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1.

PODSUMOWANIE

Niniejsze podsumowanie jest wprowadzeniem do Prospektu i powinno by$ czytane !"cznie z bardziej
szczegó!owymi informacjami zamieszczonymi w pozosta!ych cz#%ciach Prospektu. Ka&da decyzja o inwestycji w
Akcje Emitenta wprowadzane do obrotu na podstawie niniejszego Prospektu powinna by$ podejmowana w
oparciu o tre%$ ca!ego Prospektu, w szczególno%ci Rozdzia!u „Czynniki ryzyka” oraz Skonsolidowanych
Sprawozda' Finansowych. Osoby sporz"dzaj"ce niniejsze podsumowanie ponosz" odpowiedzialno%$ jedynie za
szkod# wyrz"dzon" w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w b!"d, jest niedok!adne lub
sprzeczne z innymi cz#%ciami Prospektu.

1.1.

Podsumowanie dzia"alno#ci

AmRest Holdings SE („Emitent”, „Spó!ka”) zarz"dza o$mioma markami restauracyjnymi w dziewi#ciu krajach
Europy oraz Ameryki Pó!nocnej. Ka%dego dnia ponad 19 tysi#cy pracowników AmRest w my$l zasady „Wszystko
Jest Mo%liwe!” dostarcza wy$mienite smaki oraz wyj"tkow" obs!ug# po przyst#pnej cenie.
AmRest prowadzi swoje restauracje w dwóch segmentach szybkiej obs!ugi (ang. Quick Service Restaurants QSR – KFC, Burger King, Starbucks) oraz z obs!ug" kelnersk" (ang. Casual Dining Restaurants (CDR) – La
Tagliatella, Trastevere, il Pastificcio, Pizza Hut i Applebee’s).

1.2.

Historia

W 1993 roku Donald M. Kendall (senior), Christian R. Eisenbeiss, Henry J. McGovern oraz Donald M. Kendall
(junior) za!o%yli spó!k# American Retail Systems Sp. z o.o. (dalej: „ARS”, obecnie dzia!aj"ca jako American Retail
Concepts Inc. - „ARC”) w celu prowadzenia dzia!alno$ci zwi"zanej z funkcjonowaniem sieci restauracji szybkiej
obs!ugi na rynku Europy )rodkowo-Wschodniej.
Pocz"tkowo ARS posiada! prawa franczyzy do stworzenia restauracji Pizza Hut we Wroc!awiu i w Szczecinie.
Stopniowo ARS uzyska! prawa franczyzy odno$nie innych lokalizacji, obejmuj"c w 1995 roku – Pozna&, w 1996
roku – ca!e terytorium zachodniej Polski, w 1998 roku - Bydgoszcz i Toru&. W 1995 roku ARS uzyska! prawa
franczyzy KFC do lokalizacji we Wroc!awiu, Szczecinie i Poznaniu. Podobnie jak w przypadku uzyskania prawa
franczyzy Pizza Hut, ARS uzyska!a stopniowo prawo franczyzy KFC do innych lokalizacji, obejmuj"c w 1996 roku
– ca!e terytorium zachodniej Polski, w 1998 roku – Bydgoszcz i Toru&.
W 1997 roku dzia!alno$' w zakresie restauracji zosta!a wydzielona z ARS, która skupi!a si# na dzia!alno$ci w
zakresie nieruchomo$ci.
W ramach ekspansji poza Polsk#, w styczniu 1998 roku ARC naby!a spó!k# Quick Service Restaurants a.s., która
posiada!a prawa franczyzy odno$nie KFC i Pizza Hut na terenie Czech.
Spó!ka - Emitent zosta!a za!o%ona w Holandii w pa(dzierniku 2000 roku jako spó!ka akcyjna pod nazw" AmRest
Holdings N.V.
27 kwietnia 2005 roku akcje Spó!ki zadebiutowa!y na GPW.
W czerwcu 2006 roku Grupa Emitenta naby!a 100% udzia!ów w kapitale oraz g!osach w spó!ce Kentucky System
Kft, z siedzib" w Budapeszcie.
W 2007 roku Grupa Emitenta wesz!a na rynek w Rosji poprzez spó!k# AmRest Acquisition Subsidiary Inc., z
siedzib" w Delaware, Stany Zjednoczone.
W marcu 2007 roku dosz!o do zawi"zania spó!ki AmRest Coffee Sp. z o.o. W sierpniu 2007 roku AmRest Sp. z
o.o. oraz Starbucks Coffee International Inc. zawar!y umow# tworz"c" Spó!k# AmRest Coffee s.r.o., z siedzib" w
Pradze, Republika Czeska. Równie% w sierpniu 2007 roku AmRest Sp. z o.o. oraz Starbucks Coffee International
Inc. zawar!y umow# tworz"c" spó!k# AmRest Kávézó Kft z siedzib" w Budapeszcie, W#gry.
W pa(dzierniku 2007 roku AmRest Sp. z o.o. oraz ProFood Invest GmbH podpisa!y umow# za!o%ycielsk" spó!ki
AmRest D.O.O., z siedzib" w Belgradzie, Serbia.
W 2008 roku nast"pi!o zwi#kszenie udzia!u w rynku restauracji w Rosji poprzez nabycie 9 restauracji Rostik’s
KFC od OOO Tetra oraz 2 restauracji Rostik’s KFC od OOO Fast Food Restaurants Group, a tak%e wej$cie na
rynek restauracyjny w USA poprzez przej#cie AppleGrove Holdings LLC, w wyniku którego nabyto 104
restauracje Applebee’s.
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W dniu 19 wrze$nia 2008 r. Izba Handlowa w Amsterdamie zrejestrowa!a zmian# formy prawnej Spó!ki na Spó!k#
Europejsk" oraz zmian# jej nazwy na AmRest Holdings SE. W grudniu 2008 roku siedziba Spó!ki zosta!a
przeniesiona do Polski, do Wroc!awia.
Na jesieni 2008 roku Emitent zainwestowa! w spó!k# Sfinks Polska S.A. Jednak%e w zwi"zku z trudn" sytuacj"
spó!ki zdecydowa! si# na wyj$cie z tej inwestycji, co nast"pi!o w kwietniu 2009 roku.
W kwietniu 2010 roku podpisano umow# subskrypcji akcji pomi#dzy Spó!k" a WP Holdings VII B.V., spó!k"
zarejestrowan" w Amsterdamie, Holandia. Subskrybent, który jest podmiotem zale%nym Warburg Pincus, obj"!
4.726.263 akcji Spó!ki nowej subskrypcji, po cenie emisyjnej 65 PLN za akcj#, co stanowi!o 24,96%
rozwodnionego kapita!u zak!adowego
W czerwcu 2010 roku dokonano zbycia 99 ze 100 udzia!ów w spó!ce FP SPV Sp. z o.o. b#d"c" spó!k"
desygnowan" do zarz"dzania mark" freshpoint oraz prowadzenia wszystkich 5 lokali tej marki znajduj"cych si#
na terenie Polski.
W lutym 2011 roku Spó!ka zawar!a Umow# Sprzeda%y Zakupu i Obj#cia Udzia!ów w Restauravia Grupo
Empresarial S.L. spó!ce z ograniczon" odpowiedzialno$ci" z siedzib" w Hiszpanii. Spó!ka ta posiada 100%
udzia!ów w Restauravia Food S.L.U. hiszpa&skiej spó!ki z ograniczon" odpowiedzialno$ci" oraz Pastificio Service
S.L.U. hiszpa&skiej spó!ki z ograniczon" odpowiedzialno$ci". Na dzie& podpisania wy%ej wskazanej umowy
Restauravia Grupo Empresarial S.L. operowa!a !"cznie 130 restauracjami w Hiszpanii: 30 restauracji KFC oraz 89
La Tagliatella, w tym 73 restauracji operowanych przez franczyzobiorców, 6 restauracji il Pastificcio i 5 restauracji
Trastevere, w tym 1 restauracja operowana przez franczyzobiorc#. W zwi"zku z finalizacj" powy%szej umowy,
która nast"pi!a 28 kwietnia 2011 roku, Spó!ka sta!a si# w!a$cicielem 76,27% udzia!ów Resturavii, a pozosta!a
cz#$' udzia!ów (23,73%) zosta!a obj#ta przez mened%erów Restauravii.
Restauravia jest jedn" z najwi#kszych spó!ek restauracyjnych na rynku hiszpa&skim. Jest w!a$cicielem grupy
marek La Tagliatella – 117 restauracji w Hiszpanii i Francji, prowadzi równie% 32 restauracji KFC. Wyj"tkowy
model biznesowy marki La Tagliatella oparty na centralnej kuchni pozwala !"czy' bardzo wysok" jako$'
serwowanych da& z cenami typowymi dla restauracji z obs!ug" kelnersk" i prostot" restauracji szybkiej obs!ugi.
W dniach 28 lutego i 25 marca 2011 r. WP Holdings VII B.V. dokona! zapisu na dodatkowe akcje w liczbach,
odpowiednio 1.048.000 i 1.223.590 akcji po cenie emisyjnej 75 PLN za akcj#. W rezultacie w marcu 2011 roku
Zarz"d Spó!ki podj"! uchwa!y w sprawie podwy%szenia kapita!u zak!adowego Spó!ki w ramach kapita!u
docelowego w drodze emisji Akcji Serii 7 i 8, które zosta!y obj#te przez subskrybenta WP Holdings VII B.V.
zgodnie z postanowieniami umowy subskrypcji akcji z kwietnia 2010 roku. Cena emisyjna Akcji Serii 7 i 8
wynios!a 75 z!. Podwy%szenie kapita!u zosta!o zarejestrowane w kwietniu 2011 roku. W rezultacie udzia! WP
Holdings VII B.V. w rozwodnionym kapitale zak!adowym Emitenta wynosi na dzie& zatwierdzenia Prospektu
32,99%.

1.3.

Strategia rozwoju

Strategi" Emitenta jest uzyskanie pozycji lidera pod wzgl#dem sprzeda%y w segmencie restauracji szybkiej
obs!ugi (z ang. Quick Service Restaurants) oraz w segmencie restauracji z obs!ug" kelnersk" (z ang. Casual
Dining Restaurants), poprzez przej#cia i akwizycje oraz prowadzenie markowych sieci restauracyjnych b#d"cych
w stanie osi"gn"' wymagan" skal# (minimalne roczne przychody ze sprzeda%y USD 50 mln) oraz kryterium
rentowno$ci (wewn#trzna stopa zwrotu IRR minimum 20%).
Emitent szacuje, %e w zakresie marek obecnie prowadzonych przez Spó!k# w regionie Europy dzisiejszy
potencja! rynków, na których operuje, jest wielokrotnie wy%szy od obecnie posiadanego portfela restauracji.
Spó!ka planuje znacznie przyspieszy' swój wzrost. Planowane przyspieszenie wzrostu i znacznie zwi#kszona
liczba otwieranych restauracji powodowa' b#dzie krótkoterminow" presj# na mar%# zysku netto, zwi"zan" ze
zwi#kszonymi kosztami finansowymi (wydatki zwi"zane z obs!ug" zad!u%enia) oraz podwy%szonymi
jednorazowymi kosztami zwi"zanymi z otwieraniem nowych restauracji.
Emitent poprzez spó!k# AmRest LLC, operatora 103 restauracji Applebee’s w Stanach Zjednoczonych, jest
obecny na najwi#kszym na $wiecie rynku restauracyjnym. Strategia wzrostu na rynku ameryka&skim zak!ada
przej#cia i konsolidacj# w ramach marki Applebee’s. Celem Emitenta jest dalsze wykorzystanie bogatego
do$wiadczenia kadry zarz"dzaj"cej AmRest LLC przy konsolidacji biznesu Applebee’s oraz wykorzystanie
potencja!u marki Applebee’s.
W opinii Emitenta unikalny model biznesowy marki La Tagliatella tworzy z niej doskona!" platform# globalnego
wzrostu. Emitent przy wykorzystaniu potencja!u marki La Tagliatella zamierza rozwija' si# w perspektywie
najbli%szych lat na $wiatowych rynkach ze szczególnym uwzgl#dnieniem du%ych rynków wschodz"cych. Spó!ka
zamierza konsekwentnie kontynuowa' dzia!ania maj"ce na celu zwi#kszenie warto$ci dla klientów. Poprzez
dalsze doskonalenie jako$ci obs!ugi, oferowanie smacznych potraw przyrz"dzonych ze $wie%ych sk!adników oraz
wprowadzanie nowych produktów Emitent zamierza pog!#bia' w$ród klientów $wiadomo$' doskona!ej relacji
pomi#dzy cen" a warto$ci" us!ugi.
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1.4.

Osoby zarz%dzaj%ce i nadzoruj%ce

W sk!ad Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE wchodz":
Raimondo Eggink
Na Dat# Zatwierdzenia Prospektu, Pan Raimondo Eggink poza sprawowaniem funkcji Cz!onka Rady Nadzorczej
Emitenta, zasiada równie% w Radach Nadzorczych spó!ek: KOFOLA S.A., Netia S.A., Firma Oponiarska D#bica
S.A., Zespó! Elektrociep!owni Wroc!awskich KOGENERACJA S.A., PER+A – Browary Lubelskie S.A. Jest tak%e
Prezesem Zarz"du spó!ki Dukat Inwestycje Sp. z o.o., w której posiada 99% udzia!ów. Ponadto, Pan Raimondo
Eggink by! w przesz!o$ci Cz!onkiem Rad Nadzorczych m.in. nast#puj"cych spó!ek: Zachodni Fundusz
Inwestycyjny NFI S.A., PKN ORLEN S.A., Mostostal P!ock S.A., Gie!da Papierów Warto$ciowych w Warszawie
S.A., Wilbo S.A., a tak%e Prezesem Zarz"du i likwidatorem spó!ki ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A.
Pan Raimondo Eggink posiada wykszta!cenie wy%sze. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiello&skiego. Posiada
stopie& doktora nauk matematycznych, licencj# maklera papierów warto$ciowych i doradcy inwestycyjnego, a
tak%e tytu! CFA. Opublikowa! liczne artyku!y na temat rozwoju polskiego rynku kapita!owego i ochrony
akcjonariuszy mniejszo$ciowych. Pan Raimondo Eggink jest obywatelem holenderskim na sta!e zamieszka!ym w
Polsce.

-

Robert Feuer
Pan Robert Feuer pracuje obecnie w Warburg Pincus, gdzie zajmuje si# kierowaniem inwestycjami funduszu w
Europie )rodkowej i Wschodniej. Jest on równie% Cz!onkiem Zarz"du Centrum Coop. Poprzednio pan Robert
Feuer zajmowa! stanowisko wice-prezesa departamentu inwestycji w akcje w Bankers Trust Brown. Jest on
równie% wspó!za!o%ycielem Cashline Securities, niezale%nego banku inwestycyjnego w Europie )rodkowej i
Wschodniej. Wykszta!cenie pana Roberta Feuer obejmuje studia i uzyskanie dyplomu MBA na Wharton School
Pensylwania w dziedzinach finansów i opieki zdrowotnej. Posiada on równie% tytu! CFA.

-

Jacek Wojciech Kse.
Pan Jacek Wojciech Kse& aktualnie prowadzi w!asn" dzia!alno$' gospodarcz" pod firm" Jacek Kse& Consulting.
Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Szko!y G!ównej Planowania i Statystyki (obecnie
SGH). Posiada stopie& doktora nauk ekonomicznych. Pan Jacek Kse& posiada ponad 20 letnie do$wiadczenie w
przeprowadzaniu operacji skarbowych. W latach 1975-1996 pracowa! m.in. jako wicedyrektor Departamentu
Gospodarki Dewizowej banku Polska Kasa Opieki S.A. w Pary%u, jako wicedyrektor Banku Lyonnaise de Banque
w Pary%u, nadzoruj"cy operacje na mi#dzynarodowych rynkach finansowych, jako cz!onek $cis!ego kierownictwa
banku Caisse National de Credit Agricole w Pary%u, odpowiedzialny za rynek pieni#%ny w dewizach. W 1996 roku
obj"! stanowisko Prezesa Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. Od czerwca 2001 do kwietnia 2007 by!
prezesem Banku Zachodniego WBK S.A. Pan Jacek Kse& jest równie% Przewodnicz"cym Rady Nadzorczej
spó!ki Sygnity S.A., spó!ki Caspar Assets Management S.A. oraz Wice-przewodnicz"cym Rady Nadzorczej spó!ki
Orbis S.A. oraz spó!ki NWAI Dom Maklerski S.A., a tak%e – Cz!onkiem Rady Nadzorczej spó!ki Polimex-Mostostal
S.A.
Joseph P. Landy
Pan Joseph P. Landy jest obecnie prezesem Warburg Pincus LLC, gdzie od roku 1985 pracuje przy projektach
inwestycyjnych private equity. Jest wspó!odpowiedzialny za tworzenie strategii Warburg Pincus, nadzorowanie
procesu i decyzji inwestycyjnych. Pan Joseph Landy pe!ni równie% funkcj# cz!onka Zarz"du Bausch and Lomb.
Jest cz!onkiem National Board of the Boy Scouts of America i przewodnicz"cym Strategy and Innovation Council
oraz Corporate Sponsorship Committee tego stowarzyszenia. Wykszta!cenie pana Josepha P. Landy obejmuje
studia licencjackie na wydziale ekonomii Wharton School Pensylwania oraz studia i dyplom MBA na The Leonard
N. Stern School of Business at New York University.

-

Henry McGovern
Pan Henry McGovern pe!ni obecnie funkcj# przewodnicz"cego Rady Nadzorczej Emitenta. Poprzednio pe!ni! rol#
CEO AmRest Holdings SE. Wspó!za!o%yciel Spó!ki, CEO od 1995 roku, pocz"tkowo American Retail Systems
(ARS) nast#pnie od roku 1999 AmRest. W latach 1993 – 1995, Pan Henry McGovern by! Cz!onkiem Rady
Nadzorczej ARS. W latach wcze$niejszych Pan Henry McGovern by! CEO Metropolitan Properties International
Sp. z o.o. – firmy deweloperskiej specjalizuj"cej si# w nieruchomo$ciach komercyjnych. Obecnie pe!ni funkcj#
Prezesa Zarz"du w spó!ce IRI oraz Wiceprezesa Zarz"du Metropolitan Properties International Sp. z o.o. Pan
Henry McGovern studiowa! Biologi# i Filozofi# na Uniwersytecie w Georgetown, ucz#szcza! równie% do London
School of Economics.

-

Per Steen Breimyr
Pan Per Steen Breimyr pracuje w Coca-Cola Hellenic od 2008 roku na stanowisku Prezesa ds. klientów i handlu.
W latach 2003 – 2008 pracowa! w InBev (Belgia) jako Prezes ds. sprzeda%y odpowiadaj"cy za region Europy
)rodkowo-Wschodniej. Od 1994 do 2003 roku pracowa! na wielu stanowiskach zwi"zanych z zarz"dzaniem
sprzeda%" w PepsiCo Beverages International (Norwegia). W latach 1992 – 1994 pracowa! w Duracell (Norwegia)
na stanowisku Dyrektora ds. sprzeda%y. W latach 1987 - 1992 pracowa! w Master Foods (Norwegia) jako

-
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Dyrektor ds. Sprzeda%y.Pan Per Steen Breimyr uko&cz! Arendal Handelsskole oraz London School of Foreign
Trade.
Jan Sykora
Pan Jan Sykora obecnie pe!ni funkcj# prezesa Zarz"du Wood & Company Financial Services. Poprzednio Pan
Jan Sykora by! konsultantem biznesowym w Ameritech International. W latach 1991 – 1993, Pan Sykora by!
asystentem Dyrektora Anglo – American Business Institute Inc. W tym samym okresie pracowa! równie% w
za!o%onej przez siebie firmie oferuj"cej doradztwo dla biur podró%y. Pan Jan Sykora uko&czy! studia na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze, zdoby! tytu! MBA Rochester Institute of Technology.

-

Zarz"d
W sk!ad Zarz"du AmRest wchodz" nast#puj"ce osoby:
Piotr Boli.ski
Pan Piotr Boli&ski pracuje w Grupie Emitenta od roku 2005. Od roku 2008 jest dyrektorem finansowym. Pan Piotr
Boli&ski jest równie% Cz!onkiem Zarz"du w AmRest EOOD z siedzib" w Sofii (Bu!garia), Cz!onkiem Zarz"du w
AmRest d.o.o. z siedzib" w Novi Belgrad (Serbia), Cz!onkiem Zarz"du AmRest TAG S.L. z siedzib" w Madrycie
(Hiszpania), Cz!onkiem Zarz"du AmRestavia S.L.U. z siedzib" w Madrycie (Hiszpania), Cz!onkiem Zarz"du
Restauravia Grupo Empresarial S.L. z siedzib" w Madrycie (Hiszpania), Cz!onkiem Zarz"du Restauravia Food
S.L.U. z siedzib" w Madrycie (Hiszpania), Cz!onkiem Zarz"du Pastificio Service S.L.U. z siedzib" w Lleida
(Hiszpania), Cz!onkiem Zarz"du Pastificio S.L.U. z siedzib" w Lleida (Hiszpania), Cz!onkiem Zarz"du Pastificio
Restaurantes S.L.U. z siedzib" w Lleida (Hiszpania) and Cz!onkiem Zarz"du Tagligat S.L.U z siedzib" w Lleida
(Hiszpania) oraz prokurentem w AmRest Sp. z o.o. z siedzib" we Wroc!awiu i Prezesem AmRest Acquisition
Subsidiary, Inc.z siedzib" w stanie Delaware (USA) spó!ek wchodz"cych w sk!ad Grupy Emitenta. Dodatkowo od
pa(dziernika 2008 do marca 2009 roku by! wiceprzewodnicz"cym Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. Przed
prac" w Grupie Emitenta zatrudniony by! w Mondi )wiecie S.A. na stanowisku Managera ds. Treasury, a
nast#pnie Managera dzia!u Kontrolingu. Pan Piotr Boli&ski jest absolwentem Uniwersytetu im. Miko!aja Kopernika
w Toruniu, gdzie studiowa! Ekonomi# i Zarz"danie. Pan Piotr Boli&ski uko&czy! „High Potentials Leadership
Program” na Harvard Business School w Bostonie.

-

Mark Randall Chandler
Pan Mark Chandler rozpocz"! prac# w Grupie Emitenta w roku 2008 na stanowisku CFO. Posiada bogate
do$wiadczenie z zakresu finansów, zarz"dzania i rozwoju biznesu. Pracowa! w charakterze CFO m.in. w
Oh!Shoes oraz On-Site Screening Inc. By! równie% Prezesem Zarz"du oraz Dyrektorem ds. Finansowym w
Waytronix Inc. (obecnie CUI Global Inc.), spó!ce publiczniej zajmuj"cej si# technologiami informatycznymi, której
jest obecnie akcjonariuszem. Przez 23 lata pracowa! w Sara Lee Corporation, gdzie pe!ni! wiele funkcji
zarz"dczych, w tym funkcj# CEO ds. rozwoju biznesu w Europie oraz jako cz!onek zarz"du Sara Lee Apparel
Europe. Swoj" karier# zawodow" rozpocz"! w American Express oraz w spó!ce General Foods. Pan Mark
Chandler jest absolwentem studiów z zakresu matematyki i ekonomii na Whitman College. Uzyska! równie% tytu!
MBA z marketingu i finansów na Columbia Universty w USA.

-

Drew Torr O’Malley
Pan Drew O’Malley jest jednym z pierwszych pracowników AmRest, pracuje od 1994 roku. Od 2009 roku pracuje
na stanowisku COO. Pe!ni równie% funkcje: (i) cz!onka zarz"du nast#puj"cych spólek: AmRest Sp. z o.o. z
siedzib" we Wroc!awiu, AmRest Coffee Sp. z o.o. z siedzib" we Wroc!awiu, AmRest Coffee s.r.o. z siedzib" w
Pradze(Czechy), AmRest Kft z siedzib" w Budapeszcie (W#gry), AmRest Kavezo Kft z siedzib" w Budapeszcie
(W#gry), oraz (ii) Prokurenta w Amrest s.r.o. z siedzib" w Pradze (Czechy). Wcze$niej pe!ni! wiele funkcji
zarz"dczych w Grupie Emitenta. W latach 2001 – 2003 pracowa! w McKinsey & Company. Pracowa! równie% w
American Express Company i Citibank. Pan Drew O’Malley jest absolwentem Goergetown University w
Waszyngtonie i studiów MBA na Uniwersytecie Michigan Business School.

-

1.5.
1.5.1.

-

Podsumowanie czynników ryzyka
Czynniki ryzyka zwi%zane z dzia"alno#ci% Emitenta
Ryzyko zwi"zane z charakterem bran%y restauracyjnej
Ryzyko zwi"zane z dostawcami
Ryzyko zwi"zane z zapewnieniem i utrzymaniem odpowiednich lokalizacji restauracji
Ryzyko nasycenia rynku
Ryzyko zwi"zane z umowami najmu i ich przed!u%eniem
Ryzyko zwi"zane ze zobowi"zaniami wynikaj"cymi z istniej"cych umów najmu
Ryzyko zwi"zane z utrat" i trudno$ciami w pozyskiwaniu pracowników
Ryzyko niedopasowania infrastruktury i zasobów Emitenta do przy$pieszonego rozwoju
Ryzyko zwi"zane z umowami franczyzowymi i umowami rozwoju sieci
Ryzyko prowadzenia dzia!alno$ci jako franczyzodawca
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1.5.2.

1.5.3.

-

Ryzyko zwi"zane z partnerami joint venture
Ryzyko zwi"zane z poziomem i struktur" zad!u%enia
Ryzyko zwi"zane z nieubezpieczonymi lub niedostatecznie ubezpieczonymi stratami
Ryzyko zwi"zane z utrzymaniem obecnego poziomu finansowania oraz mo%liwo$ci" ograniczenia
zdolno$ci Emitenta do jego pozyskiwania
Ryzyka walutowe (ryzyko transakcyjne oraz ryzyko powstania ró%nic kursowych z przeliczenia)
Ryzyko zmian stóp procentowych
Ryzyko zwi"zane z utrat" zezwole& na sprzeda% alkoholu
Ryzyko zwi"zane z sezonowo$ci" sprzeda%y
Ryzyko awarii systemu komputerowego i czasowego wstrzymania obs!ugi klientów przez restauracje sieci
Ryzyko zwi"zane z ochron" i wykorzystaniem know-how Grupy Emitenta
Ryzyko zwi"zane z dokonanymi i planowanymi transakcjami naby' i po!"cze&
Ryzyko zwi"zane z refinansowaniem d!ugu
Ryzyko utraty p!ynno$ci
Ryzyko wp!ywu czynników niezale%nych od Emitenta na rozwój i funkcjonowanie Grupy
Ryzyko dotycz"ce akcjonariusza wi#kszo$ciowego i potencjalnej zmiany kontroli
Ryzyko zwi"zane z mo%liwo$ci" naruszenia przepisów prawa pracy oraz roszczeniami pracowniczymi
Ryzyko zwi"zane z mo%liwo$ci" uwzgl#dnienia przez s"dy roszcze& skierowanych przeciwko Emitentowi
oraz wszcz#cia nowych post#powa& s"dowych w zwi"zku z dor#czonymi wezwaniami do zap!aty
Ryzyko zwi"zane z potencjalnymi roszczeniami konsumenckimi lub odszkodowawczymi oraz karami
administracyjnymi
Ryzyko geograficzne
Ryzyko nadu%y'
Czynniki ryzyka zwi%zane z otoczeniem Emitenta
Ryzyko zwi"zane z sytuacj" ekonomiczn" w Polsce, na rynkach europejskich oraz ameryka&skim
Ryzyko zwi"zane z wp!ywem aktualnej sytuacji makroekonomicznej na dost#pno$' finansowania d!u%nego
Ryzyko zwi"zane z istnieniem konkurencji
Ryzyko zmiany gustów klientów i nowych produktów
Ryzyko zwi"zane z rozwojem produktów
Ryzyko zwi"zane z w!asno$ci" intelektualn"
Ryzyko zwi"zane z rozwojem nowych marek
Ryzyko zwi"zane z otwarciem restauracji w nowych krajach
Ryzyko zwi"zane z chorobami zwierz"t
Ryzyko dotycz"ce ogranicze& w dost#pno$ci produktów spo%ywczych i zmienno$ci ich kosztów
Ryzyko zwi"zane z niezachowaniem jako$ci i wycofaniem produktu
Ryzyko nieutrzymania lub zdobycia wymaganych pozwole& prawnych
Ryzyko zwi"zane z wprowadzeniem ogranicze& w handlu
Ryzyko podatkowe zwi"zane z transakcjami z podmiotami powi"zanymi
Ryzyko zwi"zane z utrzymaniem osób zajmuj"cych kluczowe stanowiska
Ryzyko zwi"zane z kosztami pracy dotycz"cymi pracowników restauracji oraz zatrudnieniem i
utrzymaniem profesjonalnej kadry
Ryzyko zwi"zane ze zmienno$ci" prawa w Polsce i innych krajach
Ryzyko zwi"zane z systemem podatkowym
Ryzyko zwi"zane ze zmian" stawki podatku VAT na us!ugi gastronomiczne
Czynniki ryzyka zwi%zane z inwestycj% w Akcje
Ryzyko naruszenia przez Emitenta przepisów prawa mog"cego skutkowa' wstrzymaniem lub zakazem
ubiegania si# o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym
Ryzyko opó(nienia w dopuszczeniu, niedopuszczenia, opó(nienia we wprowadzeniu lub niewprowadzenia
Akcji Wprowadzanych do obrotu gie!dowego
Ryzyko zwi"zane z mo%liwo$ci" zawieszenia obrotu Akcjami
Ryzyko zwi"zane z mo%liwo$ci" wykluczenia Akcji z obrotu
Ryzyko niewykonania lub nienale%ytego wykonania obowi"zków informacyjnych okre$lonych przepisami
prawa i wynikaj"ca z tego mo%liwo$' na!o%enia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF
Ryzyko na!o%enia przez KNF kar na inwestorów w przypadku niedope!nienia wymaganych prawem
obowi"zków
Ryzyko p!ynno$ci i waha& ceny Akcji
Ryzyko rozwodnienia akcjonariatu w rezultacie kolejnych emisji
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1.6.

Szczegó"y dopuszczenia do obrotu

Na podstawie niniejszego Prospektu Emisyjnego Emitent zamierza ubiega' si# o dopuszczenie oraz
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na GPW 2.271.590 (dwóch milionów dwustu siedemdziesi#ciu
jeden tysi#cy pi#ciuset dziewi#'dziesi#ciu) Akcji Serii 7 i 8 o warto$ci nominalnej 0,01 EUR (jeden euro cent)
ka%da, zaoferowanych uprzednio Inwestorowi w trybie subskrypcji prywatnej.

1.7.

Przyczyny oferty i wykorzystanie wp"ywów pieni!$nych

Akcje Wprowadzane zosta!y zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej. W ramach niepublicznej emisji
podpisano umow# obj#cia akcji dotycz"c" 2.271.590 (dwóch milionów dwustu siedemdziesi#ciu jeden tysi#cy
pi#ciuset dziewi#'dziesi#ciu) Akcji Serii 7 i 8 Spó!ki, tj. wszystkich akcji emitowanych. Akcje Serii 7 i 8 zosta!y
obj#te po cenie emisyjnej równej 75 z! (siedemdziesi"t pi#' z!otych) za akcj# o !"cznej kwocie brutto 170.369.250
z! (sto siedemdziesi"t milionów trzysta sze$'dziesi"t dziewi#' tysi#cy dwie$cie pi#'dziesi"t z!otych).
Zgodnie z pkt. 21.1 Prospektu, Emitent szacuje, i% wp!ywy pieni#%ne netto Spó!ki z tytu!u emisji po uwzgl#dnieniu
kosztów emisji wynios!y ok. 169,9 mln z!.
Celem przeprowadzenia subskrypcji prywatnej jest pozyskanie $rodków finansowych niezb#dnych do realizacji
strategii rozwoju Emitenta. Gwarancja sprawnego pozyskania znacznych $rodków finansowych w tym momencie
cyklu koniunkturalnego pozwoli Emitentowi na podj#cie odpowiednich kroków w celu skutecznego przyspieszenia
rozwoju organicznego oraz rozwoju poprzez akwizycje. Zarz"d Emitenta jest przekonany, %e pozycja strategiczna
Grupy AmRest umo%liwia wykorzystywanie potencja!u jej marek na ci"gle s!abo rozwini#tym rynku
restauracyjnym w regionie Europy )rodkowo-Wschodniej. Emitent planuje:
dynamicznie rozwija' najbardziej ugruntowan" mark# ze swojego portfolio, tj. mark# KFC,
rozwija' mark# Burger King,
rozwija' mark# Starbucks - lidera na rynku kawy premium,
rozwija' unikalny model biznesowy marki La Tagliatella korzystaj"c z niej jako doskona!ej platformy
globalnego wzrostu i rozwoju na rynkach wschodz"cych,
rozszerza' swoj" obecno$' w Rosji.
Jednocze$nie dzi#ki emisji Akcji Serii 7 i 8 wzmocniona zosta!a pozycja WP Holdings VII B.V. jako
strategicznego akacjonariusza. .Obecno$' i wzrost zaanga%owania Inwestora w strukturze akcjonariatu Emitenta
zwi#ksza wiarygodno$' Emitenta na mi#dzynarodowych rynkach finansowych. W opinii Zarz"du wp!ywa to
równie% na umocnienie pozycji Emitenta wobec podmiotów prowadz"cych dzia!alno$' konkurencyjn" oraz wobec
innych dotychczasowych kontrahentów.
Pozyskane $rodki z emisji wszystkich Akcji Serii 7 i 8, w wysoko$ci ok. 169,9 mln z! netto, wykorzystane zosta!y
w celu sfinansowania nabycia udzia!ów w Restauravia Grupo Empresarial S.L. spó!ce z ograniczon"
odpowiedzialno$ci" z siedzib" w Hiszpanii.
W perspektywie d!ugoterminowej $rodki pozyskane z emisji Akcji Serii 7 i 8 oraz obecno$' w strukturze
akcjonariatu Inwestora pozwol" na zwi#kszenie efektywno$ci dzia!a& Emitenta, czego bezpo$rednim skutkiem
powinna by' wi#ksza dynamika rozwoju Emitenta.
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1.8.
1.8.1.

Podsumowanie danych finansowych i operacyjnych
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapita"owej Emitenta
Tabela 1
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapita"owej Emitenta (w tys. z")

Przychody razem
Koszty i straty
operacyjne
razem
Zysk z
dzia!alno$ci
operacyjnej
Zysk przed
opodatkowaniem
Zysk z
dzia!alno$ci
kontynuowanej
Zysk netto
Pozosta!e
dochody
ca!kowite netto
Dochody
ca!kowite razem

Aktywa razem
Aktywa trwa!e
Aktywa obrotowe
Kapita! w!asny
razem
Zobowi"zania
d!ugoterminowe
razem
Zobowi"zania
krótkoterminowe
razem

Pierwsze 6 m-cy Pierwsze 6 m-cy
2011 roku
2010 roku
(niezbadane)
(niezbadane)
1.140.333
993.762

2009

2008

2.033.816

2.000.490

1.409.893

-1.096.410

-955.625

-1.965.154

-1.920.666

-1.317.625

43.923

38.137

68.662

79.824

92.268

31.176

31.453

50.959

61.411

55.934

25.541

24.906

43.615

51.460

39.852

24.818

23.902

39.996

38.574

29.279

4.069

53.504

7.549

-32.963

56.351

28.887

77.406

47.545

5.611

85.630

Na dzie.
31.12.2010

Na dzie.
31.12.2009

Na dzie.
31.12.2008

1.368.959
1.034.111
334.848

1.151.095
912.024
239.071

1.098.376
939.682
158.694

890.427

746.030

382.891

372.310

1.145.757

391.540

142.512

414.175

267.570

231.389

625.692

311.891

2010

2009

2008

Na dzie.
30.06.2011
(niezbadane)
2.303.754
2.040.264
263.490

Pierwsze 6 m-cy Pierwsze 6 m-cy
2011 roku
2010 roku
(niezbadane)
(niezbadane)
Przep!ywy $rodków
pieni#%nych z
dzia!alno$ci
operacyjnej
Przep!ywy $rodków
pieni#%nych z
dzia!alno$ci
inwestycyjnej
Przep!ywy $rodków
pieni#%nych z
dzia!alno$ci
finansowej
Bilansowa zmiana
stanu $rodków
pieni#%nych i ich
ekwiwalentów
Wp!yw ró%nic
kursowych na
$rodki pieni#%ne w
walutach obcych
)rodki pieni#%ne i
ich ekwiwalenty na
pocz"tek okresu
)rodki pieni#%ne i
ich ekwiwalenty na
koniec okresu

2010

46.165

39.014

168.149

134.394

190.978

-625.028

-57.103

-233.031

-96.065

-374.685

474.096

339.144

150.164

84.071

168.714

-104.504

325.115

85.282

122.400

-14.993

263

4.060

688

-835

5.703

245.118

159.148

159.148

37.583

46.873

140.614

484.263

245.118

159.148

37.583

(ród!o: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe
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2.

CZYNNIKI RYZYKA

Podj#cie decyzji o nabyciu Akcji inwestorzy powinni poprzedzi' analiz" przedstawionych poni%ej czynników
ryzyka, niezale%nie od informacji zawartych w pozosta!ych cz#$ciach Prospektu. Czynniki ryzyka opisane poni%ej
nie s" jedynymi, które mog" mie' wp!yw na Emitenta i prowadzon" przez Emitenta dzia!alno$'. W przysz!o$ci
mog" pojawi' si# zarówno czynniki ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, np. o charakterze losowym,
jak równie% czynniki ryzyka, które nie s" istotne w chwili obecnej, ale mog" okaza' si# istotne w przysz!o$ci.
Nale%y podkre$li', %e spe!nienie si# któregokolwiek z wymienionych poni%ej czynników ryzyka mo%e mie' istotny
negatywny wp!yw na prowadzon" przez Emitenta dzia!alno$', sytuacj# finansow", a tak%e wyniki z prowadzonej
dzia!alno$ci oraz kszta!towanie si# rynkowego kursu Akcji Emitenta. Poza ryzykami opisanymi poni%ej
inwestowanie w Akcje wi"%e si# równie% z ryzykiem w!a$ciwym dla instrumentów rynku kapita!owego. Kolejno$'
prezentowanych poni%ej ryzyk nie jest w %adnym stopniu wypadkow" oceny ich istotno$ci lub
prawdopodobie&stwa wyst"pienia.

2.1.

Czynniki ryzyka zwi%zane z dzia"alno#ci% Emitenta

2.1.1.
Ryzyko zwi%zane z charakterem bran$y restauracyjnej
Dzia!alno$' Emitenta zale%y od czynników kszta!tuj"cych ca!y sektor gastronomii, a w szczególno$ci nale%"cy do
niego segment restauracji szybkiej obs!ugi oraz segment restauracji z obs!ug" kelnersk".
Czynnikami tymi s":
konkurencja w zakresie cen, obs!ugi, lokalizacji i jako$ci posi!ków,
zmiany dotycz"ce demografii, tendencji w zakresie liczby osób korzystaj"cych z restauracji oraz typu,
liczby i lokalizacji restauracji konkurencji,
zmiany dotycz"ce ogólnej sytuacji ekonomicznej, zaufania klientów, wysoko$ci dochodu rozporz"dzalnego
oraz indywidualnych sposobów wydawania pieni#dzy,
kwestie zdrowotne oraz zwi"zane z nimi post#powania s"dowe,
zmiany w przepisach pa&stwowych i regulacjach dotycz"cych restauracji oraz ich pracowników.

-

Niekorzystne zmiany dotycz"ce wymienionych czynników mog" spowodowa' zmniejszenie liczby transakcji w
restauracjach Emitenta, ograniczenie wzrostu cen us!ug i konieczno$' poniesienia dodatkowych kosztów w celu
wprowadzenia zmian w wykorzystywanych przez Emitenta markach oraz oferowanych produktach. Wyst"pienie
któregokolwiek z wymienionych czynników mo%e w sposób niekorzystny wp!yn"' na dzia!alno$' i wyniki
Emitenta.
2.1.2.
Ryzyko zwi%zane z dostawcami
Dzia!alno$' Emitenta wymaga zawierania umów z dostawcami. Nale%y zaznaczy', i% istnieje ryzyko rozwi"zania
lub niekorzystnej zmiany istotnych warunków umów, co mog!oby mie' negatywny wp!yw na dzia!alno$', sytuacj#
finansow" i wyniki Spó!ki, w szczególno$ci w przypadku gdyby ww. zdarzenia dotyczy!y znacznej liczby umów. W
celu minimalizacji tego ryzyka AmRest zawar! ze spó!k" zale%n" od AmRest, SCM Sp. z o.o., umow#
$wiadczenia us!ug polegaj"cych na po$rednictwie i negocjacji warunków dostaw do restauracji, w tym negocjacji
warunków umów dystrybucji. Zgodnie z ww. umow", SCM Sp. z o.o. zobowi"zuje si# do zachowania najwy%szej
staranno$ci przy negocjacji cen i ogólnych warunków umów.
2.1.3.
Ryzyko zwi%zane z zapewnieniem i utrzymaniem odpowiednich lokalizacji restauracji
Sukces restauracji zarz"dzanych przez AmRest w istotny sposób zale%y od ich lokalizacji. Nie mo%na zapewni',
%e obecna lokalizacja restauracji pozostanie atrakcyjna, ani %e spó!ki z Grupy Emitenta b#d" w stanie znale(' i
zapewni' miejsca dla nowych restauracji, które b#d" odpowiada' zmianom sytuacji demograficznej. Nie mo%na
wykluczy', %e obecna lokalizacja restauracji stanie si# mniej atrakcyjna b"d(, %e w wyniku niekorzystnej sytuacji
ekonomicznej i innych czynników nie obni%y si# poziom sprzeda%y. Nie mo%na równie% zagwarantowa', %e
przysz!a lokalizacja restauracji przyniesie wyniki porównywalne z uzyskiwanymi obecnie lub od nich lepsze. Nie
jest wykluczone, %e zwi#kszaj"c liczb# restauracji w danym rejonie, Emitent b#dzie pozyskiwa' klientów, którzy w
innej sytuacji byliby klientami innych restauracji Emitenta funkcjonuj"cych w tym rejonie. Strategia Emitenta
obejmuje potencjaln" ekspansj# na nowe rynki geograficzne. Dla realizacji takiej ekspansji niezb#dne jest
uzyskanie zgody franczyzodawców, a nie ma pewno$ci, %e taka zgoda zostanie uzyskana. Dlatego te% nowe
restauracje otwierane w ramach realizacji strategii ekspansji mog" by' lokalizowane na rynkach, na których
Spó!ka do tej pory nie dzia!a!a b"d( dzia!a!a na niewielk" skal#. Na rynkach tych mog" wyst#powa' inne warunki
konkurencji, inne preferencje konsumentów oraz inne zwyczaje wydawania pieni#dzy ni% te, które wyst#puj" na
rynkach, na których Spó!ka jest ju% obecna. W zwi"zku z tym nowe restauracje mog" nie cieszy' si# takim
powodzeniem jak restauracje ju% istniej"ce na rynku.
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2.1.4.
Ryzyko nasycenia rynku
Strategia Emitenta obejmuje plany ekspansji na obecnych, jak i nowych rynkach. Nie mo%na wykluczy', %e
za!o%enia dotycz"ce popytu na poszczególnych rynkach przyj#te przez Spó!k# oka%" si# zbyt optymistyczne, co
mog!oby spowodowa', %e poziomy sprzeda%y na tych rynkach b#d" kszta!towa' si# poni%ej poziomu
gwarantuj"cego rentowno$' restauracji.
2.1.5.
Ryzyko zwi%zane z umowami najmu i ich przed"u$eniem
Prawie wszystkie restauracje Emitenta dzia!aj" w wynajmowanych obiektach. Wi#kszo$' umów to umowy
d!ugoterminowe – $redni okres obowi"zywania wynosi oko!o 20, 15, 11 i 5 lat od daty rozpocz#cia najmu
odpowiednio dla USA, Hiszpanii, Europy )rodkowej i Rosji. Wiele umów najmu przyznaje spó!kom z grupy
Emitenta prawo do przed!u%enia okresu obowi"zywania umowy, pod warunkiem przestrzegania przez dan"
spó!k# warunków najmu. Niezale%nie od przestrzegania takich warunków, nie ma gwarancji, %e Emitent b#dzie w
stanie przed!u%a' okres obowi"zywania umów najmu na warunkach zadowalaj"cych z punktu widzenia
racjonalno$ci ekonomicznej. W wypadku braku takiej mo%liwo$ci, potencjalna utrata g!ównych lokalizacji
restauracji mo%e mie' niekorzystny wp!yw na wyniki operacyjne Emitenta i jego dzia!alno$'. Ponadto, w pewnych
okoliczno$ciach Emitent mo%e podj"' decyzj# o zamkni#ciu danej restauracji, a rozwi"zanie odno$nej umowy
najmu na efektywnych kosztowo warunkach mo%e okaza' si# niemo%liwe. Równie% taka sytuacja mo%e mie'
negatywny wp!yw na dzia!alno$' i wyniki operacyjne Spó!ki. Zamkni#cie którejkolwiek restauracji zale%y od zgody
franczyzodawcy, a nie ma pewno$ci, %e zgoda taka zostanie uzyskana.
2.1.6.
Ryzyko zwi%zane ze zobowi%zaniami wynikaj%cymi z istniej%cych umów najmu
Spó!ki Grupy Kapita!owej Emitenta zawar!y wiele nieodwo!ywalnych umów najmu dotycz"cych restauracji. Ryzyko
zwi"zane z tymi umowami dotyczy sytuacji, gdy jakiekolwiek zmiany w zakresie dzia!alno$ci operacyjnej wp!ywaj"
negatywnie na op!acalno$' prowadzenia restauracji w danej lokalizacji. W takiej sytuacji pozostaje konieczno$'
ponoszenia op!aty umownej w tej lokalizacji. W notach 19 do )ródrocznego Skróconego Sprawozdania
Finansowego oraz 28 do Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego „Leasing operacyjny”
prezentowane jest dok!adne ujawnienie przewidywanych minimalnych op!at najmu dotycz"cych umów najmu
pozbawionych mo%liwo$ci wcze$niejszego wypowiedzenia.
2.1.7.
Ryzyko zwi%zane z utrat% i trudno#ciami w pozyskiwaniu pracowników
Dzia!alno$' oraz rozwój Emitenta s" uzale%nione w istotny sposób od wiedzy i do$wiadczenia kadry
zarz"dzaj"cej oraz pracowników Emitenta oraz spó!ek z Grupy Emitenta. Zarz"dzanie poszczególnymi markami i
prowadzenie dzia!alno$ci restauracyjnej wymaga pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych pracowników z
odpowiednim do$wiadczeniem, których poda% na rynku $rodkowoeuropejskim jest stosunkowo ograniczona.
Nie mo%na wykluczy' ryzyka wyst"pienia u Emitenta trudno$ci w pozyskaniu b"d( zatrzymaniu pracowników
niezb#dnych do prowadzenia dzia!alno$ci, szczególnie w obliczu planowanego istotnego rozwoju organicznego.
Przyczyni' si# to mo%e do wzrostu ponoszonych przez Emitenta kosztów zatrudnienia, co mo%e mie' istotny
negatywny wp!yw na perspektywy rozwoju, osi"gane wyniki i sytuacj# finansow" Grupy.
2.1.8.
Ryzyko niedopasowania infrastruktury i zasobów Emitenta do przy#pieszonego rozwoju
Strategia rozwoju AmRest obejmuje plany szybkiego wzrostu organicznego na obecnych i nowych rynkach. Nie
mo%na wykluczy', %e za!o%enia dotycz"ce zasobów wymaganych do zapewnienia wzrostu Spó!ki zgodnego ze
wspomnian" strategi" oka%" si# nietrafione. W takim przypadku Spó!ka mo%e stan"' przed problemem
niedostatecznych zasobów, rozumianych jako $rodki potrzebne do sprawnego prowadzenia biznesu, co mog!oby
spowodowa' gorsze od oczekiwanych wyniki finansowe Emitenta.
2.1.9.
Ryzyko zwi%zane z umowami franczyzowymi i umowami rozwoju sieci
Emitent oraz spó!ki z Grupy zarz"dzaj" restauracjami KFC, Pizza Hut, Burger King, Applebee’s oraz kawiarniami
Starbucks jako franczyzobiorcy, z czym zwi"zane s" w ograniczonym zakresie pewne ryzyka. W szczególno$ci
nale%y tu wyró%ni' brak wy!"czno$ci prowadzenia dzia!alno$ci na danym terytorium (z wyj"tkiem kawiarni
Starbucks i restauracji Applebee’s oraz w ograniczonym zakresie Burger King w Polsce), konieczno$' uzyskania
zgody franczyzodawców na okre$lone dzia!ania, ryzyko nieprzed!u%enia umów franczyzowych, ryzyko zwi"zane z
otwieraniem niedostatecznej ilo$ci restauracji/kawiarni w stosunku do planów rozwoju.
Istotnym czynnikiem ryzyka zwi"zanym z umowami franczyzowymi jest brak wy!"czno$ci franczyzobiorcy do
prowadzenia dzia!alno$ci na danym terytorium z wy!"czeniem Starbucks i Applebee’s i ograniczonym zakresie
restauracji Burger King w Polsce. Umowy franczyzowe nie zawieraj" postanowie& o przyznaniu Emitentowi lub
spó!kom z Grupy jakichkolwiek praw wy!"czno$ci na danym terytorium, ochrony ani innych praw na terenie,
obszarze lub rynku otaczaj"cym restauracje Emitenta. Co do zasady franczyzodawcy maj" prawo do korzystania
lub udzielania innym osobom ni% Emitent lub spó!ki z Grupy, prawa do korzystania ze wszelkich praw zwi"zanych
z jego koncepcjami, znakami towarowymi odnosz"cymi si# do koncepcji oraz systemem i prawami w!asno$ci do
systemu zwi"zanymi z realizacj" koncepcji w dowolny sposób oraz w dowolnych innych lokalizacjach. Ryzyko
braku wy!"czno$ci nie istnieje w odniesieniu do kawiarni Starbucks, gdy% spó!ki joint venture, utworzone przez
Emitenta i Starbucks Coffee EMEA B.V., prowadz"ce dzia!alno$' na terytorium Polski, Republiki Czeskiej i
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W#gier uzyska!y wy!"czno$' na prowadzenie kawiarni pod t" mark" na terytorium obj#tym umow". Jednak%e w
$wietle obowi"zuj"cych umów istnieje potencjalne ryzyko, %e w przypadku impasu decyzyjnego w zarz"dzaniu
spó!kami joint venture Starbucks b#dzie uprawniony do nabycia wszystkich udzia!ów od AmRest Sp. z o.o. W
przypadku restauracji Applebee’s franczyzobiorca ma wy!"czno$' na otwieranie restauracji Applebee’s na
okre$lonym w umowie terytorium. W przypadku restauracji Burger King w Polsce franczyzobiorca uzyska! prawo
pierwsze&stwa w przypadku, gdyby franczyzodawca lub osoba trzecia, chcia!a otwiera' restauracje Burger King
w Polsce (z wy!"czeniem jednak pewnych lokalizacji).
Zgodnie z umowami franczyzowymi wiele czynników i decyzji, w ramach prowadzonej przez Emitenta
dzia!alno$ci, zale%y od ogranicze& lub specyfikacji narzucanych przez franczyzodawców lub te% od ich zgody.
Restauracje i kawiarnie musz" by' prowadzone w $ci$le okre$lony przez franczyzodawców sposób i zgodnie z
ich zaleceniami.
Kolejnym czynnikiem ryzyka jest ryzyko zwi"zane z mo%liwo$ci" nieprzed!u%enia obowi"zywania umów
franczyzowych. Okres obowi"zywania umów franczyzowych dotycz"cych marek KFC, Pizza Hut i Burger King
wynosi 10 lat (za wyj"tkiem Republiki Czeskiej i Bu!garii, gdzie okres obowi"zywania umowy dotycz"cej Burger
King wynosi 20 lat oraz restauracji Burger King na terytorium Polski otwieranych od 1 marca 2009 r.), Starbucks –
15 lat, za$ Applebee’s – 20 lat. Emitentowi lub spó!kom z Grupy przys!uguje opcja przed!u%enia o kolejne 10 lat
(KFC, Pizza Hut), 5 lat (Starbucks) lub 20 lat (Applebee’s) pod warunkiem spe!niania warunków wskazanych w
umowach franczyzowych oraz innych wymogów, w tym wniesienia op!aty z tytu!u przed!u%enia. Spe!nienie
warunków niezb#dnych do przed!u%enia umów franczyzowych jest oceniane przez franczyzodawc#, a zatem
istnieje potencjalne ryzyko uznania przez franczyzodawc# pewnych warunków za niespe!nione i tym samym
nieprzed!u%enie obowi"zywania umowy.
Dzia!alno$' Emitenta oraz spó!ek z Grupy podlega równie% ograniczeniom wynikaj"cym z umów w sprawie
rozwoju sieci restauracji/kawiarni. Umowy te, co do zasady, nak!adaj" na Emitenta lub spó!ki z Grupy obowi"zek
otwierania ka%dego roku okre$lonej liczby nowych restauracji/kawiarni, zgodnie z planem rozwoju. W wypadku
gdyby Emitent lub spó!ki z Grupy nie zdo!a!y otworzy' nowych restauracji/kawiarni zgodnie z planami rozwoju,
istnieje ryzyko, %e strony nie dojd" do porozumienia w sprawie zmian do umów rozwoju odzwierciedlaj"cych takie
zmniejszenie ilo$ci restauracji/kawiarni, co mo%e by' przyczyn" rozwi"zania umowy rozwoju. Nale%y jednak
stwierdzi', %e dotychczasowe do$wiadczenie Emitenta pokazuje, i% ewentualne opó(nienia w wykonaniu przez
Spó!k# za!o%e& planów rozwoju sieci nie wp!ywa w sposób istotny na bie%"c" dzia!alno$' Emitenta i wspó!prac# z
Franczyzodawc".
Wspó!praca ze spó!kami zale%nymi Yum! Brands, Inc. (franczyzodawcami marek KFC i Pizza Hut), co do zasady,
opiera si# na jednorazowych umowach franczyzowych zawieranych pomi#dzy stronami przy otwieraniu
poszczególnych restauracji. Strony wi"%e umowa rozwoju dotycz"ca jedynie pierwszych 38 restauracji KFC, 41
restauracji Pizza Hut i 14 po!"czonych restauracji KFC i Pizza Hut. W pozosta!ym zakresie wspó!praca jest
regulowana pojedynczymi umowami franczyzowymi. W zwi"zku z tym istnieje ryzyko zaprzestania wspó!pracy ze
strony spó!ek zale%nych Yum! Brands, Inc. i brak mo%liwo$ci podpisania kolejnych umów franczyzowych
obejmuj"cych nowe lokalizacje. Dotychczasowe do$wiadczenie Emitenta w tym zakresie pokazuje jednak, %e
ryzyko to jest ograniczone.
Otwieranie przez Emitenta lub spó!ki z Grupy kolejnych restauracji/kawiarni uzale%nione jest od zatwierdzenia
przez franczyzodawc# lokalizacji ka%dej nowej restauracji/kawiarni. Opó(nienie w uzyskaniu zgody na
proponowan" restauracj#/kawiarni#, b"d( odmowa udzielenia takiej zgody, mog" w sposób niekorzystny wp!yn"'
na dzia!alno$' Grupy Emitenta i jej wyniki.
2.1.10.
Ryzyko prowadzenia dzia"alno#ci jako franczyzodawca
W ramach transakcji wej$cia na rynek hiszpa&ski Emitent sta! si# w!a$cicielem marek w!asnych udost#pnianych
innym podmiotom na zasadzie umowy franczyzy. Realizowanie zobowi"za& umownych ze strony franczyzodawcy
jest stosunkowo now" kategori" prowadzonej dzia!alno$ci, z któr" wi"%e si# szereg dodatkowych ryzyk.
Kluczowym ryzykiem rozwoju, w szczególno$ci przy rosn"cej skali dzia!alno$ci, jest utrata kontroli i w!adzy nad
biznesem marki w!asnej, gdy w du%ym stopniu przekazana jest w r#ce franczyzobiorcy. Kolejnym ryzykiem s"
ewentualne roszczenia powsta!e w wyniku niewype!niania zobowi"za& umowy franczyzowej zarówno ze strony
franczyzobiorcy jak i franczyzodawcy. Równocze$nie ewentualne nale%no$ci z tytu!u korzystania z marki w!asnej
przez franczyzobiorców mog" by' nieprawid!owe lub by' nara%one na ryzyko niewyp!acalno$ci.
W ocenie Emitenta podmioty z Grupy zajmuj"ce si# dzia!alno$ci" udzielania franczyzy posiadaj" d!ugoletnie
do$wiadczenie, systemy kontroli i kadr# pozwalaj"c" skutecznie minimalizowa' opisane ryzyko prowadzenia
dzia!alno$ci jako franczyzodawca.
2.1.11.
Ryzyko zwi%zane z partnerami joint venture
Emitent otwiera restauracje Starbucks poprzez spó!ki joint venture w Polsce, Czechach i na W#grzech na
zasadach partnerskich, w ramach umów joint venture. Równie% na zasadzie spó!ki joint venture opiera si# rozwój
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marki KFC w Serbii, gdzie partnerem jest spó!ka ProFood Invest GmbH. W zwi"zku z tym niektóre decyzje w
ramach wspólnie prowadzonych dzia!alno$ci s" uzale%nione od zgody partnerów.
Umowy joint venture ze Starbucks zosta!y zawarte na okres 15 lat, z mo%liwo$ci" ich przed!u%enia na okres
dodatkowych 5 lat po spe!nieniu okre$lonych warunków. W przypadku, gdy Emitent nie dotrzyma zobowi"za&
dotycz"cych otwierania i prowadzenia minimalnej liczby kawiarni, Starbucks Coffee International Inc. b#dzie mia!
prawo do zwi#kszenia swojego udzia!u w spó!kach joint venture poprzez nabycie udzia!ów od AmRest Sp. z o.o.
po cenie uzgodnionej pomi#dzy stronami na podstawie wyceny spó!ek joint venture.
2.1.12.
Ryzyko zwi%zane z poziomem i struktur% zad"u$enia
Dzia!alno$' operacyjna, inwestycyjna oraz finansowa Emitenta podlega istotnym ograniczeniom, z uwagi na
zobowi"zania wynikaj"ce z umów kredytowych oraz umowy emisyjnej dotycz"cej programu emisji obligacji.
Zgodnie z tymi umowami Emitent podj"! si# przestrzega' pewnych ogranicze& w zakresie mo%liwo$ci zaci"gania
po%yczek i kredytów, ponoszenia nak!adów inwestycyjnych, udzielania zabezpiecze& oraz zbywania maj"tku, a
tak%e zobowi"za! si# utrzymywa' okre$lone warto$ci wska(ników finansowych. Istnieje mo%liwo$', %e przyj#cie
tych zobowi"za& istotnie ograniczy mo%liwo$ci prowadzenia dzia!alno$ci przez Emitenta w przysz!o$ci, a
ewentualne niespe!nienie ich wymogów mo%e skutkowa' konieczno$ci" wcze$niejszej sp!aty transz zaci"gni#tych
w ramach kredytu, co z kolei mo%e mie' negatywny wp!yw na p!ynno$', kondycj# finansow" i wyniki dzia!alno$ci
Grupy.
2.1.13.
Ryzyko zwi%zane z nieubezpieczonymi lub niedostatecznie ubezpieczonymi stratami
Emitent wed!ug w!asnego uznania, w granicach uzasadnionych ekonomicznie kosztów, ustala w umowach z
ubezpieczycielami zakres ubezpieczenia, limity ochrony czy poziom franczyzy, w celu zapewnienia adekwatnej
ochrony ubezpieczeniowej swojego maj"tku oraz pokrycia strat wynikaj"cych z utraty zysków lub strat powsta!ych
w wyniku roszcze& osób trzecich w ramach odpowiedzialno$ci cywilnej Emitenta. Uzyskana w ten sposób
ochrona ubezpieczeniowa mo%e, w wypadku strat znacznej warto$ci, by' niewystarczaj"ca do pokrycia pe!nej
warto$ci rynkowej lub kosztów odtworzeniowych maj"tku, czy pokrycia strat opisanych powy%ej.
2.1.14.

Ryzyko zwi%zane z utrzymaniem obecnego poziomu finansowania oraz mo$liwo#ci%
ograniczenia zdolno#ci Emitenta do jego pozyskiwania
Zmiany planów operacyjnych Grupy, przyspieszenie realizacji planów rozwoju dzia!alno$ci, nieosi"gni#cie
zak!adanego poziomu przychodów ze sprzeda%y, zwi#kszone koszty lub inne zdarzenia, w!"cznie z opisanymi w
niniejszej cz#$ci, mog" spowodowa' konieczno$' szybkiego pozyskania dodatkowych (róde! finansowania
d!u%nego lub kapita!owego. Nale%y liczy' si# z brakiem mo%liwo$ci pozyskania funduszy na warunkach mo%liwych
do przyj#cia z komercyjnego punktu widzenia b"d( nawet ca!kowit" niedost#pno$ci" finansowania. Niemo%no$'
pozyskania kapita!u w sytuacji zapotrzebowania mo%e negatywnie wp!yn"' na perspektywy realizacji planów
Emitenta, m.in. dotycz"cych rozwoju Grupy, a tak%e na jego stan finansowy i wyniki dzia!alno$ci. Dodatkowe
finansowanie poprzez emisj# akcji mo%e spowodowa' rozwodnienie istniej"cego akcjonariatu. Natomiast
ewentualne zwi#kszone finansowanie d!u%ne mo%e poci"gn"' za sob" wzrost zobowi"za& p!atniczych oraz
wp!yn"' na wska(niki finansowe w sposób ograniczaj"cy zdolno$' Spó!ki do prowadzenia dzia!alno$ci.
2.1.15.

Ryzyka walutowe

2.1.15.1. Ryzyko transakcyjne
Zdecydowana wi#kszo$' przychodów ze sprzeda%y spó!ek wchodz"cych w sk!ad Grupy jest realizowana w
walutach lokalnych, obowi"zuj"cych na rynkach, na których prowadzi ona swoj" dzia!alno$'. Cz#$' kosztów
takich jak koszty zakupu niektórych pó!produktów, koszty najmu, op!aty zwi"zane z wype!nieniem warunków
umowy franczyzowej s" wyra%ane, lub indeksowane do walut obcych, g!ównie euro, dolara ameryka&skiego oraz
funta brytyjskiego. Istnieje ryzyko, %e niekorzystne zmiany kursu walutowego wp!yn" negatywnie na rentowno$'
sprzeda%y, a co za tym idzie, wynik finansowy Grupy.
2.1.15.2. Ryzyko powstania ró$nic kursowych z przeliczenia
Emitent posiada udzia!y w spó!kach zale%nych, prowadz"cych dzia!alno$' na rynkach, na których walutami
funkcjonalnymi s" waluty inne ni% waluta funkcjonalna Emitenta, takie jak euro, dolar ameryka&ski, rubel rosyjski,
korona czeska, lew bu!garski, forint w#gierski oraz dinar serbski. Istnieje ryzyko istotnego negatywnego wp!ywu
zmian kursów walutowych na skonsolidowany wynik finansowy oraz pozycj# finansow" Grupy, z uwagi na
przeliczenie wyników oraz aktywów netto spó!ek, których walut" funkcjonaln" jest waluta inna ni% polski z!oty.
Dodatkowo, Emitent i jego spó!ki zale%ne mog", w ramach strategii zabezpieczania swojej ekspozycji walutowej,
zawiera' pochodne i inne kontrakty finansowe, na których wycen# istotny wp!yw ma poziom kursów walutowych.
2.1.16.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Emitent i jego spó!ki zale%ne nara%one s" na istotny negatywny wp!yw zmian stóp procentowych w zwi"zku z
pozyskiwaniem finansowania oprocentowanego zmienn" stop" procentow" i inwestowaniem w aktywa
oprocentowane zmienn" i sta!" stop" procentow". Oprocentowanie kredytów i po%yczek bankowych oraz
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wyemitowanych obligacji jest oparte na zmiennych stopach referencyjnych aktualizowanych w okresach krótszych
ni% jeden rok. Odsetki od aktywów finansowych o sta!ym oprocentowaniu s" sta!e przez ca!y okres do up!ywu
terminu zapadalno$ci/wymagalno$ci tych instrumentów. Dodatkowo, Emitent i jego spó!ki zale%ne mog", w
ramach strategii zabezpieczania ryzyka zmian stóp procentowych, zawiera' pochodne i inne kontrakty finansowe,
na których wycen# istotny wp!yw ma poziom referencyjnych stóp procentowych.
2.1.17.
Ryzyko zwi%zane z utrat% zezwole. na sprzeda$ alkoholu
Oferta produktowa wybranych marek restauracyjnych z portfela Grupy obejmuje wyroby alkoholowe. Restauracje
Emitenta na niektórych rynkach (np. restauracje Applebee’s w Stanach Zjednoczonych) s" w pewnej cz#$ci
zale%ne od sprzeda%y alkoholu. Sprzeda% ta podlega w du%ej mierze restrykcjom lokalnym i jest koncesjonowana.
W zwi"zku z du%ym rozproszeniem geograficznym prowadzonej dzia!alno$ci i specyfik" bran%y restauracyjnej,
istnieje ryzyko utraty lub nieprzed!u%enia zezwole& na sprzeda% alkoholu w cz#$ci lokalizacji. Taka sytuacja mo%e
mie' znacz"cy wp!yw na funkcjonowanie i wyniki operacyjne wybranych restauracji. Spó!ka ogranicza to ryzyko
poprzez $cis!e egzekwowanie procedur operacyjnych dotycz"cych sprzeda%y alkoholu oraz monitorowanie
wymogów formalno-prawnych zwi"zanych z tymi zezwoleniami.
2.1.18.
Ryzyko zwi%zane z sezonowo#ci% sprzeda$y
Sezonowo$' sprzeda%y oraz zapasów Grupy nie jest znaczna, co cechuje ca!" bran%# restauracyjn". Na rynkach
Europy )rodkowo-Wschodniej i Zachodniej ni%sza sprzeda% jest osi"gana przez restauracje w pierwszej po!owie
roku, co wynika g!ównie z mniejszej liczby dni sprzeda%y w lutym oraz stosunkowo rzadszych wizyt klientów w
restauracjach. Rynek Stanów Zjednoczonych charakteryzuje si# wy%sz" sprzeda%" w pierwszej po!owie roku w
porównaniu do drugiej po!owy roku. Po okresie ni%szej sprzeda%y w miesi"cach letnich i lekkim o%ywieniu
zwi"zanym ze )wi#tami Bo%ego Narodzenia, pierwsza po!owa roku jest okresem wzmo%onego ruchu, ze wzgl#du
na wykorzystanie $wi"tecznych kart upominkowych, kuponów promocyjnych oraz du%" liczb# dni wolnych i $wi"t.
Pomimo, %e sezonowo$' sprzeda%y Grupy nie jest znaczna, istnieje ryzyko krótkoterminowych waha&
przychodów w ró%nych okresach roku.
2.1.19.

Ryzyko awarii systemu komputerowego i czasowego wstrzymania obs"ugi klientów przez
restauracje sieci
Ewentualna utrata, cz#$ciowa b"d( ca!kowita, danych zwi"zana z awari" systemów komputerowych lub
zniszczeniem b"d( utrat" kluczowego, rzeczowego maj"tku trwa!ego Spó!ki mog!aby skutkowa' czasowym
wstrzymaniem bie%"cej obs!ugi klientów restauracji, co mog!oby mie' negatywny wp!yw na wyniki finansowe
Grupy. W celu minimalizacji niniejszego ryzyka Emitent wprowadzi! odpowiednie procedury maj"ce na celu
zapewnienie stabilno$ci i niezawodno$ci systemów IT.
2.1.20.
Ryzyko zwi%zane z ochron% i wykorzystaniem know-how Grupy Emitenta
Przewag" konkurencyjn" Spó!ki jest wieloletnie do$wiadczenie na rynku us!ug gastronomicznych, m.in. w
zakresie konceptu restauracji, zarz"dzania sieci" restauracji, procesu przygotowywania potraw, których istotne
elementy stanowi" tajemnice przedsi#biorstwa. Ujawnienie tych informacji mo%e skutkowa' ryzykiem podj#cia
podobnych prac lub kopiowania rozwi"za& projektowych Spó!ki przez konkurencj#. Systemy ochrony danych i
informacji realizowane w AmRest ograniczaj" to ryzyko. Ponadto stosowne zobowi"zania do zachowania
poufno$ci zawarte s" w umowach o prac# z pracownikami, us!ugodawcami oraz dostawcami.
2.1.21.
Ryzyko zwi%zane z dokonanymi i planowanymi transakcjami naby& i po"%cze.
Historyczny rozwój Grupy w du%ej cz#$ci by! efektem inwestycji kapita!owych w podmioty spe!niaj"ce strategiczne
oczekiwania Emitenta. Charakter tego typu transakcji wi"%e si# z szeregiem istotnych wymaga&, pocz"wszy od
procesu poszukiwania potencjalnych podmiotów, weryfikacji atrakcyjno$ci inwestycji oraz warunków jej realizacji
po skuteczny proces integracji z Grup". Warunki te decyduj" o skuteczno$ci nabycia lub po!"czenia. Jednak%e
ka%da transakcja nabycia wi"%e si# z szeregiem czynników ryzyka:
prawnych, wynikaj"cych ze struktury transakcji, wynikaj"cych ze stanu umów obowi"zuj"cych dany
podmiot,
podatkowych, wynikaj"cych z zasad opodatkowania transakcji, jak i dzia!alno$ci nabytego podmiotu,
wiarygodno$ci i rzetelno$ci informacji b#d"cych podstaw" szeregu decyzji w ramach transakcji nabycia,
jak i w okresie integracji,
skuteczno$ci operacyjnej integracji nabytego podmiotu z Grup",
trafno$ci zidentyfikowanych obszarów synergii oraz skuteczno$ci ich realizacji po dokonaniu akwizycji,
identyfikacji w!a$ciwego momentu dokonania akwizycji,
efektywno$ci realizacji planów dotycz"cych danej transakcji.
W $wietle powy%szych czynników, pomimo, i% ka%da transakcja nabycia poprzedzona jest szeregiem analiz
ekonomicznych i prawnych, nie mo%na wykluczy' ryzyka, %e zrealizowane przej#cie mo%e zako&czy' si#
niepowodzeniem i nie przynie$' zak!adanych korzy$ci ekonomicznych. Nie mo%na wykluczy' tak%e ryzyka, %e
dotychczas zrealizowane po!"czenia (ostatnia zamkni#ta transakcja nabycia zosta!a zako&czona w kwietniu 2011
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roku i dotyczy!a nabycia udzia!ów w Restauravia Grupo Empresarial S.L.) s" nara%one na wspomniane powy%ej
ryzyka. Emitent zwraca uwag#, %e wszystkie z obecnie istniej"cych w strukturze Grupy podmiotów nabytych w
wyniku transakcji nabycia spe!niaj" zak!adane cele i funkcjonuj" w sposób potwierdzaj"cy skuteczne zarz"dzanie
procesem naby' i po!"cze&.
Dodatkowo efektem historycznych i przysz!ych transakcji nabycia jest warto$' firmy, która zgodnie z zasadami
rachunkowo$ci stosowanymi przez Emitenta jest testowana corocznie pod k"tem trwa!ej utraty warto$ci. W
przypadku zaistnienia negatywnych czynników nie mo%na wykluczy' ryzyka cz#$ciowego lub ca!kowitego odpisu,
co mo%e mie' wp!yw na wyniki finansowe osi"gane w przysz!o$ci.
2.1.22.
Ryzyko zwi%zane z refinansowaniem d"ugu
Zobowi"zanie finansowe wynikaj"ce z umowy kredytowej podpisanej dnia 11 pa(dziernika 2010 r. pomi#dzy
Emitentem, AmRest Sp. z o.o. i AmRest s.r.o. a Bank Polska Kasa Opieki S.A., RBS Bank (Polska) S.A., The
Royal Bank of Scotland N.V, Bankiem Zachodnim WBK S.A, aneksowanej dnia 8 sierpnia 2011 r. przez ww.
strony oraz Rabobank Polska S.A., b#dzie p!atne w transzach do 11 pa(dziernika 2015 r. W prognozach
finansowych Grupy, Emitent zak!ada, %e b#dzie w stanie refinansowa' cz#$' lub ca!o$' zapadaj"cego d!ugu w
terminie jego zapadalno$ci. W przypadku braku dost#pno$ci finansowania lub wyst"pienia niekorzystnych zmian
warunków komercyjnych kredytowania, istnieje ryzyko niezrealizowania wszystkich planów przez Grup#, a jej
sytuacja finansowa i wyniki dzia!alno$ci mog" ulec pogorszeniu.
2.1.23.
Ryzyko utraty p"ynno#ci
W przysz!o$ci Emitent i jego spó!ki mog" by' nara%one na ryzyko niemo%no$ci pokrycia zobowi"za& wobec
dostawców, instytucji finansowych oraz innych kontrahentów w momencie ich wymagalno$ci, na skutek:
niedoboru $rodków pieni#%nych w stosunku do bie%"cych potrzeb, niewystarczaj"cej p!ynno$ci posiadanych
instrumentów finansowych lub braku mo%liwo$ci refinansowania zapadaj"cych kredytów czy po%yczek
bankowych.
2.1.24.
Ryzyko wp"ywu czynników niezale$nych od Emitenta na rozwój i funkcjonowanie Grupy
Charakter prowadzonej dzia!alno$ci oraz dotychczasowe do$wiadczenie wskazuj" na istnienie szeregu
czynników niezale%nych od Emitenta istotnie wp!ywaj"cych na rozwój i dzia!alno$' Grupy. Nale%y zwróci' uwag#,
%e konsekwencje:
zmian politycznych,
dzia!a& wojennych,
dzia!a& o charakterze terrorystycznym,
zjawisk epidemiologicznych,
zmian pogodowych,
katastroficznych wydarze&,
mog" istotnie wp!yn"' na zachowania klientów i dostawy surowców. Efekt tych zjawisk mo%e niekorzystnie
wp!yn"' na wszelkie rodzaje dzia!a& w ramach Grupy maj"ce na celu realizacj# bie%"cych zamierze&
operacyjnych jak i realizacj# d!ugoterminowych planów strategicznych. Emitent, korzystaj"c z wszelkich
dost#pnych $rodków, stara si# zabezpiecza' przed niekorzystnym efektem omawianym powy%ej, korzystaj"c z
dost#pnych rozwi"za& ubezpieczeniowych, dywersyfikacji geograficznej i rodzajowej zarówno w przypadku
produktów jak i surowców.
2.1.25.
Ryzyko dotycz%ce akcjonariusza wi!kszo#ciowego i potencjalnej zmiany kontroli
Z informacji posiadanych przez Emitenta wynika, %e najwi#kszym akcjonariuszem w strukturze akcjonariatu
Emitenta jest spó!ka WP Holdings VII B.V. nale%"ca do grupy kapita!owej Warburg Pincus dzia!aj"cej w bran%y
private equity. Zgodnie z najlepsz" wiedz" Emitenta na Dat# Zatwierdzenia Prospektu WP Holdings VII B.V.
posiada akcje uprawniaj"ce do wykonywania 32,99% g!osów na WZA. Drugim istotnym akcjonariuszem jest ING
OFE posiadaj"cy akcje uprawniaj"ce !"cznie do wykonywania 17,13% g!osów na WZA. Trzecim istotnym
akcjonariuszem s" fundusze zarz"dzane przez BZ WBK Asset Management S.A. posiadaj"ce akcje uprawniaj"ce
do wykonywania 12,60% g!osów na WZA. Czwartym istotnym akcjonariuszem jest z kolei pan Henry McGovern
posiadaj"cy akcje uprawniaj"ce do wykonywania 6,96% g!osów na WZA. Pi"tym istotnym akcjonariuszem jest
Aviva OFE posiadaj"cy akcje uprawniaj"ce do wykonywania 6,65% g!osów na WZA. W pozosta!ym zakresie
akcjonariat Emitenta jest rozproszony; %aden inny akcjonariusz nie dysponuje pakietem akcji przekraczaj"cym
próg 5% g!osów na WZA. Brak podmiotu maj"cego bezpo$redni" kontrol# nad Emitentem mo%e potencjalnie
komplikowa' proces decyzyjny na poziomie WZA. Jednocze$nie dzi#ki posiadanym znacznym pakietom akcji
oraz dzi#ki istniej"cemu rozproszeniu akcjonariatu najwi#ksi akcjonariusze mog" by' w stanie kontrolowa'
proces podejmowania uchwa! WZA równie% w przypadkach, w których podj#cie uchwa!y wymaga' b#dzie
kwalifikowanej wi#kszo$ci g!osów. Mo%e to potencjalnie powodowa' opó(nienie, zaniechanie lub zablokowanie
zmian, które mog!yby by' korzystne dla okre$lonych grup akcjonariuszy.
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2.1.26.

Ryzyko zwi%zane z mo$liwo#ci% naruszenia przepisów prawa pracy oraz roszczeniami
pracowniczymi
W opinii Emitenta ani Emitent, ani poszczególne spó!ki Grupy nie naruszaj" aktualnie %adnych obowi"zuj"cych
przepisów z zakresu prawa pracy. Nie mo%na jednak wykluczy', %e w przysz!o$ci mog" pojawi' si# sytuacje lub
zdarzenia, które b#d" mog!y stanowi' podstaw# do sformu!owania zarzutów o nieprzestrzeganiu przepisów
prawa pracy przez Emitenta lub poszczególne spó!ki Grupy. Nie mo%na równie% wykluczy' sytuacji, w której
poszczególni pracownicy, zarzucaj"c Emitentowi lub odpowiednim spó!kom Grupy naruszenie przepisów z
zakresu prawa pracy, skieruj" spraw# do s"du lub spowoduj" wszcz#cie ró%nego rodzaju post#powa&
administracyjnych. W takiej sytuacji nie mo%na równie% wykluczy', %e w niektórych przypadkach s"dy b#d"
uwzgl#dnia' roszczenia pracownicze, a organy administracji – nak!ada' kary administracyjne. Wi"za' si# to
mo%e z ryzykiem negatywnych konsekwencji finansowych dla Grupy oraz z ryzykiem utraty lub os!abienia
reputacji.
2.1.27.

Ryzyko zwi%zane z mo$liwo#ci% uwzgl!dnienia przez s%dy roszcze. skierowanych przeciwko
Emitentowi oraz wszcz!cia nowych post!powa. s%dowych w zwi%zku z dor!czonymi
wezwaniami do zap"aty
W zwi"zku z prowadzon" dzia!alno$ci" istnieje ryzyko wszcz#cia ró%nego rodzaju post#powa& s"dowych,
obejmuj"cych m.in. spory z w!a$cicielami nieruchomo$ci i roszczenia pracowników dotycz"ce, w tym m.in. kwestii
dyskryminacji i innych form niew!a$ciwego traktowania, czy sprzecznego z prawem zwolnienia. Nie mo%na
równie% wykluczy' wszcz#cia innych post#powa& przeciwko spó!kom z Grupy, zwi"zanych mi#dzy innymi z
prowadzon" przez Emitenta dzia!alno$ci" akwizycyjn". Dodatkowo potencjalnie mo%liwe s" równie% powództwa
wytaczane przez konsumentów niezadowolonych z jako$ci oferowanej %ywno$ci lub obs!ugi. Pojawienie si# tego
rodzaju spraw mo%e poci"ga' za sob" konieczno$' przeznaczenia na obron# w takich post#powaniach zasobów
finansowych i czasu kierownictwa, podczas gdy w innej sytuacji by!yby one wykorzystywane w sposób
przyczyniaj"cy si# do poprawy wyników dzia!alno$ci Grupy. Jednocze$nie nie mo%na wykluczy', %e przegrana w
tego typu post#powaniach mo%e poci"ga' dla Emitenta istotne negatywne konsekwencje finansowe. Co wi#cej,
Emitent nie mo%e mie' pewno$ci, %e jego ubezpieczenie w wystarczaj"cym stopniu pokryje wysoko$'
wyp!aconych odszkodowa&. Istotne post#powania s"dowe dotycz"ce Emitenta zosta!y opisane w Rozdziale 10
„Informacje o Emitencie”.
2.1.28.

Ryzyko zwi%zane z potencjalnymi roszczeniami konsumenckimi lub odszkodowawczymi oraz
karami administracyjnymi
Specyfika dzia!alno$ci gastronomicznej w sektorze restauracji szybkiej obs!ugi oraz restauracji z obs!ug"
kelnersk" powoduje, %e spó!ki Grupy prowadz"ce dzia!alno$' gastronomiczn" mog" by' potencjalnym celem
skarg (a nawet powództw) klientów zarzucaj"cych restauracjom niew!a$ciw" jako$' %ywno$ci oraz niew!a$ciw"
jako$' obs!ugi. Roszczenia takie nieprzychylnie nastawiaj" opini# publiczn", co w istotny sposób mo%e wp!yn"'
na wysoko$' przychodów z dzia!alno$ci restauracji Grupy, bez wzgl#du na to, czy dane roszczenia by!y zasadne
oraz czy Emitent faktycznie ponosi w danym wypadku odpowiedzialno$'. Ponadto z racji charakteru dzia!alno$ci
Grupy istnieje potencjalne ryzyko wszcz#cia post#powania s"dowego w powy%szym przedmiocie. Przyk!adowo:
przeciwko sieciom restauracji szybkiej obs!ugi w Stanach Zjednoczonych niejednokrotnie wytaczano procesy
grupowe o powodowanie oty!o$ci. Nie ma pewno$ci, %e podobna sytuacja nie wyst"pi w Polsce lub na innym
rynku, na jakim Grupa prowadzi dzia!alno$' lub te% w przysz!o$ci tak" dzia!alno$' b#dzie prowadzi'.
Przedmiotem roszcze& konsumentów mog" by' tak%e %"dania odszkodowa& z tytu!u wypadków, którym
konsumenci mogliby ulec w lokalach prowadzonych przez spó!ki Grupy.
Niezale%nie od skarg konsumenckich potencjalnym czynnikiem ryzyka mog" by' tak%e kary nak!adane przez
organy administracyjne w zwi"zku z niew!a$ciwym prowadzeniem restauracji, w tym w szczególno$ci w zwi"zku z
naruszeniem przepisów sanitarnych, przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu bezpiecze&stwa i higieny
pracy, czy te% przepisów przeciwpo%arowych.
Ka%de post#powanie s"dowe i administracyjne mo%e w takiej sytuacji wi"za' si# z wysokimi kosztami i du%ymi
nak!adami czasu, a tak%e absorbowaniem uwagi Zarz"du kosztem zarz"dzania dzia!alno$ci" operacyjn".
Dodatkowo mo%e to równie% mie' negatywny wp!yw na wizerunek Emitenta oraz jego zdolno$' do prowadzenia
efektywnej dzia!alno$ci.
2.1.29.
Ryzyko geograficzne
Grupa Kapita!owa Emitenta sk!ada si# z wielu podmiotów o do$' rozleg!ym geograficznym umiejscowieniu.
Dodatkowo cele strategiczne Emitenta zak!adaj" dalszy rozwój niewykluczaj"cy dalszej ekspansji geograficznej.
Rozleg!o$' geograficzna niesie ze sob" szereg wyzwa&:
pokonywanie znacznych odleg!o$ci,
ró%nice czasowe,
ró%nice kulturowe.
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Powy%sze kwestie istotnie wp!ywaj" na sposób zarz"dzania, kontroli i prowadzenia dzia!alno$ci w ramach Grupy
Kapita!owej Emitenta. Emitent w ramach swojej infrastruktury i sposobu zarz"dzania przygotowa! i wypracowa!
skuteczne metody umiej#tnie adresuj"ce wyzwania zwi"zane z geograficzn" rozpi#to$ci" Grupy Emitenta.
2.1.30.
Ryzyko nadu$y&
Nale%y zaznaczy', i% Emitent nara%ony jest na ryzyko oszustw i naruszenia prawa przez pracowników Emitenta.
W celu minimalizacji tych ryzyk, Zarz"d Emitenta nadzoruje systemy zarz"dzania ryzykiem i kontroli wewn#trznej.
Systemy te pomagaj" w identyfikacji oraz w zarz"dzaniu ryzykami, które mog!yby uniemo%liwi' realizacj#
d!ugoterminowych celów Emitenta.

2.2.

Czynniki ryzyka zwi%zane z otoczeniem Emitenta

2.2.1.

Ryzyko zwi%zane z sytuacj% ekonomiczn% w Polsce, na rynkach europejskich oraz
ameryka.skim
Sytuacja finansowa Spó!ki uzale%niona jest od sytuacji ekonomicznej na rynku polskim oraz innych wybranych
rynkach (Czechy, Rosja, W#gry, Bu!garia, Serbia, USA oraz Hiszpania). Powoduje to, %e wyniki finansowe
Emitenta uzale%nione s" od czynników zwi"zanych z sytuacj" makroekonomiczn" Polski oraz wspomnianych
rynków, a w szczególno$ci od: stopy wzrostu PKB, wzrostu poziomu inwestycji, stopy inflacji, deficytu
bud%etowego, spadku dochodów ludno$ci i bezrobocia. Ewentualne negatywne zmiany w sytuacji
makroekonomicznej mog" generowa' ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta dzia!alno$ci gospodarczej.
2.2.2.

Ryzyko zwi%zane z wp"ywem aktualnej sytuacji makroekonomicznej na dost!pno#&
finansowania d"u$nego
Rynki finansowe okresowo do$wiadczaj" istotnych waha& i destabilizacji, czego przyk!adem by!a sytuacja w
czasie kryzysu zapocz"tkowanego na ameryka&skim rynku kredytów hipotecznych w 2007 roku. Niekorzystne
uwarunkowania na rynkach kapita!owym i kredytowym mog" mie' istotny negatywny wp!yw na zdolno$' Grupy
do zaspokajania jej potrzeb w zakresie p!ynno$ci oraz zapewnienia d!ugookresowego finansowania. Mo%e to mie'
negatywny wp!yw na dzia!alno$' operacyjn", sytuacj# finansow" Grupy oraz tempo wdra%ania zak!adanej
strategii wzrostu.
Zdolno$' Grupy do pozyskania finansowania i koszt kapita!u s" uzale%nione od wielu czynników, na które w wielu
przypadkach Grupa nie ma wp!ywu. Nale%" do nich mi#dzy innymi: ogólne uwarunkowania rynkowe i sytuacja na
rynkach kapita!owych, dost#pno$' kredytów bankowych, wyniki z dzia!alno$ci operacyjnej, opinie potencjalnych
kredytodawców o perspektywach finansowych Grupy czy przepisy podatkowe i przepisy reguluj"ce obrót
papierami warto$ciowymi. W przypadku, gdy Grupa b#dzie potrzebowa!a dodatkowych zasobów finansowych w
celu pokrycia swoich nak!adów kapita!owych, obs!ugi zad!u%enia, pokrycia kosztów operacyjnych, czy
sfinansowania potencjalnej transakcji przej#cia, wówczas jej zdolno$' do zapewnienia takiego finansowania
mo%e zosta' ograniczona przez warunki na rynku, a koszty jego pozyskania mog" by' wysokie.
2.2.3.
Ryzyko zwi%zane z istnieniem konkurencji
Rynek us!ug gastronomicznych, na którym dzia!a Emitent, cechuje silna konkurencja. Ewentualna niezdolno$' do
podj#cia efektywnej walki konkurencyjnej lub te% przyj#cie b!#dnych za!o%e& strategii konkurencyjnej mo%e w
negatywny sposób wp!yn"' na dzia!alno$' i wyniki finansowe Grupy. Wzrost konkurencji nasili! si# szczególnie w
ci"gu kilku ostatnich lat. Obserwuje si# wzrost tempa powstawania nowych restauracji, prowadzonych zarówno
przez firmy polskie, jak i zagraniczne. Istnieje ryzyko, %e dalsze nasilenie si# sytuacji konkurencyjnej spowoduje
spadek mar% dla podmiotów z bran%y i pogorszenie si# ich wyników finansowych.
2.2.4.
Ryzyko zmiany gustów klientów i nowych produktów
Gusta konsumentów podlegaj" ci"g!ym zmianom, a wp!yw na nie maj", poza preferencjami w zakresie %ywienia,
tak%e informacje medialne o w!a$ciwo$ciach zdrowotnych poszczególnych produktów spo%ywczych (w
szczególno$ci mi#sa), co mo%e powodowa' zagro%enie spadkiem obrotów w restauracjach Grupy, których menu
opiera si# w du%ej cz#$ci na daniach mi#snych. Emitent stara si# tak%e na bie%"co rozwija' nowe produkty (nowe
dania, nowe menu), które stanowi" istotny czynnik w generowaniu wzrostu sprzeda%y Grupy.
2.2.5.
Ryzyko zwi%zane z rozwojem produktów
Rozwój produktów stanowi istotny czynnik w generowaniu wzrostu sprzeda%y. Emitent d"%y do kontynuowania
rozwoju nowych produktów i wprowadzania produktów wszystkich marek. Istnieje jednak ryzyko, %e produkty te
nie odnios" sukcesu na obecnych i przysz!ych rynkach Grupy. Niepowodzenie we wprowadzaniu przez Emitenta
nowych produktów na obecnych i przysz!ych rynkach mo%e mie' niekorzystny wp!yw na jego wyniki operacyjne i
dzia!alno$'.
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2.2.6.
Ryzyko zwi%zane z w"asno#ci% intelektualn%
Mo%liwo$' utrzymania przez Emitenta wyników operacyjnych na dotychczasowym poziomie lub ich poprawy
b#dzie zale%e' od zdolno$ci spó!ek z Grupy Emitenta do utrzymania warto$ci sprzeda%y restauracji marek KFC,
Pizza Hut, Starbucks, Burger King oraz Applebee’s na podstawie licencji otrzymanych od franczyzodawców
marek, a tak%e u%ywanie innych marek pozyskanych lub stworzonych przez Emitenta w przysz!o$ci. Je%eli
franczyzodawcy nie zapewni" egzekwowania lub utrzymania praw w!asno$ci intelektualnej, b"d( Spó!ka z innych
powodów nie b#dzie w stanie zapewni' ochrony tych marek, starania Emitenta maj"ce na celu stworzenie i
utrzymanie to%samo$ci marek mog" nie przynie$' spodziewanych korzy$ci. Skuteczne zakwestionowanie praw
franczyzodawcy do marek KFC, Pizza Hut, Starbucks, Burger King czy Applebee’s lub praw do jakiejkolwiek innej
znacz"cej marki stworzonej przez Emitenta lub udost#pnionej jej na mocy franczyzy mo%e mie' negatywny wp!yw
na dzia!alno$' i wyniki operacyjne Emitenta. Osoby trzecie mog" u%ywa' takich znaków towarowych i innych
praw w!asno$ci intelektualnej w sposób skutkuj"cy obni%eniem ich warto$ci. Mo%e to spowodowa' niekorzystne
skutki dla praw w!asno$ci intelektualnej oraz negatywny wp!yw na dzia!alno$' Grupy i jej wyniki. Wizerunek i
reputacja restauracji AmRest mo%e równie% dozna' uszczerbku wskutek rozpowszechnienia niekorzystnych
informacji lub wyst"pienia niekorzystnych zdarze& zwi"zanych z markami KFC, Pizza Hut, Starbucks, Burger
King, Applebee’s oraz innymi prawami w!asno$ci intelektualnej w innych jurysdykcjach to z kolei mo%e
spowodowa' negatywne skutki dla dzia!alno$ci i wyników operacyjnych Grupy.
W roku 2011 Emitent poszerzy! swoj" dzia!alno$' o nabyte w Hiszpanii marki w!asne. W wyniku tej transakcji
pojawi!o si# dodatkowe ryzyko w obszarze w!asno$ci intelektualnej marki w!asnej. Unikatowo$' marki w!asnej,
know-how, rozwi"zania systemowe i produktowe stanowi" istotny klucz do sukcesu decyduj"cy o rozwoju
i atrakcyjno$ci konkurencyjnej marek w!asnych. Weryfikacja otoczenia i dbanie o to by rozwi"zania nie by!y
kopiowane lub wykorzystywane w sposób nieprawid!owy s" niezb#dne by zachowa' przewag# konkurencyjn"
marek w!asnych. Istniej"ce procesy i systemy kontroli przy wsparciu obowi"zuj"cych uregulowa& umownych
i regulacji prawnych pozwalaj" skutecznie zapewnia' wyj"tkowo$' i atrakcyjno$' marek w!asnych.
2.2.7.
Ryzyko zwi%zane z rozwojem nowych marek
Emitent operuje markami Burger King i Starbucks stosunkowo od niedawna. Poniewa% s" to dla Emitenta nowe
koncepty istnieje ryzyko zwi"zane z popytem na oferowane produkty oraz z ich przyj#ciem przez konsumentów.
Jednocze$nie w wyniku nabycia w roku 2011 podmiotów w Hiszpanii Emitent wszed! w posiadanie marek
w!asnych. Bycie operatorem marki w!asnej i prowadzenie dzia!alno$ci franczyzodawcy jest równie% nowym
zjawiskiem dla Emitenta. Wsparcie do$wiadczonego hiszpa&skiego zespo!u w po!"czeniu z du%" atrakcyjno$ci"
rynkow" marki w!asnej wspiera skuteczny rozwój nowych marek w!asnych.
2.2.8.
Ryzyko zwi%zane z otwarciem restauracji w nowych krajach
Otwarcia lub przej#cia restauracji operuj"cych na nowym obszarze geograficznym i politycznym wi"%" si# z
ryzykiem odmiennych preferencji konsumenckich, ryzykiem braku dobrej znajomo$ci rynku, ryzykiem ogranicze&
prawnych wynikaj"cych z uregulowa& lokalnych, jak równie% ryzykiem politycznym tych krajów.
2.2.9.
Ryzyko zwi%zane z chorobami zwierz%t
Produkty mi#sne stanowi" znacz"c" cz#$' oferty restauracyjnej Grupy. Nale%y zaznaczy', %e ewentualne,
powszechne choroby zwierz"t mog" mie' znacz"cy wp!yw na wyniki operacyjne Emitenta. W przypadku
wspomnianej sytuacji Spó!ka mo%e napotka' problemy z utrzymaniem dostaw na odpowiednim poziome, co
mo%e spowodowa' niemo%no$' zapewnienia oferty produktowej w restauracjach. Nale%y równie% zwróci' uwag#,
i% sposób przedstawiania ewentualnych chorób zwierz"t przez media mo%e mie' znacz"cy wp!yw na
nastroje/gusta konsumentów i ich stosunek do produktów oferowanych przez spó!ki z Grupy.
2.2.10.

Ryzyko dotycz%ce ogranicze. w dost!pno#ci produktów spo$ywczych i zmienno#ci ich
kosztów
Na sytuacj# Emitenta wp!ywa równie% konieczno$' zapewnienia cz#stych dostaw $wie%ych produktów rolnych i
artyku!ów spo%ywczych oraz przewidywania i reagowania na zmiany kosztów zaopatrzenia. Spó!ka nie mo%e
wykluczy' ryzyka zwi"zanego z niedoborami lub przerwami w dostawach spowodowanych czynnikami takimi jak
niekorzystne warunki pogodowe, zmiany przepisów prawa czy te% wycofanie niektórych produktów spo%ywczych
z obrotu. Równie% zwi#kszenie popytu na okre$lone produkty, przy ograniczonej poda%y, mo%e doprowadzi' do
utrudnie& w ich pozyskiwaniu przez Spó!k# lub wzrostu cen tych produktów. Zarówno niedobory, jak i wzrost cen
produktów mog" mie' negatywny wp!yw na wyniki, dzia!alno$' i sytuacj# finansow" Grupy. Jak wspomniano w
punkcie 2.1.2 AmRest Sp. z o.o. zawar!a w celu minimalizacji m.in. niniejszego ryzyka umow# ze spó!k"
SCM Sp. z o.o. dotycz"c" $wiadczenia us!ug polegaj"cych na po$rednictwie i negocjacji warunków dostaw do
restauracji, w tym negocjacji warunków umów dystrybucji.
2.2.11.
Ryzyko zwi%zane z niezachowaniem jako#ci i wycofaniem produktu
W zwi"zku z charakterem prowadzonej dzia!alno$ci, Grupa jest nara%ona na szereg ryzyk zwi"zanych z
przygotowaniem i sprzeda%" produktów spo%ywczych. Konieczno$' cz#stych dostaw $wie%ych produktów rolnych
i artyku!ów spo%ywczych niesie ze sob" ryzyko niedochowania jako$ci oraz zwi"zane z tym ryzyko wycofania
produktów ze sprzeda%y.
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W przypadku sytuacji, w której konieczne by!oby wycofanie pewnych produktów z rynku, Spó!ka jest nara%ona na
poniesienie zwi"zanych z tym kosztów. Dodatkowo, w zale%no$ci od skali tego zjawiska, istnieje ryzyko utraty
zaufania klientów, co z kolei mo%e prze!o%y' si# w krótkim terminie na wyniki operacyjne Spó!ki.
Spó!ka ogranicza powy%sze ryzyka poprzez bezwzgl#dne przestrzeganie norm dotycz"cych przechowywania i
sprzeda%y produktów spo%ywczych. Zapewnienie dost#pno$ci odpowiedniej jako$ci produktów mo%liwe jest dzi#ki
stosowaniu $cis!ych kryteriów selekcji dostawców surowców i proaktywnym zarz"dzaniu !a&cuchem dostaw.
Niezale%nie od dzia!a& zwi"zanych z zarz"dzaniem dostawami, Grupa stosuje szereg norm wynikaj"cych z
wymogów poszczególnych franczyzodawców oraz szczegó!owych regulacji krajów, w których Emitent prowadzi
dzia!alno$' restauracyjn" (np. wdro%enie w Polsce systemu HACCP, z ang. Hazard Analysis and Critical Control
Points).
2.2.12.
Ryzyko nieutrzymania lub zdobycia wymaganych pozwole. prawnych
Dzia!alno$' spó!ek Grupy podlega regulacjom pa&stw, w których dzia!alno$' ta jest prowadzona. Dla
prowadzenia dzia!alno$ci gastronomicznej niezb#dne jest uzyskanie i utrzymanie odpowiednich zezwole&
administracyjnych. Prowadzenie ka%dej z restauracji Grupy podlega regulacjom wydawanym przez stosowne
w!adze, w tym regulacjom dotycz"cym kontroli sprzeda%y napojów alkoholowych, palenia papierosów,
bezpiecze&stwa i higieny pracy, dost#pno$ci obiektów dla osób niepe!nosprawnych oraz bezpiecze&stwa
po%arowego. Trudno$ci zwi"zane z uzyskaniem lub niemo%no$' uzyskania stosownych zezwole& lub ich utrata, a
tak%e konieczno$' dostosowania si# do zmieniaj"cych si# regulacji mog" niekorzystnie wp!yn"' na dzia!alno$',
sytuacj# i wyniki prowadzonej przez Grup# dzia!alno$ci. Ze wzgl#du na skal# prowadzonej przez Emitenta
dzia!alno$ci nie mo%na wykluczy' powstania w przysz!o$ci sytuacji, które mog!yby spowodowa' nieotrzymanie lub
te% utrat# odpowiednich zezwole& niezb#dnych do prowadzenia dzia!alno$ci gastronomicznej.
2.2.13.
Ryzyko zwi%zane z wprowadzeniem ogranicze. w handlu
Od pewnego czasu toczy si# w Polsce dyskusja dotycz"ca wprowadzenia ogranicze& w zakresie dzia!alno$ci
handlowej w niedziele. Wprowadzenie tego rodzaju ogranicze& w Polsce lub w innych krajach, w których Emitent
prowadzi dzia!alno$' lub te% w których b#dzie prowadzi! dzia!alno$' w przysz!o$ci, mo%e negatywnie wp!yn"' na
wyniki finansowe Emitenta. Nale%y bowiem zaznaczy', %e znaczna cz#$' lokali prowadzonych przez spó!ki Grupy
usytuowana jest w centrach handlowych, które mog" potencjalnie tego rodzaju ograniczeniom podlega'.
2.2.14.
Ryzyko podatkowe zwi%zane z transakcjami z podmiotami powi%zanymi
Zgodnie z polskim prawem reguluj"cym kwestie podatku dochodowego od osób prawnych w wypadku transakcji
dokonywanych pomi#dzy podmiotami powi"zanymi nale%y zachowywa' zasad# dokonywania takich transakcji na
warunkach rynkowych. Je%eli transakcja pomi#dzy osobami powi"zanymi nie jest realizowana na warunkach
rynkowych, a strony transakcji nie s" w stanie udowodni', %e ró%nice s" uzasadnione, polskie w!adze skarbowe
mog" zakwestionowa' ceny ustalone na potrzeby transakcji i oszacowa' dodatkow" warto$' dochodu
podlegaj"cego opodatkowaniu. Ryzyko to mo%e pojawi' si# równie% na gruncie innych jurysdykcji, w których
spó!ki Grupy prowadz" dzia!alno$'. W opinii Emitenta transakcje Emitenta i podmiotów nale%"cych do Grupy z
podmiotami powi"zanymi i z akcjonariuszami lub udzia!owcami by!y i s" zawierane na warunkach rynkowych.
Niemniej nie mo%na wykluczy' odmiennej interpretacji ze strony odpowiednich organów podatkowych.
2.2.15.
Ryzyko zwi%zane z utrzymaniem osób zajmuj%cych kluczowe stanowiska
Sukces Emitenta zale%y w pewnej mierze od indywidualnej pracy wybranych pracowników i cz!onków g!ównego
kierownictwa. Wypracowane przez Emitenta metody wynagradzania i zarz"dzania zasobami ludzkimi pozwalaj"
zapewni' niski poziom rotacji kluczowych pracowników. Dodatkowo system planowania karier wspiera
przygotowywanie nast#pców gotowych realizowa' zadania na kluczowych stanowiskach. Zdaniem Emitenta
b#dzie on w stanie zast"pi' kluczowych pracowników. Niezale%nie od tego ich utrata mo%e krótkoterminowo
wywrze' niekorzystny wp!yw na dzia!alno$' i wyniki operacyjne Emitenta.
2.2.16.

Ryzyko zwi%zane z kosztami pracy dotycz%cymi pracowników restauracji oraz zatrudnieniem i
utrzymaniem profesjonalnej kadry
Prowadzenie dzia!alno$ci gastronomicznej w skali, w jakiej prowadzi j" Emitent, wymaga posiadania
profesjonalnej kadry pracowniczej znacznych rozmiarów. Nadmierny odp!yw pracowników oraz zbyt cz#ste
zmiany w kadrze pracowniczej mog" stanowi' istotny czynnik ryzyka dla stabilno$ci oraz jako$ci prowadzonej
dzia!alno$ci. Ze wzgl#du na fakt, %e p!ace w Polsce, w Czechach, czy na W#grzech (w tym w bran%y
gastronomicznej) w dalszym ci"gu s" zdecydowanie ni%sze ni% w innych krajach Unii Europejskiej, istnieje ryzyko
odp!ywu wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a tym samym ryzyko w zakresie zapewnienia przez Emitenta
odpowiedniej kadry pracowniczej niezb#dnej dla $wiadczenia us!ug gastronomicznych na jak najwy%szym
poziomie. W celu unikni#cia ryzyka utraty wykwalifikowanej kadry pracowniczej konieczne mo%e si# tym samym
okaza' stopniowe podwy%szanie stawek wynagrodzenia, co jednocze$nie mo%e negatywnie wp!ywa' na sytuacj#
finansow" Emitenta.
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2.2.17.
Ryzyko zwi%zane ze zmienno#ci% prawa w Polsce i innych krajach
Dzia!alno$' Emitenta oraz spó!ek z Grupy Emitenta podlega przepisom prawa obowi"zuj"cym w pa&stwie, w
którym Grupa prowadzi swoj" dzia!alno$' gospodarcz". Istotne znaczenie dla dzia!alno$ci Grupy Emitenta maj"
w szczególno$ci przepisy prawa polskiego, ameryka&skiego, hiszpa&skiego, czeskiego i rosyjskiego. Dzia!alno$'
gospodarcza Grupy Emitenta uzale%niona jest od istniej"cego otoczenia prawnego. Ewentualne zmiany w tym
otoczeniu mog" w sposób istotny wp!ywa' na prowadzon" dzia!alno$' gospodarcz". Cz#ste zmiany przepisów
mog" skutkowa' trudno$ciami w ich interpretacji, a tym samym trudno$ciami w zakresie zaadoptowania si#
poszczególnych podmiotów Grupy do zmienionego otoczenia prawnego. Cz#ste zmiany przepisów mog" równie%
skutkowa' brakiem jednolito$ci w praktyce organów skarbowych i innych organów administracji publicznej oraz w
orzecznictwie s"dowym. Nieprzewidywalno$' zmian przepisów prawa (w szczególno$ci przepisów z zakresu
prawa podatkowego, prawa pracy, prawa dzia!alno$ci gospodarczej, prawa ubezpiecze& spo!ecznych) w
pa&stwach, w których Grupa Emitenta ju% dzia!a lub te% dopiero zamierza rozpocz"' dzia!alno$', mo%e prowadzi'
do wyst"pienia w przysz!o$ci negatywnych skutków finansowych dla dzia!alno$ci Emitenta i spó!ek z Grupy.
2.2.18.
Ryzyko zwi%zane z systemem podatkowym
Istnieje ryzyko, %e przysz!e zmiany przepisów podatkowych w Polsce, Czechach, Rosji, Stanach Zjednoczonych,
Hiszpanii i w innych krajach, w których Grupa prowadzi dzia!alno$' lub w których w przysz!o$ci rozpocznie
prowadzenie dzia!alno$ci, jak równie% przysz!e zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania b"d( te%
interpretacji odpowiednich przepisów przez organy podatkowe b#d" mia!y negatywny wp!yw na opodatkowanie
poszczególnych spó!ek, przep!ywy pieni#%ne pomi#dzy nimi oraz wyp!aty dywidend. W szczególno$ci systemy
podatkowe w Polsce oraz w innych krajach Europy )rodkowej i Wschodniej charakteryzuj" si# cz#stymi
zmianami przepisów; równie% interpretacja du%ej ich cz#$ci podlega cz#stym modyfikacjom. Wynikaj"ce z ró%nic
interpretacji ryzyko uznania, %e dzia!alno$' poszczególnych spó!ek Grupy jest niezgodna z przepisami
podatkowymi, jest wi#ksze ni% w przypadku podmiotów dzia!aj"cych w bardziej stabilnych systemach
podatkowych. W tej sytuacji nie mo%na wykluczy' ryzyka kwestionowania przez organy skarbowe, stosuj"ce w
danym przypadku odmienne interpretacje przepisów od interpretacji stosowanych przez spó!ki Grupy,
prawid!owo$ci dokonanych rozlicze& podatkowych dokonywanych zarówno w toku bie%"cej dzia!alno$ci, jak i w
ramach poszczególnych transakcji ró%nego rodzaju. Z!o%one deklaracje i zap!acone podatki mog" podlega'
kontroli organów podatkowych raz b"d( wielokrotnie do czasu up!ywu okresu przedawnienia. Przyj#cie przez
urz#dy podatkowe odmiennych interpretacji obowi"zuj"cych przepisów podatkowych mo%e mie' istotny
negatywny wp!yw na dzia!alno$' i wyniki operacyjne Emitenta.
2.2.19.
Ryzyko zwi%zane ze zmian% stawki podatku VAT na us"ugi gastronomiczne
Zgodnie z Dyrektyw" Rady 2009/47/WE z dnia 5 maja 2009 r. zmieniaj"c" Dyrektyw# 2006/112/WE w zakresie
stawek obni%onych podatku od warto$ci dodanej (VAT) 8% stawka podatku VAT na us!ugi gastronomiczne
(restauracyjne) jest nadal utrzymywana w Polsce w 2011 roku. Emitent wskazuje dodatkowo, %e kwestia
obni%onej stawki ww. podatku jest przedmiotem dyskusji i analiz Komisji Europejskiej, w zwi"zku z czym nie
mo%na wykluczy' wprowadzenia w przysz!o$ci podwy%szonej stawki podatku VAT na us!ugi gastronomiczne, co
mog!oby spowodowa' wzrost cen i spadek rentowno$ci dzia!alno$ci gastronomicznej, a w konsekwencji mog!oby
mie' istotny negatywny wp!yw na dzia!alno$', sytuacj# finansow", wyniki i perspektywy dalszego rozwoju Grupy.
Dotyczy to równie% spó!ek Grupy Emitenta dzia!aj"cych na innych rynkach w sytuacji zmian przepisów
podatkowych na tamtejszych rynkach.

2.3.

Czynniki ryzyka zwi%zane z inwestycj% w Akcje

2.3.1.

Ryzyko naruszenia przez Emitenta przepisów prawa mog%cego skutkowa& wstrzymaniem lub
zakazem ubiegania si! o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku
regulowanym
Zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia
przepisów prawa w zwi"zku z ubieganiem si# o dopuszczenie papierów warto$ciowych do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Emitenta lub inne podmioty wyst#puj"ce w imieniu
lub na zlecenie Emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, %e takie naruszenie mo%e nast"pi',
KNF z zastrze%eniem art. 19 Ustawy o Ofercie mo%e:
(i)
nakaza' wstrzymanie dopuszczenia papierów warto$ciowych do obrotu na rynku regulowanym na okres
nie d!u%szy ni% 10 dni roboczych,
(ii)

zakaza' dopuszczenia papierów warto$ciowych do obrotu na rynku regulowanym,

(iii)

opublikowa' na koszt Emitenta lub wprowadzaj"cego informacj# o niezgodnym z prawem dzia!aniu
w zwi"zku z ubieganiem si# o dopuszczenie papierów warto$ciowych do obrotu na rynku regulowanym.

W zwi"zku z danym ubieganiem si# o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów warto$ciowych do obrotu
na rynku regulowanym, KNF mo%e wielokrotnie zastosowa' $rodki przewidziane w punktach (ii) i (iii) powy%ej.
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Zgodnie z art. 19 Ustawy o Ofercie w przypadku ustania przyczyn wydania decyzji, o której mowa w punktach
(i) lub (ii) wy%ej, KNF mo%e na wniosek Emitenta albo z urz#du, uchyli' t# decyzj#.
Zgodnie z art. 118 Ustawy o Ofercie, KNF mo%e zastosowa' $rodki, o których mowa w art. 17 Ustawy o Ofercie,
tak%e w przypadku gdy z tre$ci dokumentów lub informacji, sk!adanych do KNF lub przekazywanych
do wiadomo$ci publicznej, wynika, %e:
(i)
dopuszczenie papierów warto$ciowych do obrotu na rynku regulowanym w znacz"cy sposób narusza!oby
interesy inwestorów,
(ii)

istniej" przes!anki, które w $wietle przepisów prawa mog" prowadzi' do ustania bytu prawnego Emitenta,

(iii)

dzia!alno$' Emitenta by!a lub jest prowadzona z ra%"cym naruszeniem przepisów prawa, którego skutki
pozostaj" w mocy,

(iv)

status prawny papierów warto$ciowych jest niezgodny z przepisami prawa i w $wietle tych przepisów
istnieje ryzyko uznania tych papierów warto$ciowych za nieistniej"ce lub obarczone wad" prawn", maj"c"
istotny wp!yw na ich ocen#.

2.3.2.

Ryzyko opó/nienia w dopuszczeniu, niedopuszczenia, opó/nienia we wprowadzeniu lub
niewprowadzenia Akcji Wprowadzanych do obrotu gie"dowego
Dopuszczenie do obrotu gie!dowego akcji emitenta, którego akcje tego samego rodzaju s" notowane na GPW
wymaga spe!nienia szeregu warunków okre$lonych w §19 Regulaminu Gie!dy oraz w § 2 i 3 Rozporz"dzenia
Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegó!owych warunków, jakie musi spe!nia' rynek
oficjalnych notowa& gie!dowych oraz emitenci papierów warto$ciowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku.
Papiery warto$ciowe s" wprowadzane do obrotu gie!dowego przez Zarz"d GPW na podstawie § 38 Regulaminu
Gie!dy.
Nie mo%na wykluczy', %e procedura spe!nienia warunków opó(ni wprowadzenie Akcji Wprowadzanych w
stosunku do planowanego terminu.
Emitent zamierza podj"' wszelkie dzia!ania maj"ce na celu wprowadzenie Akcji Wprowadzanych do obrotu
gie!dowego niezw!ocznie po zaistnieniu okoliczno$ci, które to umo%liwi".
2.3.3.
Ryzyko zwi%zane z mo$liwo#ci% zawieszenia obrotu Akcjami
Zgodnie z § 30 Regulaminu Gie!dy, Zarz"d GPW mo%e zawiesi' obrót instrumentami finansowymi na okres do
trzech miesi#cy:
(i)
na wniosek Emitenta,
(ii)

je%eli uzna, %e wymaga tego interes i bezpiecze&stwo uczestników obrotu,

(iii)

je%eli Emitent narusza przepisy obowi"zuj"ce na GPW.

Zarz"d GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie d!u%szy ni% miesi"c na %"danie KNF
zg!oszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie.
2.3.4.
Ryzyko zwi%zane z mo$liwo#ci% wykluczenia Akcji z obrotu
Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu Gie!dy, Zarz"d GPW mo%e wykluczy' akcje spó!ki z obrotu gie!dowego:
(i)
je%eli ich zbywalno$' stanie si# ograniczona,
(ii)

na %"danie KNF zg!oszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie,

(iii)

w przypadku zniesienia ich dematerializacji,

(iv)

w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez w!a$ciwy organ nadzoru.

Ponadto, oprócz wy%ej wymienionych przypadków wykluczenia, na podstawie § 31 ust. 2 Regulaminu Gie!dy,
Zarz"d GPW mo%e wykluczy' akcje spó!ki z obrotu gie!dowego:
(i)
je%eli przesta!y spe!nia' pozosta!e warunki dopuszczenia do obrotu gie!dowego poza okre$lonymi w § 31
ust. 1 pkt 1 Regulaminu Gie!dy,
(ii)

je%eli Emitent uporczywie narusza przepisy obowi"zuj"ce na GPW,

(iii)

na wniosek Emitenta,

(iv)

wskutek og!oszenia upad!o$ci Emitenta lub w przypadku oddalenia przez s"d wniosku o og!oszenie
upad!o$ci z powodu braku $rodków maj"tku Emitenta na zaspokojenie kosztów post#powania,

(v)

je%eli uzna, %e wymaga tego interes i bezpiecze&stwo uczestników obrotu,
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(vi)

wskutek podj#cia decyzji o po!"czeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekszta!ceniu,

(vii)

je%eli w ci"gu ostatnich 3 miesi#cy nie dokonano %adnych transakcji gie!dowych na danym papierze
warto$ciowym,

(viii)

wskutek podj#cia przez Emitenta dzia!alno$ci zakazanej przez obowi"zuj"ce przepisy prawa,

(ix)
wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
Zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie, prawo do czasowego lub bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu
gie!dowego przys!uguje równie% KNF w przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienale%ytego wykonywania
przez Emitenta szeregu obowi"zków, do których odwo!uje si# art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Przed wydaniem
takiej decyzji KNF zasi#ga opinii GPW.
2.3.5.

Ryzyko niewykonania lub nienale$ytego wykonania obowi%zków informacyjnych okre#lonych
przepisami prawa i wynikaj%ca z tego mo$liwo#& na"o$enia na Emitenta kar administracyjnych
przez KNF
Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie, w przypadku gdy spó!ka publiczna nie wykonuje lub wykonuje nienale%ycie
obowi"zki wymagane przez przepisy prawa, w szczególno$ci obowi"zki informacyjne wynikaj"ce z Ustawy o
Ofercie, KNF mo%e:
(i)
wyda' decyzj# o wykluczeniu, na czas okre$lony lub bezterminowo, papierów warto$ciowych z obrotu na
rynku regulowanym albo
(ii)

na!o%y', bior"c pod uwag# w szczególno$ci sytuacj# finansow" podmiotu, na który kara jest nak!adana,
kar# pieni#%n" do wysoko$ci 1.000.000 z! albo

(iii)

zastosowa' obie sankcje !"cznie.

Zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy spó!ka publiczna nie wykonuje albo wykonuje
nienale%ycie obowi"zki, o których mowa w art. 157, art. 158 lub art. 160 Ustawy o Obrocie, KNF mo%e:
(i)
wyda' decyzj# o wykluczeniu papierów warto$ciowych z obrotu na rynku regulowanym albo
(ii)

na!o%y' kar# pieni#%n" do wysoko$ci 1.000.000 z! albo

(iii)

wyda' decyzj# o wykluczeniu, na czas okre$lony lub bezterminowo, papierów warto$ciowych z obrotu na
rynku regulowanym, nak!adaj"c jednocze$nie kar# pieni#%n" okre$lon" wy%ej.
Ponadto, zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót okre$lonymi papierami warto$ciowymi jest
dokonywany w okoliczno$ciach wskazuj"cych na mo%liwo$' zagro%enia prawid!owego funkcjonowania rynku
regulowanego lub bezpiecze&stwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na %"danie KNF
GPW zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami na okres nie d!u%szy ni% miesi"c. Na %"danie KNF GPW
wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery warto$ciowe w przypadku, gdy obrót nimi zagra%a w sposób
istotny prawid!owemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpiecze&stwu obrotu na tym rynku, albo
powoduje naruszenie interesów inwestorów.
Spó!ka nie jest w stanie przewidzie', czy w przysz!o$ci nie wyst"pi którakolwiek z przes!anek stanowi"ca
podstaw# dla KNF do na!o%enia na Spó!k# wskazanych powy%ej sankcji administracyjnych.
2.3.6.

Ryzyko na"o$enia przez KNF kar na inwestorów w przypadku niedope"nienia wymaganych
prawem obowi%zków
Na podstawie art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie, na ka%dego, kto:
nabywa lub zbywa papiery warto$ciowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 tej ustawy,
nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 tej ustawy, lub dokonuje takiego
zawiadomienia z naruszeniem warunków okre$lonych w tych przepisach,
przekracza okre$lony próg ogólnej liczby g!osów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72-74
tej ustawy,
nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 tej ustawy,
nie og!asza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowi"zku
zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3,
nie og!asza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art.
74 ust. 2 lub 5,
nie og!asza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadku, o którym mowa w art. 90a
ust. 1,
wbrew %"daniu, o którym mowa w art. 78 tej ustawy, w okre$lonym w nim terminie, nie wprowadza
niezb#dnych zmian lub uzupe!nie& w tre$ci wezwania albo nie przekazuje wyja$nie& dotycz"cych jego
tre$ci,
nie dokonuje w terminie zap!aty ró%nicy w cenie akcji, w przypadku okre$lonym w art. 74 ust. 3 tej ustawy,
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w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6, proponuje cen# ni%sz" ni% okre$lona na
podstawie art. 79 tej ustawy,
bezpo$rednio lub po$rednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art.
88a,
nabywa akcje w!asne z naruszeniem trybu, terminów i warunków okre$lonych w art. 72-74, art. 79 lub art.
91 ust. 6 tej ustawy,
dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 tej ustawy,
nie czyni zado$' %"daniu, o którym mowa w art. 83 tej ustawy,
wbrew obowi"zkowi, okre$lonemu w art. 86 ust. 1 tej ustawy, nie udost#pnia dokumentów rewidentowi do
spraw szczególnych lub nie udziela mu wyja$nie&,
nie wykonuje obowi"zku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 tej ustawy,
dopuszcza si# czynu okre$lonego w pkt 1-11a, dzia!aj"c w imieniu lub interesie osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nie posiadaj"cej osobowo$ci prawnej,
KNF mo%e w drodze decyzji nast#puj"cej po przeprowadzeniu rozprawy na!o%y' kar# pieni#%n" do wysoko$ci
1.000.000 z!.

-

Spó!ka nie jest w stanie przewidzie', czy w przysz!o$ci nie wyst"pi którakolwiek z przes!anek stanowi"cych
podstaw# dla KNF do na!o%enia na Spó!k# wskazanych wy%ej sankcji administracyjnych.
2.3.7.
Ryzyko p"ynno#ci i waha. ceny Akcji
Inwestor nabywaj"cy Akcje powinien zdawa' sobie spraw#, %e ryzyko bezpo$redniego inwestowania w akcje na
rynku kapita!owym jest zdecydowanie wi#ksze od inwestycji w papiery skarbowe czy te% jednostki uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych, co zwi"zane jest z nieprzewidywalno$ci" zmian kursów akcji, tak w krótkim jak i
d!ugim okresie. Kurs akcji i p!ynno$' obrotu akcjami spó!ek notowanych na GPW zale%y od liczby oraz wielko$ci
zlece& kupna i sprzeda%y sk!adanych przez inwestorów gie!dowych.
Cena rynkowa Akcji mo%e podlega' znacznym wahaniom w wyniku wp!ywu wielu czynników, na które Emitent nie
ma wp!ywu. W$ród takich czynników nale%y wymieni' m.in. zmiany szacunków publikowanych przez analityków
gie!dowych, zmiany koniunktury (w tym koniunktury bran%owej), ogóln" sytuacj# na rynku papierów
warto$ciowych, prawo i polityk# rz"du oraz ogólne tendencje gospodarcze i rynkowe. Cena rynkowa Akcji mo%e
równie% ulec zmianie w konsekwencji emisji przez Emitenta nowych akcji, zbycia akcji przez g!ównych
akcjonariuszy Emitenta, zmian p!ynno$ci obrotu, obni%enia kapita!u zak!adowego, wykupu akcji w!asnych przez
Emitenta oraz postrzegania Akcji przez inwestorów.
Nie mo%na wi#c zapewni', i% inwestor zainteresowany transakcj" kupna lub sprzeda%y znacznych pakietów akcji
Spó!ki b#dzie móg! je przeprowadzi' w dowolnym terminie i po satysfakcjonuj"cej cenie.
2.3.8.
Ryzyko rozwodnienia akcjonariatu w rezultacie kolejnych emisji
Akcjonariusze powinni mie' $wiadomo$', i% istnieje ryzyko rozwodnienia akcjonariatu w rezultacie kolejnych
emisji akcji. Emitent zak!ada, %e $rodki pozyskane w drodze emisji akcji Serii 7 i 8 umo%liwi" mu realizacj#
za!o%onych celów strategicznych. Istnieje jednak ryzyko, %e w wyniku wyst"pienia nieprzewidzianych okoliczno$ci
Spó!ka b#dzie musia!a przeprowadzi' dodatkow" emisj# lub rozwa%y' inne (ród!a finansowania.
W zwi"zku z umow" subskrypcji akcji z dnia 22 kwietnia 2010 r. zawart" mi#dzy Emitentem a WP Holdings VII
B.V. oraz Umowami Subskrypcji Zarz"d Emitenta dokona! podwy%szenia kapita!u zak!adowego na podstawie:
uchwa!y z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie podwy%szenia kapita!u zak!adowego w ramach kapita!u
docelowego, które nast"pi!o w drodze prywatnej emisji Akcji Serii 7 skierowanej do spó!ki WP Holdings VII B.V. z
siedzib" w Amsterdamie, Holandia z wy!"czeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ca!o$ci.
Emitent poinformowa! o tym fakcie w raporcie bie%"cym nr 10/2011 z dnia 16 marca 2011 r.,
uchwa!y z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie podwy%szenia kapita!u zak!adowego w ramach kapita!u
docelowego, które nast"pi!o w drodze prywatnej emisji Akcji Serii 8 skierowanej do spó!ki WP Holdings VII B.V. z
siedzib" w Amsterdamie, Holandia z wy!"czeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ca!o$ci.
Emitent poinformowa! o tym fakcie w raporcie bie%"cym nr 12/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
Ponadto, w zwi"zku z Uchwa!" nr 13 WZA Emitenta z dnia 10 czerwca 2011 r., która wejdzie w %ycie z dniem 1
grudnia 2011 r. (pod warunkiem jej wpisu do rejestru przez s"d rejestrowy) Zarz"d Emitenta b#dzie uprawniony
do dnia 1 grudnia 2014 r. do dokonania w ramach kapita!u docelowego jednego lub wi#cej podwy%sze& kapita!u
zak!adowego o !"czn" kwot# nie wi#ksz" ni% 5.000 EUR. Podwy%szenia kapita!u zak!adowego w granicach
kapita!u docelowego b#d" mog!y by' dokonywane w celu realizacji opcji na akcje w ramach przyj#tego przez
Emitenta jakiegokolwiek programu motywacyjnego opcji menad%erskich dla pracowników.
Dodatkowo na podstawie Uchwa!y nr 16 WZA Emitenta z dnia 10 czerwca 2011 r. Zarz"d Emitenta jest
upowa%niony do przeprowadzenia w ci"gu 5 lat od dnia podj#cia Uchwa!y programu skupu nie wi#cej ni%
1.750.000 akcji w!asnych po cenie nie ni%szej ni% 24 PLN i nie wy%szej ni% 200 PLN. Nabyte w ten sposób akcje
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w!asne b#d" mog!y zostac przeznaczone wy!"cznie na potrzeby realizacji opcji na akcje w ramach jakichkolwiek
istniej"cych lub przysz!ych programów opcji mened%erskich dla pracowników.
28 czerwca 2011 r. Zarz"d Emitenta podj"! uchwa!# w sprawie podwy%szenia kapita!u zak!adowego Emitenta w
ramach kapita!u docelowego. Podwy%szenie kapita!u nast"pi w drodze prywatnej emisji akcji serii 9 skierowanej
do oznaczonych podmiotów - pracowników Spó!ki w ramach pracowniczego programu opcji pracowniczych - z
wy!"czeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ca!o$ci. Kapita! zak!adowy Spó!ki podniesiony
zostanie z kwoty 212.056,89 EUR do kwoty maksymalnej równej 212.145,93 EUR, tj. o kwot# do 89,04 EUR, w
drodze emisji do 8.904 akcji zwyk!ych na okaziciela serii 9 o warto$ci nominalnej 0,01 EUR (jeden eurocent)
ka%da akcja po cenach emisyjnych: 6,40 PLN, 24,00 PLN, 47,60 PLN, 48,40 PLN i 70,00 PLN w sposób
wskazany w uchwale. Emitent poinformowa! o tym fakcie w raporcie bie%"cym nr 35/2011 z dnia 29 czerwca
2011 r. Powy%sza zmiana w kapitale zak!adowym zosta!a zarejestrowana przez s"d rejestrowy w!a$ciwy ze
wzgl#du na siedzib# Emitenta w dniu 13 wrze$nia 2011 r.
Szczegó!owe informacje dotycz"ce podwy%szenia kapita!u zak!adowego zosta!y opisane w pkt. 10.5.2.4
Prospektu Emisyjnego.
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3.
3.1.

ISTOTNE INFORMACJE
Prezentacja informacji finansowych i innych danych

Do niniejszego Prospektu zosta!y w!"czone przez odniesienie zbadane skonsolidowane sprawozdania finansowe
Grupy Kapita!owej Emitenta na dzie& i za lata zako&czone 31 grudnia 2010, 2009 i 2008 roku („Roczne
Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe”) sporz"dzone zgodnie z Mi#dzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczo$ci Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Uni# Europejsk" oraz niezbadane
skonsolidowane skrócone $ródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapita!owej Emitenta na dzie& i za sze$'
miesi#cy zako&czone 30 czerwca 2011 roku („)ródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”)
sporz"dzone zgodnie z MSR 34 „)ródroczna sprawozdawczo$' finansowa”. Roczne Skonsolidowane
Sprawozdania Finansowe oraz )ródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe s" zwane !"cznie
„Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi”.
Do niniejszego Prospektu zosta!y tak%e w!"czone zbadane skonsolidowane przez niezale%nego bieg!ego
rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Restauravia Grupo Empresarial S.L. sporz"dzone zgodnie z
kryteriami Kodeksu Handlowego Hiszpanii i Dekretem Królewskim 1815/1991 oraz 1514/2007 oraz z przepisami
obowi"zkowymi zatwierdzonymi przez Instytut Ksi#gowania i Audytu Sprawozda& Finansowych za okres od 1
grudnia 2009 roku do 30 listopada 2010 roku („Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Restauravia”) oraz
niezbadane informacje finansowe pro forma obejmuj"ce niezbadany skonsolidowany rachunek zysków i strat pro
forma za okres sze$ciu miesi#cy zako&czonych 30 czerwca 2011 roku, niezbadany skonsolidowany rachunek
zysków i strat pro forma za rok zako&czony 31 grudnia 2010 roku, a tak%e opis korekt pro forma („Informacje
Finansowe Pro Forma”). Podstawy sporz"dzenia Informacji Finansowych Pro Forma zosta!y zawarte w rozdziale
7 „Informacje Finansowe Pro Forma” niniejszego Prospektu
Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe zosta!y zbadane a )ródroczne Skonsolidowane
Sprawozdania Finansowe zosta!y poddane przegl"dowi przez niezale%nego bieg!ego rewidenta
(PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.). Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Restauravia zosta!o zbadane
przez niezale%nego bieg!ego rewidenta (Deloitte, S.L.).
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy na dzie& i za rok zako&czony 31 grudnia 2008 roku by!y,
zgodnie z zasadami wynikaj"cymi z MSSF, przedmiotem korekt maj"cych g!ównie na celu precyzyjne
odzwierciedlenie ostatecznych rozlicze& zwi"zanych z nabyciami nowych podmiotów w grupie kapita!owej.
Opis korekt (rozliczenie dotycz"ce naby', dzia!alno$' zaniechana i korekty b!#dów lat poprzednich) prezentuje
poni%sza tabela. Szczegó!owy opis korekt znajduje si# w Nocie 2, na stronach od 32 do 34 skonsolidowanego
rocznego sprawozdania finansowego na dzie& i za rok zako&czony 31 grudnia 2009 roku.
Tabela 2

Korekty danych porównywalnych skonsolidowanych sprawozda. finansowych
Grupy Kapita"owej Emitenta (w tys. z")
Dane wg
Dane
sprawozdania przekszta"cone
za rok 2008
wg
(przed sprawozdania za
korektami)
rok 2009

Na dzie. i za rok zako.czony 31 grudnia 2008 r.

Korekty

Opis

-17.515
6.464
654
3.333
5.741
6.736
8.252
5
-7.889

a)
a)
a)
a),c), e)
a)
a)
a), e)
a)
a), e)

Rachunek wyników
1.427.408
-464.953
-61.509
-60.080
-324.157
-269.933
-92.516
-3.664
18.484

Przychody z dzia!alno$ci restauracji
Koszty artyku!ów %ywno$ciowych
Bezpo$rednie koszty marketingu
Bezpo$rednie koszty amortyzacji
Koszty wynagrodze& oraz $wiadcze& na rzecz pracowników
Koszty najmu oraz pozosta!e koszty operacyjne
Koszty ogólnego zarz"du (bez kosztów amortyzacji)
Koszty amortyzacji (ogólnego zarz"du)
Pozosta!e przychody operacyjne
Zysk/(strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwa!ych i
aktywów przeznaczonych do sprzeda%y
Aktualizacja warto$ci aktywów
Koszty finansowe
Przychody finansowe
Zysk/ (strata) z dzia!alno$ci zaniechanej

1.409.893
-458.489
-60.855
-56.747
-318.416
-263.197
-84.264
-3.659
10.595

6.635

6.718

83

a)

-7.272
-22.486
3.709
-

-1.961
-21.934
11.030
-10.573

5.311
522
7.321
-10.573

a)
c)
a), b), d)
a)

493.035

474.062

-18.973

c)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa
Rzeczowy maj"tek trwa!y
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Warto$' firmy
Inne warto$ci niematerialne
Nale%no$ci z tytu!u dostaw i us!ug oraz pozosta!e nale%no$ci

294.657
43.931
72.133

Pasywa
Kapita!y zapasowe
314.808
Zyski/(straty) zatrzymane
13.770
Ró%nice kursowe z przeliczenia
24.750
Zobowi"zania z tytu!u dostaw i us!ug oraz pozosta!e
269.642
zobowi"zania
a) Korekta uj#cia dzia!alno%ci zaniechanej
b) Korekta b!#dnego uj#cia wyceny ró&nic kursowych rozrachunków grupowych
c) Korekta dotycz"ca nabycia AppleGrove Holdings LLC
d) Korekta wyp!aconej dywidendy w SCM Sp. z o.o.
e) Korekta dotycz"ca nabycia SCM Sp. z o.o.
f) Korekta rozpoznania akcji w!asnych

311.076
43.347
77.618

16.419
-584
5.485

307.633
22.016
24.730

-7.175
b), d), f)
8.246 b), c), d), e)
-20
c), f)

270.364

c), e)
e)
c)

722

c)

Podsumowuj"c efekt opisanych wy%ej korekt danych porównywalnych za rok 31 grudnia 2008 r. mia!y miejsce
nast#puj"ce zmiany kluczowych danych finansowych:
Tabela 3

Kluczowe dane finansowe i ich zmiana w wyniku korekty danych
porównywalnych (w tys. z")
Dane wg
sprawozdania za
rok 2008 (przed
korektami)
1 096 029
370 685
20 804

Na dzie. i za rok zako.czony 31 grudnia 2008 r.
Aktywa razem
Kapita!y razem
Zysk netto
(ród!o: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

Dane przekszta"cone
wg sprawozdania za
rok 2009

Wp"yw korekt

1 098 376
372 310
29 279

2 347
1 625
8 475

W zwi"zku z powy%szym dla celów prezentacji danych finansowych skonsolidowanych Grupy przyj#to
nast#puj"c" zasad# gdzie:
dla skonsolidowanych danych finansowych na dzie& i za okres 12 miesi#cy zako&czonych 31 grudnia
2008 r. nale%y odnosi' si# do danych zawartych w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym
na dzie& i za okres dwunastu miesi#cy ko&cz"cych si# 31 grudnia 2009 r. opublikowanym w dniu 29
kwietnia 2010 r.
Je$li nie opisano inaczej wszelkie informacje finansowe zawarte w niniejszym dokumencie zosta!y zestawione w
sposób opisanych powy%ej. Zestawienie informacji w ten sposób mia!o na celu zaprezentowanie ostatecznych i
porównywalnych danych w sposób wiarygodny i rzetelny.
Opinie niezale%nego bieg!ego rewidenta z badania Rocznych Skonsolidowanych Sprawozda& Finansowych oraz
raport z przegl"du )ródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego zosta!y w!"czone do
niniejszego Prospektu przez odniesienie. Dok!adne informacje na temat odniesienia do sprawozda& finansowych
oraz opinii i raportu opisanych powy%ej, a tak%e miejsca ich zamieszczenia, zawarto w Rozdziale 28 niniejszego
Prospektu.
Niektóre dane finansowe oraz wska(niki zamieszczone w niniejszym Prospekcie nie pochodz" ze sprawozda&
finansowych zbadanych przez bieg!ego rewidenta i zosta!y opisane jako dane niezbadane w miejscach, w których
zosta!y zamieszczone. Ponadto, niektóre warto$ci i wska(niki zosta!y zaokr"glone dlatego podsumy i sumy mog"
ró%ni' si# nieznacznie od wyniku dodawania poszczególnych warto$ci i wska(ników.

3.2.

Zmiana prezentacji danych finansowych w wyniku nabycia biznesu hiszpa.skiego

W zwi"zku z wej$ciem na rynek hiszpa&ski zmieni!a si# struktura prowadzonej dzia!alno$ci Grupy o istotne
obszary prowadzenia dzia!alno$ci w ramach marek w!asnych i sprzeda%y praw franczyzy. Zarz"d Grupy podj"!
decyzj# o dostosowaniu sposobu prezentacji rachunku zysków i strat do nowych obszarów dzia!alno$ci.
Wprowadzone zmiany mia!y na celu uporz"dkowanie prezentacji i ewidencji efektów najwa%niejszych obszarów
dzia!alno$ci Grupy bez zmian zasad rachunkowo$ci.
Zmiany dotyczy!y:
utworzenia dodatkowej pozycji przychodów ze sprzeda%y franczyzowej i pozosta!ej, gdzie rozpoznawane
s" warto$ci netto op!at franczyzowych wst#pnych i kontynuowanych, warto$' netto dostarczonych do
franczyzobiorców towarów i produktów oraz op!aty wynikaj"ce z pozosta!ej dzia!alno$ci logistycznej i
wsparcia dzia!alno$ci restauracyjnej o charakterze innym ni% sprzeda% w restauracjach Grupy,
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utworzenia dodatkowej pozycji kosztów dzia!alno$ci franczyzowej i pozosta!ej, gdzie rozpoznawane s"
koszty dzia!alno$ci franczyzowej i prowadzenia dzia!alno$ci marki w!asnej oraz innej nie zwi"zanej ze
sprzeda%" w restauracjach Grupy, na zasadzie wspó!mierno$ci.

Dodatkowo w ramach weryfikacji zasad prezentacji rachunku zysków i strat dokonano nast#puj"cych
reklasyfikacji pozycji sprawozdawczych:
koszty marketingu, amortyzacji b#d"cej kosztami restauracji oraz (strat)/zysku na zbyciu niefinansowych
aktywów trwa!ych i aktywów przeznaczonych do sprzeda%y uwzgl#dniono w pozycji kosztów najmu i
pozosta!ych kosztów operacyjnych,
koszty amortyzacji ogólnego zarz"du uj#to w wraz z kosztami ogólnego zarz"du bez kosztów amortyzacji
w jedn" pozycj# kosztów ogólnego zarz"du.
Zaznaczy' nale%y, %e wprowadzone nowe obszary dzia!alno$ci Grupy wymaga!y okre$lenia nast#puj"cych zasad
rachunkowo$ci:
op!aty wst#pne p!acone przez franczyzobiorców Grupie traktowane s" jako przychody Grupy w momencie
zrealizowania wszystkich istotnych obszarów umowy traktowanych jako wymagane do otwarcia restauracji
(zwykle w dniu otwarcia nowej restauracji),
op!aty z tytu!y korzystania z marki w!asnej p!acone przez franczyzobiorców na rzecz Grupy jako procent od
sprzeda%y realizowanej w ich restauracjach (op!aty kontynuowane), rozpoznawane s" jako przychody
Grupy wspó!miernie do okresu sprzeda%y franczyzobiorców,
rozpoznane w ramach po!"czenia warto$ci niematerialne i prawne relacji z klientami franczyzowymi
amortyzowane s" przez $redni okres relacji umownej z klientem franczyzowymi, a marka w!asna
traktowana jest jako aktywo nie podlegaj"ce amortyzacji ze wzgl#du na niesko&czony okres u%ytkowania.
W zwi"zku z powy%szym dla skonsolidowanych danych finansowych Grupy w niniejszym Prospekcie nale%y
odnosi' si# do odpowiednich Skonsolidowanych Sprawozda& Finansowych po uwzgl#dnieniu zmian
zaprezentowanych w Tabeli 4.
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-106.723
-98.008
-94.546

-51.897

-45.862

-45.135

-9.170

-4.525

68.662

25.840

10.580

38.137

-6.342

-2.443

-4.127

-108.020

-51.620

-1.065

-1.840.967

-894.912

-390.760

-514.513

-253.793

-187.460

-636.417

2.011.448

2010
przed
zmianami

-310.765

982.122

06.2010
przed
zmianami

79.824

25.115

-7.103

-9.263

-7.609

-107.635

-1.814.171

-391.382

-80.716

-93.179

-106.301

-510.345

-632.248

2.000.490

2009
przed
zmianami

92.268

10.595

6.718

-1.961

-3.659

-84.264

-1.245.054

-263.197

-56.747

-60.855

-87.350

-318.416

-458.489

1.409.893

2008
przed
zmianami

-

Zysk z dzia"alno#ci
operacyjnej (EBIT)

-3.648

2.443

-

4.525

-4.462

Koszty i straty
operacyjne razem

Pozosta!e przychody
operacyjne

Aktualizacja warto$ci
aktywów

Koszty ogólnego zarz"du

-8.055

Koszty dzia!alno$ci
franczyzowej i pozosta!ej
razem
-

-93.440

45.135

-

-

-6.758

6.342

-

9.170

-9.039

-

-15.741

-198.896

94.546

98.008

-

45.862

-

-

-

22.368
22.368

11.640
11.640

-

-

2010
Zmiany
-

Koszty najmu oraz pozosta!e koszty operacyjne

Koszty artyku!ów
%ywno$ciowych
Koszty wynagrodze&
oraz $wiadcze& na rzecz
pracowników
Koszty op!at licencyjnych
(franczyzowych)

Przychody z dzia!alno$ci
restauracji
Przychody z dzia!alno$ci
franczyzowej i pozosta!ej
Przychody razem

06.2010
Zmiany
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.103

-

7.609

-7.609

-

-

-180.998

80.716

93.179

2009
Zmiany

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-6.718

-

3.659

-3.659

-

-

-110.884

56.747

60.855

2008
Zmiany

38.137

-955.625

6.932

-

-1.065

-

-56.082

-

-8.055

-280.900

-

-

-51.897

-253.793

-310.765

993.762

11.640

982.122

06.2010*
po
zmianach

68.662

-1.965.154

19.082

-

-4.127

-

-117.059

-

-15.741

-589.656

-

-

-106.723

-514.513

-636.417

2.033.816

22.368

2.011.448

2010*
po
zmianach

79.824

-1.920.666

25.115

-

-9.263

-

-115.244

-

-

-572.380

-

-

-106.301

-510.345

-632.248

2.000.490

-

2.000.490

2009*
po
zmianach

92.268

-1.317.625

10.595

-

-1.961

-

-87.923

-

-

-374.081

-

-

-87.350

-318.416

-458.489

1.409.893

-

1.409.893

2008*
po
zmianach

Kluczowe dane finansowe w rachunku zysków i strat i ich zmiana w wyniku prezentacji danych porównywalnych (niezbadane, w tys. z")

(ród!o: Emitent
*Dane przed zmianami prezentacyjnymi wynikaj"cymi z nabycia biznesu hiszpa'skiego, ale po korektach opisanych w punkcie 3.1. niniejszego Prospektu

Zysk z dzia"alno#ci
operacyjnej (EBIT)

Zysk/(strata) ze zbycia niefinansowych aktywów
trwa!ych i aktywów
przeznaczonych do
sprzeda%y
Pozosta!e przychody
operacyjne

Aktualizacja warto$ci
aktywów

Koszty dzia"alno#ci
restauracji razem
Koszty ogólnego zarz"du
(bez kosztów amortyzacji)
Koszty amortyzacji (ogólnego
zarz"du)

Koszty najmu oraz pozosta!e
koszty operacyjne

Koszty bezpo$rednie
dzia!alno$ci restauracji:
Koszty artyku!ów
%ywno$ciowych
Koszty wynagrodze& oraz
$wiadcze& na rzecz
pracowników
Koszty op!at licencyjnych
(franczyzowych)
Bezpo$rednie koszty
marketingu
Bezpo$rednie koszty
amortyzacji

Przychody z dzia!alno$ci
restauracji

Tabela 4
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4.

PRZES(ANKI OFERTY I WYKORZYSTANIE WP(YWÓW PIENI',NYCH

Akcje Wprowadzane, tj. Akcje Serii 7 i 8, zosta!y zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej.
W ramach niepublicznej emisji podpisano umow# obj#cia akcji dotycz"c" 2.271.590 (dwóch milionów dwustu
siedemdziesi#ciu jeden tysi#cy pi#ciuset dziewi#'dziesi#ciu) Akcji Serii 7 i 8 Spó!ki, tj. wszystkich akcji
emitowanych. Akcje Wprowadzane zosta!y obj#te po cenie emisyjnej równej 75 z! (siedemdziesi"t pi#' z!otych)
za akcj# o !"cznej kwocie brutto 170.369.250 z! (sto siedemdziesi"t milionów trzysta sze$'dziesi"t dziewi#'
tysi#cy dwie$cie pi#'dziesi"t z!otych).
Zgodnie z pkt. 20.1 prospektu, Emitent szacuje, i% wp!ywy pieni#%ne netto Spó!ki z tytu!u emisji po uwzgl#dnieniu
kosztów emisji wynios!y 169,9 mln z!.
Celem przeprowadzenia subskrypcji prywatnej jest pozyskanie $rodków finansowych niezb#dnych do realizacji
strategii rozwoju Emitenta. Gwarancja sprawnego pozyskania znacznych $rodków finansowych w tym momencie
cyklu koniunkturalnego pozwoli Emitentowi na podj#cie odpowiednich kroków w celu skutecznego przyspieszenia
rozwoju organicznego oraz rozwoju poprzez akwizycje. Zarz"d Emitenta jest przekonany, %e pozycja strategiczna
Grupy Emitenta umo%liwia wykorzystywanie potencja!u jej marek na ci"gle s!abo rozwini#tym rynku
restauracyjnym w regionie Europy )rodkowo-Wschodniej. Emitent planuje:
dynamicznie rozwija' najbardziej ugruntowan" mark# ze swojego portfelu, tj. mark# KFC,
rozwija' mark# Burger King,
rozwija' mark# Starbucks - lidera na rynku kawy premium,
rozwija' unikalny model biznesowy marki La Tagliatella korzystaj"c z niej jako doskona!ej platformy
globalnego wzrostu i rozwoju na rynkach wschodz"cych,
rozszerza' swoj" dzia!alno$' w Rosji.
Jednocze$nie dzi#ki emisji Akcji Serii 7 i 8 wzmocniona zosta!a pozycja WP Holdings VII B.V. jako
strategicznego akacjonariusza. .Obecno$' i wzrost zaanga%owania Inwestora w strukturze akcjonariatu Emitenta
zwi#ksza wiarygodno$' Emitenta na mi#dzynarodowych rynkach finansowych. W opinii Zarz"du wp!ywa to
równie% na umocnienie pozycji Emitenta wobec podmiotów prowadz"cych dzia!alno$' konkurencyjn" oraz wobec
innych dotychczasowych kontrahentów.
Pozyskane $rodki z emisji wszystkich Akcji Serii 7 i 8 w wysoko$ci ok. 169,9 mln z! netto wykorzystane zosta!y w
celu sfinansowania nabycia udzia!ów w Restauravia Grupo Empresarial S.L. spó!ce z ograniczon"
odpowiedzialno$ci" z siedzib" w Hiszpanii.
W perspektywie d!ugoterminowej $rodki pozyskane z emisji Akcji Serii 7 i 8 oraz obecno$' w strukturze
akcjonariatu Inwestora pozwol" na zwi#kszenie efektywno$ci dzia!a& Emitenta, czego bezpo$rednim skutkiem
powinna by' wi#ksza dynamika rozwoju Emitenta.
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5.
5.1.

DYWIDENDA I POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY
Polityka wyp"aty dywidendy

Zarz"d Emitenta nie przewiduje wyp!acania dywidendy w latach 2011 – 2012, a wypracowane zyski zamierza
przeznaczy' na kapita! zapasowy celem dalszego rozwoju lub pokrycia ewentualnych strat.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spó!ek Handlowych organem w!a$ciwym do podejmowania decyzji o
podziale zysku jest WZA. Stosownie do art. 348 § 3 Kodeksu Spó!ek Handlowych, termin ustalenia prawa do
dywidendy, wysoko$' oraz dzie& wyp!aty okre$la uchwa!a WZA.
WZA powinno podj"' uchwa!y o rozliczeniu minionego roku obrachunkowego w terminie 6 miesi#cy od
zako&czenia tego roku. Informacja o uchwale WZA w sprawie terminu wyp!aty oraz dnia ustalenia prawa do
dywidendy zostanie przekazana w formie raportu bie%"cego do KNF, GPW oraz agencji prasowej.
Dzie& dywidendy oraz termin wyp!aty dywidendy okre$la uchwa!a WZA. Je$li uchwa!a WZA takiego dnia nie
okre$la, dywidenda wyp!acana jest w dniu okre$lonym przez Rad# Nadzorcz". Ponadto zgodnie z Regulaminem
GPW, Emitent zobowi"zany jest informowa' GPW o zamiarze wyp!aty dywidendy i uzgadnia' z ni" decyzje
dotycz"ce wyp!aty w zakresie, w którym mog" mie' one wp!yw na organizacj# i sposób przeprowadzania
transakcji gie!dowych.
W dniu wyp!aty dywidendy $rodki przeznaczone na jej realizacj# przekazywane s" przez Emitenta na rachunek
wskazany przez KDPW. Nast#pnie KDPW rozdziela powy%sze $rodki na rachunki biur maklerskich zgodnie z
wcze$niejszymi ustaleniami pomi#dzy biurami maklerskimi a KDPW co do liczby akcji daj"cych prawo do
dywidendy, znajduj"cych si# na rachunku powy%szych biur. Zgodnie ze Statutem Emitenta nie przewidziano
%adnych ogranicze& ani uprzywilejowa& w zakresie prawa do dywidendy.

5.2.

Informacje na temat wyp"at dywidendy za lata 2005-2011

W okresie obj#tym historycznymi danymi finansowymi Emitent nie wyp!aca! dywidendy. W latach 2006-2011 zysk
z roku ubieg!ego przeznaczany by! w ca!o$ci na pokrycie strat Emitenta z lat ubieg!ych lub na podwy%szenie
kapita!u zapasowego.
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6.

WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE

W okresie obj#tym historycznymi informacjami finansowymi Grupa systematycznie zwi#ksza!a skal# prowadzonej
dzia!alno$ci, co potwierdzaj" wyniki finansowe osi"gni#te w tym okresie, które zaprezentowano w poni%szej tabeli:
Tabela 5

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z ca"kowitych
dochodów Grupy Kapita"owej Emitenta (w tys. z")
Pierwsze 6 m-cy
2011 roku
(niezbadane)
1.140.333

Przychody razem
Przychody z dzia!alno$ci
1.110.065
restauracji
Przychody z dzia!alno$ci
30.268
franczyzowej i pozosta!ej
Koszty i straty
-1.096.410
operacyjne razem
Koszty artyku!ów
-349.203
%ywno$ciowych
Koszty wynagrodze& oraz
$wiadcze& na rzecz
-281.552
pracowników
Koszty op!at licencyjnych
-58.360
(franczyzowych)
Koszty najmu oraz
pozosta!e koszty
-322.509
operacyjne
Koszty dzia!alno$ci
-18.396
franczyzowej i pozosta!ej
Koszty ogólnego zarz"du
-69.873
Pozosta!e przychody
5.363
operacyjne
Aktualizacja warto$ci
-1.880
aktywów
Zysk z dzia"alno#ci
43.923
operacyjnej (EBIT)
Koszty finansowe
-16.909
Przychody finansowe
4.113
Udzia! w zyskach
(stracie) jednostek
49
stowarzyszonych
Strata ze zbycia udzia!ów
w jednostkach
stowarzyszonych
Aktualizacja warto$ci
udzia!ów w jednostkach
stowarzyszonych
Zysk przed
31.176
opodatkowaniem
Podatek dochodowy
-5.635
Zysk z dzia"alno#ci
25.541
kontynuowanej
Strata z dzia!alno$ci
-723
zaniechanej
Zysk netto
24.818
Pozosta!e dochody
4.069
ca!kowite netto
Dochody ca"kowite
28.887
razem
(ród!o: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

Pierwsze 6 m-cy
2010 roku
(niezbadane)
993.762

2010

2009

2008

2.033.816

2.000.490

1.409.893

982.122

2.011.448

2.000.490

1.409.893

11.640

22.368

-

-

-955.625

-1.965.154

-1.920.666

-1.317.625

-310.765

-636.417

-632.248

-458.489

-253.793

-514.513

-510.345

-318.416

-51.897

-106.723

-106.301

-87.350

-280.900

-589.656

-572.380

-374.081

-8.055

-15.741

-

-

-56.082

-117.059

-115.244

-87.923

6.932

19.082

25.115

10.595

-1.065

-4.127

-9.263

-1.961

38.137

68.662

79.824

92.268

-18.907
12.205

-37.098
19.348

-32.421
17.010

-21.934
11.030

18

47

53

-15.081

-

-

-3.055

-

-

-

-

-10.349

31.453

50.959

61.411

55.934

-6.547

-7.344

-9.951

-16.082

24.906

43.615

51.460

39.852

-1.004

-3.619

-12.886

-10.573

23.902

39.996

38.574

29.279

53.504

7.549

-32.963

56.351

77.406

47.545

5.611

85.630

Wzrost skonsolidowanych przychodów razem oraz zysków ze sprzeda%y w prezentowanych powy%ej danych jest
wynikiem przede wszystkim rozwoju Grupy. Rozwój ten zrealizowany zosta! zarówno poprzez transakcje przej#',
gdzie kluczowe transakcje dotyczy!y nabycia udzia!ów w podmiotach operuj"cych na rynku ameryka&skim (lipiec
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2008) i rynku hiszpa&skim (kwiecie& 2011). Dodatkowo efekt tych transakcji zosta! wzmocniony rozwojem
organicznym, czyli otwarciami restauracji w ramach bie%"cej dzia!alno$ci istniej"cych spó!ek Grupy.
Tabela 6

Wybrane pozycje aktywów Grupy Kapita"owej Emitenta (w tys. z")

Aktywa trwa"e
Rzeczowy maj"tek trwa!y netto
Warto$' firmy
Warto$ci niematerialne
Nieruchomo$ci inwestycyjne
Inwestycje d!ugoterminowe w jednostkach
stowarzyszonych
Nale%no$ci z tytu!u leasingu finansowego
Pozosta!e aktywa d!ugoterminowe
Aktywa finansowe dost#pne do sprzeda%y
Aktywa z tytu!u odroczonego podatku
dochodowego
Aktywa obrotowe
Zapasy
Nale%no$ci z tytu!u dostaw i us!ug oraz
pozosta!e nale%no$ci
Nale%no$ci z tytu!u podatku dochodowego
od osób prawnych
Nale%no$ci z tytu!u leasingu finansowego
Pozosta!e aktywa obrotowe
Aktywa trwa!e przeznaczone do sprzeda%y
Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta!e aktywa finansowe
)rodki pieni#%ne i ich ekwiwalenty
AKTYWA RAZEM
(ród!o: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

Tabela 7

Na dzie.
30.06.2011
(niezbadane)
2.040.264
815.347
619.629
515.974
21.317

Na dzie.
31.12.2010

Na dzie.
31.12.2009

Na dzie.
31.12.2008

1.034.111
631.833
293.347
58.253
21.317

912.024
538.650
285.214
45.756
-

939.682
474.062
311.076
43.347
-

116

129

172

37.725

376
27.033
-

458
18.212
-

715
23.332
3.514

57.359
-

40.472

10.562

14.671

16.113

263.490
32.137

334.848
20.886

239.071
21.051

158.694
20.878

60.826

45.007

33.484

77.618

2.191

4.898

6.638

1.098

167
21.838
771
4.946
140.614
2.303.754

150
12.632
1.405
4.752
245.118
1.368.959

119
15.197
3.434
159.148
1.151.095

12.263
9.254
37.583
1.098.376

Na dzie.
31.12.2010

Na dzie.
31.12.2009

Na dzie.
31.12.2008

746.030
623
595.451
97.209
38.216
14.531
391.540
370.057
3.407

382.891
427
282.481
56.611
33.175
10.197
142.512
112.512
3.408

372.310
545
307.633
22.016
24.730
17.386
414.175
391.934
4.024

2.740

2.746

2.580

1.548

4.889
147.339
167.445
267.570
10.828
226

5.482
9.447
401
231.389
13.224
237

8.980
13.030
2.002
625.692
424.526
516

5.529
10.589
551
311.891
40.536
597

254.213

215.975

200.646

270.364

1.638

1.909

4

394

665
2.303.754

44
1.368.959

1.151.095

1.098.376

Pasywa Grupy Kapita"owej Emitenta (w tys. z")

Kapita"y razem
Kapita! podstawowy
Kapita!y zapasowe
Zyski/(straty) zatrzymane
Ró%nice kursowe z przeliczenia
Udzia!y niekontroluj"ce
Zobowi%zania d"ugoterminowe
Kredyty i po%yczki d!ugoterminowe
Zobowi"zania z tytu!u leasingu finansowego
Zobowi"zania z tytu!u wynagrodze& oraz
$wiadcze& na rzecz pracowników
Rezerwy
Zobowi"zanie z tytu!u podatku odroczonego
Pozosta!e zobowi"zania d!ugoterminowe
Zobowi%zania krótkoterminowe
Kredyty i po%yczki krótkoterminowe
Zobowi"zania z tytu!u leasingu finansowego
Zobowi"zania z tytu!u dostaw i us!ug oraz
pozosta!e zobowi"zania
Zobowi"zania z tytu!u podatku
dochodowego
Pozosta!e zobowi"zania finansowe
PASYWA RAZEM
(ród!o: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

Na dzie.
30.06.2011
(niezbadane)
890.427
713
648.784
120.440
34.039
86.451
1.145.757
819.927
3.417
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Tabela 8

Wybrane pozycje sprawozdania z przep"ywów pieni!$nych Grupy Kapita"owej
Emitenta (w tys. z")
Na dzie.
30.06.2011
(niezbadane)

Na dzie.
30.06.2010
(niezbadane)

2010

2009

2008

39.014

168.149

134.394

190.978

-57.103

-233.031

-96.065

-374.685

339.144

150.164

84.071

168.714

325.115

85.282

122.400

-14.993

4.060

688

-835

5.703

159.148

159.148

37.583

46.873

484.263

245.118

159.148

37.583

Przep!ywy pieni#%ne netto z dzia!alno$ci
46.165
operacyjnej
Przep!ywy pieni#%ne netto z dzia!alno$ci
-625.028
inwestycyjnej
Przep!ywy pieni#%ne netto z dzia!alno$ci
474.096
finansowej
Bilansowa zmiana stanu $rodków
-104.504
pieni#%nych i ich ekwiwalentów
Wp!yw ró%nic kursowych na $rodki
263
pieni#%ne w walutach obcych
)rodki pieni#%ne i ich ekwiwalenty na
245.118
pocz"tek okresu
+rodki pieni!$ne i ich ekwiwalenty na
140.614
koniec okresu
(ród!o: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

Tabela 9

Wybrane dane dotycz%ce amortyzacji Grupy Kapita"owej Emitenta (w tys. z")
Na dzie.
30.06.2011
(niezbadane)
-59.989

Na dzie.
30.06.2010
(niezbadane)
-45.135

2010

2009

2008

-94.546

-80.716

-56.747

-645

-63

-131

-

-

-5.710

-4.462

-9.039

-7.609

-3.659

Bezpo$rednie koszty amortyzacji
Koszty amortyzacji dzia!alno$ci
franczyzowej i pozosta!ej
Koszty amortyzacji (ogólnego zarz"du)
(ród!o: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

Przy ocenie efektywno$ci Grupy wykorzystano nast#puj"ce wska(niki:
Rentowno#& kapita"u w"asnego (ROE) – zysk netto w okresie (zysk netto x 2 dla pierwszych 6 miesi#cy
2011 i 2010 roku) / kapita! w!asny razem na koniec okresu,
Rentowno#& zwrotu aktywów (ROA) – zysk netto w okresie (zysk netto x 2 dla pierwszych 6 miesi#cy 2011 i
2010 roku) / aktywa razem na koniec okresu,
Rentowno#& dzia"alno#ci operacyjnej (rentowno#& EBIT) – zysk z dzia!alno$ci operacyjnej w okresie /
przychody w okresie,
Rentowno#& dzia"alno#ci operacyjnej przed amortyzacj% (rentowno#& EBITDA) – (zysk z dzia!alno$ci
operacyjnej w okresie + amortyzacja w okresie) / przychody w okresie,
Rentowno#& netto – zysk netto w okresie / przychody w okresie,
Zad"u$enie kapita"ów w"asnych – zobowi"zania razem / kapita!y razem.
Tabela 10

Wska/niki efektywno#ci Grupy Kapita"owej Emitenta
Pierwsze 6 mcy 2011 roku
(niezbadane)
5,6%
2,2%

Pierwsze 6 mcy 2010 roku
(niezbadane)
6,2%
3,1%

2010
(niezbadane)

2009
(niezbadane)

2008
(niezbadane)

Stopa zwrotu kapita!ów w!asnych (ROE)
5,4%
10,1%
7,9%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
2,9%
3,4%
2,7%
Rentowno$' dzia!alno$ci operacyjnej
3,9%
3,8%
3,4%
4,0%
6,5%
(rentowno$' EBIT)
Rentowno$' dzia!alno$ci operacyjnej
przed amortyzacj" (rentowno$'
9,7%
8,8%
8,5%
8,4%
10,8%
EBITDA)*
Rentowno$' netto
2,2%
2,4%
2,0%
1,9%
2,1%
Zad!u%enie kapita!ów w!asnych
158,7%
102,2%
83,5%
200,6%
195,0%
(ród!o: Obliczenia Emitenta na podstawie Skonsolidowanych Sprawozda' Finansowych i skonsolidowanych skróconych
%ródrocznych sprawozda' finansowych Grupy Kapita!owej Emitenta za sze%$ miesi#cy zako'czonych 30 czerwca 2010 r. i 2011 r.
* Wska)nik EBITDA zdefiniowany jest jako zysk z dzia!alno%ci operacyjnej + bezpo%rednie koszty amortyzacji + koszty amortyzacji
(ogólnego zarz"du) + koszty amortyzacji dzia!alno%ci franczyzowej i pozosta!ej. Rentowno%$ dzia!alno%ci operacyjnej przed
amortyzacj" (EBITDA) zdefiniowana jest jako EBITDA / przychody w okresie. EBITDA nie jest wska)nikiem MSSF i nie nale&y go
uznawa$ za alternatyw# &adnego wska)nika liczonego wg MSSF. EBITDA nie stanowi ujednoliconego ani ustandaryzowanego
wska)nika i w zwi"zku z tym jego wyliczenie mo&e by$ ró&ne w zale&no%ci od spó!ki, a prezentacja i wyliczenie EBITDA przez
Grup# mo&e by$ odmienne ni& zastosowane przez inne spó!ki.
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We wszystkich okresach obj#tych powy%sz" analiz", historycznymi oraz $ródrocznymi informacjami finansowymi
dzia!alno$' prowadzona przez Grup# by!a rentowna.
W 2008 roku rentowno$' dzia!alno$ci operacyjnej wynios!a 6,5%, istotny wp!yw na ten wska(nik wywar!o nabycie
udzia!ów w podmiocie operuj"cym na rynku ameryka&skim. Prowadzenie biznesu restauracyjnego w Ameryce
Pó!nocnej wi"%e si# z wysokim poziomem konkurencji charakterystycznej dla dojrza!ych rynków, co wi"%e si# z kolei
z ni%szymi poziomami rentowno$ci. Wyniki nabytego podmiotu by!y w pe!ni konsolidowane przez okres ca!ego
drugiego pó!rocza 2008 roku.
Tendencja spadku warto$ci wska(ników efektywno$ci kontynuowana by!a w roku 2009. Od 1 stycznia 2009 r. wyniki
podmiotu ameryka&skiego by!y w pe!ni konsolidowane, co mimo istotnych dzia!a& optymalizacyjnych, nadal
niekorzystnie wp!ywa!o na wyniki ca!ej Grupy. Równocze$nie spowolnienie gospodarcze na g!ównych rynkach by!o
dodatkowym czynnikiem negatywnie wp!ywaj"cym na wska(niki efektywno$ci Grupy Emitenta. Dodatkowo w 2009
roku Grupa Emitenta rozpozna!a 9.263 tys. z! kosztów aktualizacji warto$ci aktywów, wielko$' ta wp!yn#!a istotnie na
rentowno$' dzia!alno$ci operacyjnej (w pozosta!ych latach warto$' tej pozycji nie przekroczy!a 2 milionów z!.).
Wielko$ci charakteryzuj"ce ca!y 2010 rok wskazuj" na pogorszenie rentowno$ci dzia!alno$ci operacyjnej do poziomu
3,4% z poziomu 4,0% w 2009 roku. Poprawie uleg!a rentowno$' dzia!alno$ci operacyjnej przed amortyzacj"
kszta!tuj"ca si# na poziomie 8,5% podczas gdy w ca!ym roku 2009 wynosi!a 8,4%, a w pierwszych dwóch kwarta!ach
2010 roku 8,8%. Rentowno$' netto za pierwsze sze$' miesi#cy 2011 roku wynios!a 2,2% podczas gdy za ca!y rok
2010 wynios!a 2,0%, a za pierwsze sze$' miesi#cy 30 czerwca 2010 r. wynios!a 2,4%.
W wyniku emisji akcji w pierwszych dwóch kwarta!ach 2011 roku na kwot# przesz!o 169 milionów z! zwi#kszy!a si#
baza b#d"ca podstaw" do liczenia stóp zwrotu z kapita!ów w!asnych i aktywów, które wynios!y odpowiednio 5,6%
oraz 2,2% w tym okresie (urocznione). Stopy zwrotu z kapita!ów w!asnych i aktywów za analogiczny okres 2010 roku
wynios!y odpowiednio 6,2% oraz 3,1% (urocznione). Dodatkowo w zwi"zku z wej$ciem na rynek hiszpa&ski wyniki tej
akwizycji s" uj#te w okresie dwóch ostatnich miesi#cy i pó!rocza 2011 roku.
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7.

INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA

AmRest Holdings SE
Informacje Finansowe Pro Forma
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
oraz
za okres od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 roku
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7.1.

Raport niezale$nego bieg"ego rewidenta z us"ugi po#wiadczaj%cej dotycz%cej informacji
finansowych pro forma
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7.2.

Informacje Finansowe Pro Forma

7.2.1.
Wprowadzenie
Niniejsze Informacje Finansowe Pro Forma obejmuj"ce niezbadany skonsolidowany rachunek zysków i strat pro
forma za rok obrotowy zako&czony 31 grudnia 2010 r., niezbadany skonsolidowany rachunek zysków i strat pro
forma za okres 6 miesi#cy zako&czony 30 czerwca 2011 r. oraz noty obja$niaj"ce, zosta!y przygotowane dla potrzeb
Prospektu. Informacje Finansowe Pro Forma zosta!y przygotowane w zwi"zku z nabyciem przez Emitenta 76,27 %
akcji Restauravia Grupo Empresarial S.L.(„Transakcja”). Szczegó!y dotycz"ce Transakcji, w tym cena nabycia i oraz
sposób finansowania, zosta!y opisane w punkcie 10.5.2.3.5 Prospektu.
7.2.2.
Cel sporz%dzenia Informacji Finansowych Pro Forma
Informacje Finansowe Pro Forma przedstawiaj" w sposób hipotetyczny wyniki finansowe Grupy, gdyby Transakcja
mia!a miejsce na pocz"tek prezentowanych okresów, tj. odpowiednio 1 stycznia 2011 r. oraz 1 stycznia 2010 r.
Informacje Finansowe Pro Forma zosta!y przygotowane zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporz"dzeniu Komisji
(WE) nr 809/2004. Informacje Finansowe Pro Forma powinny by' analizowane wraz z historycznymi informacjami
finansowymi zamieszczonymi w Prospekcie.
Za!o%enia le%"ce u podstaw korekt Pro Forma oraz (ród!a informacji opisano w za!"czonych notach obja$niaj"cych.
Niezbadane korekty Pro Forma zosta!y oparte na dost#pnych informacjach i okre$lonych za!o%eniach, które zdaniem
Emitenta, s" uzasadnione w zaistnia!ych okoliczno$ciach.
7.2.3.
Podstawa i zasady sporzadzenia Informacji Finansowych Pro Forma
Podstaw# sporz"dzenia informacji finansowych Pro Forma stanowi!y:
Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe;
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Restauravia;
niezbadane skonsolidowane informacje finansowe Restauravia Grupo Empresarial S.L. za okres od 1 stycznia
do 28 kwietnia 2011 r. sporz"dzone na podstawie ksi"g rachunkowych Restauravia Grupo Empresarial S.L.
Informacje Finansowe Pro Forma zosta!y sporz"dzone zgodnie z zasadami rachunkowo$ci przyj#tymi przez Emitenta
i opisanymi w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok zako&czony 31 grudnia 2010 oraz w
Skonsolidowanym )ródrocznym Skróconym Sprawozdaniu Finansowym na dzie& i za okres sze$ciu miesi#cy
ko&cz"cych si# 30 czerwca 2011 r .
Informacje finansowe Pro Forma zosta!y sporz"dzone w taki sposób, aby odzwierciedli' wyniki finansowe obu
podmiotów tak jakby by!y one po!"czone przez ca!e okresy obj#te Informacjami Finansowymi Pro Forma.Dla potrzeb
odzwierciedlenia wyników obu podmiotów za rok zako&czony 31 grudnia 2010 r. dane Grupy Emitenta za rok 2010
po!"czono z danymi grupy Restauravia Grupo Empresarial S.L. za ostatni dwunastomiesi#czny okres
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, tj. od 1 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2010 r. (zdaniem Zarz"du
przyj#cie danych Restauravia za rok zako&czony 30 listopada 2010 r., a nie 31 grudnia 2010r. nie ma znacz"cego
wp!ywu na prezentacj# Informacji Finansowych Pro Forma ze wzgl#du na brak istotnego wp!ywu sezonowo$ci).
Przygotowuj"c Informacje Finansowe Pro Forma wykorzystano mi#dzy innymi warto$ci denominowane w walucie
euro. Wszelkie przeliczenia dla warto$ci z rachunku zysków i strat Restauravia Grupo Empresarial S.L. oraz warto$ci
korekt denominowane w euro przeliczone zosta!y po $rednim kursie wymiany w danym okresie, co odpowiada w
przybli%eniu przeliczeniu po kursach wymiany na dzie& zawarcia transakcji. Przyj#to nast#puj"ce kursy do przelicze&:
za okres od 1 grudnia 2009 do 30 listopada 2010 r. 4,0068 z!otych za 1 euro;
za okres od 1 stycznia 2011 do 28 kwietnia 2011 r. 3,9534 z!otych za 1 euro.
W Informacjach Finansowych Pro Forma nie zosta! uj#ty bilans proforma ze wzgl#du na fakt, %e aktywa i pasywa
Restauravia Grupo Empresarial S.L. s" konsolidowane w aktywach i pasywach Grupy Emitenta od dnia 29 kwietnia
2011 r.
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w tys.PLN
(1)

AmRest Holdings
SE

Nieskorygowane
informacje
finansowe

Restauravia Grupo
(2)
Empresarial S.L.

Amortyzacja
Odsetki z
nowo
Zwi!kszenie
tytu"u
rozpoznanych czynszu(4)
kredytów
(3)
(5)
aktywów
bankowych

Koszty
poniesione w
zwi%zku z
Transakcj%
(koszty
(6)
jednorazowe)

Korekty zwiazane z Transakcj%

Korekty pro forma

Niezbadany skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma za okres zako.czony dnia 31 grudnia 2010 r.
Tabela 11

Grupa AmRest
Holdings SE

Informacje pro
forma
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Przychody z dzia!alno$ci restauracji
2.011.448
240.071
2.251.519
Przychody z dzia!alno$ci franczyzowej i
22.368
123.357
145.725
pozosta!ej
Przychody razem
2.033.816
363.428
2.397.244
Koszty bezpo#rednie dzia"alno#ci
restauracji:
Koszty artyku!ów %ywno$ciowych
-636.417
-56.408
-692.825
Koszty wynagrodze& oraz $wiadcze& na
-514.513
-114.009
30.351
-598.171
rzecz pracowników
Koszty op!at licencyjnych
-106.723
-106.723
(franczyzowych)
Koszty najmu oraz pozosta!e koszty
-589.656
-16.348
-8.160
-614.164
operacyjne
Koszty dzia!alno$ci franczyzowej i
-15.741
-71.045
-86.786
pozosta!ej razem
Koszty ogólnego zarz"du
-117.059
-83.742
-481
3.899
-197.383
Aktualizacja warto$ci aktywów
-4.127
-4.127
Pozosta!e przychody operacyjne
19.082
9.576
28.658
Koszty i wydatki operacyjne razem
-1.965.154
-331.976
-8.160
-481
34.250
-2.271.521
Zysk z dzia"alno#ci operacyjnej
68.662
31.452
-8.160
-481
34.250
125.723
Koszty finansowe
-37.098
-11.528
-1.801
-50.427
Przychody finansowe
19.348
80
19.428
Udzia! w zyskach jednostek
47
47
stowarzyszonych
Zysk przed opodatkowaniem
50.959
20.004
-8.160
-481
-1.801
34.250
94.771
Podatek dochodowy
-7.344
-1.927
2.448
144
540
-10.275
-16.414
Zysk z dzia"alno#ci kontynuowanej
43.615
18.077
-5.712
-337
-1.261
23.975
78.357
Strata z dzia"alno#ci zaniechanej
-3.619
-3.619
Zysk netto
39.996
18.077
-5.712
-337
-1.261
23.975
74.738
(ród!o: Emitent.
(1) Dane finansowe Grupy AmRest Holdings SE zosta!y zestawione na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010 w!"czonego przez
odniesienie do Prospektu.

7.2.4.
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-540
1.261
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Poni%sze zestawienie przedstawia uzgodnienie danych finansowych Grupy Restauravia Grupo Empresarial S.L. przygotowanych na podstawie zamieszczonego w
Prospekcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy RestauraviaGrupo Empresarial S.L. za rok obrotowy zako&czony 30 listopada 2010 r.:

Korekta ta ma charakter powtarzaj"cy si#. Korekta ta nie uwzgl#dnia odwrócenia uj#tych zysków lub strat z tytu!u ró&nic kursowych, gdy& Emitent nara&ony jest na
ryzyko kursowe niezale&nie od Transakcji.
(6) W rachunku zysków i strat Restauravia Grupo Empresarial S.L. za okres od 1 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2010 r. zosta!a uj#ta kwota 7.574.901 EUR
(30.351.113. PLN) która stanowi dodatkowe wynagrodzenie dla zespo!u zarz"dzaj"cego za wsparcie zmiany w!asno%ciowej. Emitent dokona! tej korekty tak jakby
oba podmioty by!y po!"czone przez okres obejmuj"cy powy&szy skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma. Pozosta!e korekty w wysoko%ci 3.899 tys z!
obejmuj": op!aty prawne i finansowe zwi"zane z procesem sprzeda&y Restauravia Grupo Empresarial S.L., koszty bankowe zwi"zaniem z rozwi"zaniem umów
bankowych oraz pozosta!e koszty jednorazowe zwi"zane z transakcj". Korekty pozosta!ych zdarze' jednorazowych dotyczy!y:
wy!"czenia kosztów op!at bankowych wynikaj"cych z planowanych zmian w!asno%ciowych w kwocie 573 tys. PLN (143 tys EUR);
wy!"czenia kosztów doradców i innych us!ug profesjonalnych ponoszonych w celach przygotowania si# do zmian w!asno%ciowych w kwocie 2.921 tys. PLN
(729 tys. EUR);
wy!"czenia pozosta!ych kosztów uj#tych w zwi"zku ze spe!nieniem warunków towarzysz"cych realizowanym zmian" w!asno%ciowym w kwocie 405 tys.
PLN (101 tys. EUR);
w!"czenia dodatkowych kosztów czynszu wynikaj"cych z planowanych zmian w!asno%ciowych a dotycz"cych umów czynszu posiadaj"cych klauzule z
prawem urynkowienia stawki czynszu w przypadku zmiany w!asno%ciowej najemcy w kwocie 481 tys. PLN (120 tys. EUR).
Korekty te maj" charakter jednorazowy oraz nie b#d" mia!y wp!ywu na wyniki finansowe Grupy AmRest w przysz!o%ci.

Efekt podatkowy (wg stawki 30%)
Kra'cowy koszt odsetek zwi"zany ze sfinansowaniem nabycia Restauravia Grupo Empresarial S.L. – po opoda kowaniu

(2) Dla potrzeb przedstawienia Informacji Finansowych Pro Forma dane finansowe Restauravia Grupo Empresarial S.L. przekszta!cono wg zasad rachunkowo%ci
stosowanych przez Emitenta.
(3) W wyniku po!"czenia jednostek gospodarczych i rozliczenia ceny nabycia rozpoznano aktywa podlegaj"ce amortyzacji, to s" aktywa dot. relacji z klientami
Restauravia Grupo Empresarial S.L. oraz korzystnych umów najmu Restauravia Grupo Empresarial S.L. Powy&sza korekta stanowi szacunek amortyzacji za 12
miesi#cy zako'czonych 31 grudnia 2010 r. przy za!o&eniu, &e podmioty by!y ze sob" po!"czone przez okres obejmuj"cy powy&szy skonsolidowany rachunek
zysków i strat Pro Forma. Korekta zosta!a obliczona na podstawie przyj#tych przez Amrest Holdings SE okresów u&ytkowania rozpoznanych aktywów. Dodatkowo
skorygowano obci"&enie podatkiem odroczonym o kwot# 2.448 tys.PLN wynikaj"c" z odwrócenia dodatnich ró&nic przej%ciowych. Korekta ta ma charakter
powtarzaj"cy si#.
(4) Przed po!"czeniem jednostek gospodarczych Restauravia Grupo Empresarial S.L. mia!a zawarte szereg umów o najem lokali. W warunkach z niektórych tych umów
zawarte by!y klauzule odno%nie do mo&liwo%ci rewizji wysoko%ci czynszu w przypadku zmian w!a%cicielskich. Powy&sza korekta ilustruj# kwot# dodatkowego
czynszu, który musia!by by$ zap!acony przez Restauravia Grupo Empresarial S.L. gdyby oba podmioty by!y po!"czone przez okres obejmuj"cy powy&szy
skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma. Korekta ta ma charakter powtarzaj"cy si#.
(5) W zwi"zku z nabyciem Restauravia Grupo Empresarial S.L. Emitent zaci"gn"! zobowi"zania finansowe w wysoko%ci 80 mln EUR. Kredyty te zosta!y w cz#%ci
przeznaczone na zakup udzia!ów w Restauravia Grupo Empresarial S.L., a kwota 38.153.424 EUR zosta!a przeznaczona na sp!at# istniej"cych zobowi"za'
finansowych podmiotu hiszpa'skiego. Korekta w wysoko%ci 1.261 tys. z! przedstawia kra'cowy wp!yw obci"&e' z tytu!u finansowania wyliczonych w nast#puj"cy
sposób:
10.313
Roczny koszt odsetek zaci"gni#tego zobowi"zania finansowego przy za!o&eniu stopy procentowej 3,79% (tj. stopy procentowej na moment
zaci"gni#cia tego zobowi"zania)
- 12.114
Koszt odsetek dotycz"cych zobowi"za' finansowych Restauravia Grupo Empresarial S.L. które zosta!y sp!acone i by!y uwzgl#dnione w
rachunku zysków i strat tego podmiotu za okres od 01.12.2009 r. do 30.11.2010 r.
1.801
Kra'cowy koszt odsetek zwi"zany ze sfinansowaniem n bycia Restauravia Grupo Empresarial S.L.
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Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem

-

-94
94

-

-

76

1.767

-2.877
20

4.624

-20.706
-194
-20.900
2.390
-79.627

-17.731

-17.731
-1.305
-1.305
-1.871
9.731
-1.871

-7.306

-28.454

-7.275

4.077

-24.039
-4.415

-14.078

-2.768

-11.310

-
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Skonsolidowany zysk netto przypadaj%cy na
1.843 Zysk netto
1.843
spó"k! dominuj%c%
(ród!o: Emitent.
(1) Kluczowe korekty dotycz"ce reklasyfikacji prezentacji poszczególnych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat dotyczy!y:
reklasyfikacji i wydzielenia przychodów i kosztów dzia!alno%ci franczyzodawcy i pozosta!ej,
reklasyfikacji i wydzielenia kosztów kosztów ogólnego zarz"du, oraz
reklasyfikacji i wydzielenie kosztów marketingu i przed-otwarciowych.
(2) Kluczowe korekty dotycz"ce reklasyfikacji prezentacji poszczególnych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat dotyczy!y:
reklasyfikacji i wydzielenia przychodów i kosztów dzia!alno%ci franczyzodawcy i pozosta!ej,
reklasyfikacji i wydzielenia kosztów kosztów ogólnego zarz"du, oraz
reklasyfikacji i wydzielenie kosztów marketingu i przed-otwarciowych.

94
-18 Podatek dochodowy

1.767 Zysk przed opodatkowaniem

Koszty finansowe
Przychody finansowe

Zmiany w podatku od dochodu
Podatek dochodowy

4.624 Zysk z dzia"alno#ci operacyjnej
-2.877 Koszty finansowe
20 Przychody finansowe

Zysk operacyjny

Us!ugi obce
Podatki
Pozosta!e koszty operacyjne
Pozosta!e przychody operacyjne
Amortyzacja $rodków trwa!ych

Straty ze zbycia $rodków niefinansowych aktywów
trwa!ych

Koszty wynagrodze. oraz #wiadcze. na
rzecz pracowników
Koszty op!at licencyjnych (franczyzowych)
Koszty najmu oraz pozosta!e koszty
-31
operacyjne
Koszty dzia!alno$ci franczyzowej i pozosta!ej
razem
-19.401
-194
-19.595 Koszty ogólnego zarz"du
4.261 Pozosta!e przychody operacyjne
-9.731
Koszty i wydatki operacyjne razem
-32.531

3.384
693

13.101

-

-2.768
-27.179

13.101

-24.411

-27.423
-5.108

-598

90.703

30.787

28.397
1.871

59.916

-26.526

Po
korektach
prezentacji
tys.EUR tys.EUR

598

Koszty artyku"ów $ywno#ciowych

Koszty bezpo#rednie dzia"alno#ci
restauracji:

88.832 Przychody razem

Wynagrodzenia ,pensje i inne
Ubezpieczenia spo!eczne i inne %wiadczenia

Koszty #wiadcze. pracowniczych

Korekty prezentacji do tytu"ów wg Grupy
Emitenta – wg hiszpa.skich zasad
rachunkowo#ci(1)
tys.EUR
86.442 Przychody z dzia!alno$ci restauracji
Przychody z dzia!alno$ci franczyzowej i
2.390
pozosta!ej

Koszty artyku"ów $ywno#ciowych

Zmiany w zapasach produktów gotowych i
produkcji w toku
Zu&ycie towarów, surowców i innych materia!ów
eksploatuj"cych
Us!ugi obce

Wyra$one liczbowo przychody netto z
dzia"alno#ci gospodarczej

Przychody z tytu!u $wiadczonych us!ug

Przychody ze sprzeda%y

Tytu"y wed"ug Restauravia Grupo Empresarial
S.L.- hiszpa.skie zasady rachunkowo#ci

Tabela 12
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2.669

-557

3.226

-

3.226

3.226

-

3.226

-

-

-

-

-

-

-

-

Amortyzacja
warto#ci
firmy(2)
tys.EUR
-

4.512

-481

4.993

2.877
20

7.850

-20.706
-194
-20.900
2.390
-82.853

-17.731

-4.080

-28.454

-24.039
-4.415

-14.078

-2.768

-11.310

-

90.703

30.787

18.077

-1.927

20.004

-11.528
80

31.452

-82.965
-777
-83.742
9.576
-331.976

-71.045

-16.348

-114.009

-96.319
-17.690

-56.408

-11.091

-45.317

-

363.428

123.357

Restauravia Grupo Empresarial
S.L. wed"ug zasad rachunkowo#ci
Emitenta
tys.EUR
tys.PLN
59.916
240.071

w tys. PLN

86.595

-18.396

Koszty dzia!alno$ci franczyzowej i pozosta!ej razem
-41.918
9.018
-139.013
-7.586
-6.998
16
-14.568
209
-14.359
-14.359

-25.721

-

-

-

-

-

-

-2.684
-2.684
-2.684
805
-1.879
-1.879

-

-2.684

Amortyzacja nowo
rozpoznanych
aktywów(3)

-

-

-

-

-

-

-

-

2.380
2.380
-714
1.666
1.666

Odsetki z
tytu"u
kredytów
bankowych(4)

15.701
33.654
33.654
33.654
-7.713
25.941
25.941

-

-

-

17.953

-

-

-

-

Koszty
poniesione w
zwiazku z
transakcj%
(koszty
jednorazowe)(5)

Korekty zwiazane z Transakcj%

Korekty pro forma

-96.090
-1.880
14.381
-1.204.453
67.307
-21.527
4.129
49
49.958
-13.048
36.910
-723
36.187

-44.117

-330.933

-58.360

-314.159

-373.295

1.271.760

75.100

1.196.660

Grupa AmRest
Holdings SE

Informacje
pro forma
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(ród!o: Emitent.
(1) Dane finansowe Grupy Amrest Holdings SE zosta!y zestawione na podstawie skonsolidowanego skróconego %ródrocznego sprawozdania finansowego za okres
ko'cz"cy si# 30 czerwca 2011 roku w!"czonego przez odniesienie do Prospektu.
(2) Dane finansowe Restauravia Grupo Empresarial S.L. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 28 kwietnia 2011 r. zosta!y zestawione na podstawie ksi"g rachunkowych
tej spó!ki. Dla potrzeb przedstawienia Informacji Finansowych Pro Forma dane finansowe Restauravia Grupo Empresarial S.L. przekszta!cono do zasad
rachunkowo%ci stosowanych przez Emitenta. Od 29 kwietnia 2011 r. wyniki Restauravia Grupo Empresarial S.L. konsolidowane s" w danych finansowych Grupy
AmRest Holdings SE.
(3) W wyniku po!"czenia jednostek gospodarczych i rozliczenia ceny nabycia rozpoznano aktywa podlegaj"ce amortyzacji, to s" aktywa dot. relacji z klientami
Restauravia Grupo Empresarial S.L. oraz korzystnych umów najmu Restauravia Grupo Empresarial S.L. Powy&sza korekta stanowi szacunek amortyzacji za 6
miesi#cy zako'czonych 30 czerwca 2011 r. przy za!o&eniu &e podmioty by!y ze sob" po!"czone przez okres obejmuj"cy powy&szy skonsolidowany rachunek

-69.873
-1.880
5.363
-1.096.410
43.923
-16.909
4.113
49
31.176
-5.635
25.541
-723
24.818

-322.509

Koszty najmu oraz pozosta!e koszty operacyjne

Koszty ogólnego zarz"du
Aktualizacja warto$ci aktywów
Pozosta!e przychody operacyjne
Koszty i wydatki operacyjne razem
Zysk z dzia"alno#ci operacyjnej
Koszty finansowe
Przychody finansowe
Udzia! w zyskach jednostek stowarzyszonych
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk z dzia"alno#ci kontynuowanej
Strata z dzia"alno#ci zaniechanej
Zysk netto

-

-58.360
-5.740

-50.560

-281.552

-24.092

131.427

44.832

-349.203

1.140.333

30.268

1.110.065

(2)

Restauravia Grupo
Empresarial S.L.

Koszty artyku!ów %ywno$ciowych
Koszty wynagrodze& oraz $wiadcze& na rzecz
pracowników
Koszty op!at licencyjnych (franczyzowych)

Koszty bezpo#rednie dzia"alno#ci restauracji:

Przychody razem

Przychody z dzia!alno$ci franczyzowej i pozosta!ej

(1)

Grupa AmRest
Holdings SE

Nieskorygowane
informacje finansowe

Niezbadany skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma za okres zako.czony dnia 30 czerwca 2011 roku
Tabela 13

Przychody z dzia!alno$ci restauracji

7.2.5.
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finansowaniem nabycia Restauravia Grupo Empresarial S.L. – po opodatkowaniu

-714
1.666
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(5) W rachunku zysków i strat Restauravia Grupo Empresarial S.L. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 28 kwietnia 2011 r. zosta!a uj#ta kwota 4.541.068 EUR (17.953
tys. PLN) która stanowi dodatkowe wynagrodzenie dla zespo!u zarz"dzaj"cego za wsparcie zmiany kontroli. Emitent dokona! tej korekty tak jakby oba podmioty
by!y po!"czone przez okres obejmuj"cy powy&szy skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma. Pozosta!e korekty w wysoko%ci 15.701 tys PLN (3.971 tys.
EUR obejmuj": op!aty prawne i finansowe zwi"zane z procesem sprzeda&y Restauravia Grupo Empresarial S.L., koszty bankowe zwi"zaniem z rozwi"zaniem
umów bankowych oraz pozosta!e koszty jednorazowe zwi"zane z transakcj". Korekty pozosta!ych zdarze' jednorazowych dotyczy!y:
wy!"czenia kosztów op!at bankowych wynikaj"cych z planowanych zmian w!asno%ciowych w kwocie 1.224 tys. PLN (310 tys. EUR);
wy!"czenia kosztów doradców i innych us!ug profesjonalnych ponoszonych w celach przygotowania si# do zmian w!asno%ciowych w kwocie 13.956 tys.
PLN (3.530 tys. EUR);
wy!"czenia pozosta!ych kosztów uj#tych w zwi"zku ze spe!nieniem warunków towarzysz"cych realizowanym zmian" w!asno%ciowym w kwocie 521
tys.PLN (132 tys.EUR).
Korekty te maj" charakter jednorazowy oraz nie b#d" mia!y wp!ywu na wyniki finansowe Grupy Amrest w przysz!o%ci.

Korekta ta ma charakter powtarzaj"cy si#. Korekta ta nie uwzgl#dnia odwrócenia uj#tych zysków lub strat z tytu!u ró&nic kursowych, gdy& Emitent nara&ony jest na
ryzyko kursowe niezale&nie od Transakcji.

Efekt podatkowy (wg stawki 30%)
Kra'cowy koszt odsetek zwi"zany ze

zysków i strat pro forma. Korekta zosta!a obliczona na podstawie przyj#tych przez Amrest Holdings SE okresów u&ytkowania rozpoznanych aktywów. Dodatkowo
skorygowano obci"&enie podatkiem odroczonym o kwot# 446 tys.PLN wynikaj"cy z odwrócenia dodatnich ró&nic przej%ciowych. Korekta ta ma charakter
powtarzaj"cy si#.
(4) W zwi"zku z nabyciem Restauravia Grupo Empresarial S.L. Emitent zaci"gn"! zobowi"zania finansowe w wysoko%ci 80 mln EUR. Kredyty te zosta!y w cz#%ci
przeznaczone na zakup udzia!ów w Restauravia Grupo Empresarial S.L., a kwota 38.153.424 EUR zosta!a przeznaczona na sp!at# istniej"cych zobowi"za'
finansowych podmiotu hiszpa'skiego. Korekta w wysoko%ci 1.666 tys. PLN przedstawia kra'cowy wp!yw obci"&e' z tytu!u finansowania wyliczonych w
nast#puj"cy sposób:
4.261
Roczny koszt odsetek zaci"gni#tego zobowi"zania finansowego przy za!o&eniu stopy procentowej 4,07% (tj. stopy procentowej na moment
zaci"gni#cia tego zobowi"zania)
- 6.641
Koszt odsetek dotycz"cych zobowi"za' finansowych Restauravia Grupo Empresarial S.L. które zosta!y sp!acone i by!y uwzgl#dnione w
rachunku zysków i strat tego podmiotu za okres od 01.12.2009 r. do 30.11.2010 r.
Kra'cowy ko zt odsetek zwi"zany ze sfinansowaniem nabycia Restauravia Grupo Empresarial S.L.
2.380
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7.2.6.
Opis korekt pro forma i przyj!te za"o$enia
Dla celów powy%szych Informacji Finansowych Pro Forma, nieskorygowane dane ze sprawozda& finansowych
Emitenta oraz informacje finansowe Restauravia Grupo Empresarial S.L. zosta!y skorygowane, aby pokaza' jaki
wp!yw na informacje finansowe przedstawione w Prospekcie mog!aby mie' transakcja wej$cia na rynek
hiszpa&ski, gdyby jej realizacja nast"pi!a na pocz"tku okresu pro forma, czyli 1 stycznia 2010 r.
Przygotowuj"c rachunek zysków i strat skonsolidowanych informacji pro forma za okres od 1 stycznia 2010 do 31
grudnia 2010 r. dane wynikaj"ce ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita!owej Emitenta
za rok 2010, zsumowano ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Restauravia Grupo Empresarial S.L.
za okres od 1 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2010 r. Dane ze wspomnianego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Restauravia Grupo Empresarial S.L. zosta!y przeliczone na polskie z!ote, walut# prezentacji i
funkcjonaln" Grupy Kapita!owej Emitenta, oraz zmieniono ich sposób prezentacji na zgodny ze sposobem
prezentacji rachunku zysków i strat w Grupie Kapita!owej Emitenta. Przyj#te kursy przeliczenia waluty
zaprezentowane s" w dalszej cz#$ci prospektu. Zmiany prezentacji nie wp!yn#!y na wynik netto. Dokonano
równie% korekt finansowych Restauravia Grupo Empresarial S.L. maj"cych na celu dostosowanie ich do zasad
rachunkowo$ci Emitenta oraz efektów ksi#gowych Transakcji.
Dodatkowo dokonano korekty zdarze& jednorazowych uj#tych w skonsolidowanym sprawozdaniu Restauravia
Grupo Empresarial S.L. za okres od 1 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2010 r. a wynikaj"cych ze zdarze&
jednorazowych i nietypowych towarzysz"cych procesowi restrukturyzacji i sprzeda%y przez spó!k# hiszpa&sk".
Koszty zdarze& jednorazowych i nietypowych wynikaj" z faktu, %e w roku 2010 w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym Restauravia Grupo Empresarial S.L. ujeto efekt szeregu procedur towarzysz"cych przygotowaniu do
sprzeda%y i zmiany dotychczasowej struktury w!asno$ciowej.
Przygotowuj"c rachunek zysków i strat skonsolidowanych informacji pro forma za okres od 1 stycznia 2011 do 30
czerwca 2011 r. dane wynikaj"ce ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita!owej Emitenta
za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r., opublikowanego przez Emitenta w dniu 31 sierpnia 2011 r.
zsumowano z niebadanym informacjami finansowymi Restauravii Grupo Empresarial S.L. za okres od 1 stycznia
do 28 kwietnia 2011 r. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapita!owej Emitenta za okres od 1
stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 r. uj#te zosta!y wyniki Restauravii Grupo Empresarial S.L. za okres od 28
kwietnia 2011 r., dnia nabycia kontroli przez Emitenta w podmiotach hiszpa&skich, do dnia 30 czerwca 2011 r.
Dane ze wspomnianej niezbadanej skonsolidowanej informacji finansowej Restauravia Grupo Empresarial S.L.
zosta!y przeliczone na polskie z!ote, walut# prezentacji i funkcjonaln" Grupy Kapita!owej Emitenta oraz zmieniono
ich sposób prezentacji na zgodny ze sposobem prezentacji rachunku zysków i strat w Grupie Kapita!owej
Emitenta. Zmiany prezentacji nie wp!yn#!y na wynik netto Restauravia Grupo Empresarial S.L. Dokonano równie%
nast#puj"cych korekt danych finansowych Restauravia Grupo Empresarial S.L. maj"cych na celu dostosowanie
ich do zasad rachunkowo$ci Emitenta oraz efektów ksi#gowych Transakcji.
Dodatkowo dokonano korekty zdarze& jednorazowych uj#tych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Restauravia Grupo Empresarial S.L. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 28 kwietnia 2011 r. a wynikaj"cych ze
zdarze& jednorazowych i nietypowych towarzysz"cych procesowi restrukturyzacji i sprzeda%y przez spó!k#
hiszpa&sk". Koszty zdarze& jednorazowych i nietypowych wynikaj" z faktu, %e we wspomnianym okresie w
skonsolidowanej informacji finansowej Restauravia Grupo Empresarial S.L. uj#to efektu szeregu procedur
towarzysz"cych przygotowaniu do sprzeda%y i zmiany dotychczasowej struktury w!asno$ciowej.
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8.
8.1.

PRZEGL)D SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ
Ogólna sytuacja finansowa

Wyniki dzia!alno$ci operacyjnej Grupy Kapita!owej Emitenta w okresie obj#tym historycznymi informacjami
finansowymi przedstawiono w poni%szej tabeli:
Tabela 14

Wyniki Grupy Kapita"owej Emitenta (w tys. z")
Pierwsze 6 m-cy Pierwsze 6 m-cy
2011 roku
2010 roku
(niezbadane)
(niezbadane)
1.140.333
993.762
1.110.065
982.122

Przychody razem
Przychody z dzia!alno$ci restauracji
Przychody z dzia!alno$ci
30.268
franczyzowej i pozosta!ej
Koszty i straty operacyjne razem
-1.096.410
Koszty artyku!ów %ywno$ciowych
-349.203
Koszty wynagrodze& oraz
-281.552
$wiadcze& na rzecz pracowników
Koszty op!at licencyjnych
-58.360
(franczyzowych)
Koszty najmu oraz pozosta!e
-322.509
koszty operacyjne
Koszty dzia!alno$ci franczyzowej i
-18.396
pozosta!ej
Koszty ogólnego zarz"du
-69.873
Pozosta!e przychody operacyjne
5.363
Aktualizacja warto$ci aktywów
-1.880
Zysk z dzia"alno#ci operacyjnej
43.923
(EBIT)
Koszty finansowe
-16.909
Przychody finansowe
4.113
Udzia! w zyskach /(stracie)
49
jednostek stowarzyszonych
Strata ze zbycia udzia!ów w
jednostkach stowarzyszonych
Aktualizacja warto$ci udzia!ów w
jednostkach stowarzyszonych
Zysk przed opodatkowaniem
31.176
Podatek dochodowy
-5.635
Zysk / (strata) z dzia"alno#ci
25.541
kontynuowanej
Strata z dzia!alno$ci zaniechanej
-723
Zysk netto
24.818
Pozosta!e dochody ca!kowite netto
4.069
Dochody ca"kowite razem
28.887
(ród!o: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

2010
2.033.816
2.011.448

2009
2.000.490
2.000.490

2008
1.409.893
1.409.893

11.640

22.368

-

-

-955.625
-310.765

-1.965.154
-636.417

-1.920.666
-632.248

-1.317.625
-458.489

-253.793

-514.513

-510.345

-318.416

-51.897

-106.723

-106.301

-87.350

-280.900

-589.656

-572.380

-374.081

-8.055

-15.741

-

-

-56.082
6.932
-1.065

-117.059
19.082
-4.127

-115.244
25.115
-9.263

-87.923
10.595
-1.961

38.137

68.662

79.824

92.268

-18.907
12.205

-37.098
19.348

-32.421
17.010

-21.934
11.030

18

47

53

-15.081

-

-

-3.055

-

-

-

-

-10.349

31.453
-6.547

50.959
-7.344

61.411
-9.951

55.934
-16.082

24.906

43.615

51.460

39.852

-1.004
23.902
53.504
77.406

-3.619
39.996
7.549
47.545

-12.886
38.574
-32.963
5.611

-10.573
29.279
56.351
85.630

W 2008 roku Grupa osi"gn#!a przychody na poziomie 1.409.893 tys. z!. Rok ten by! pierwszym w ca!o$ci
ujmuj"cym wyniki nabytych restauracji w Rosji. Koszty i straty operacyjne wynios!y w 2008 roku 1.317.625 tys. z!.,
z czego najistotniejsze pozycje to: koszty artyku!ów %ywno$ciowych wynosz"ce 458.489 tys. z!, koszty
wynagrodze& oraz $wiadcze& na rzecz pracowników w kwocie 318.416 tys. z! oraz koszty najmu oraz pozosta!e
koszty operacyjne w kwocie 374.081 tys. z!. Dodatkowo koszty po$rednie, z których najistotniejsza pozycja to
koszty ogólnego zarz"du, które wynios!y 87.923 tys. z!, istotnie wp!ywaj" na wynik kszta!tuj"c zysk z dzia!alno$ci
operacyjnej na poziomie 92.268 tys. z!. Skonsolidowany zysk netto za rok 2008 wyniós! 29.279 tys. z!. Warto$' ta
zosta!a ukszta!towana g!ównie przez wysoki poziom kosztów finansowych wynosz"cych 21.934 tys. z!, koszty
aktualizacji warto$ci udzia!ów w jednostkach stowarzyszonych w kwocie 10.349 tys. z!otych oraz podatek
dochodowy wynosz"cy 16.082 tys. z!. Nale%y zaznaczy', %e zarówno wysoki poziom kosztów finansowych, jak i
aktualizacja warto$ci udzia!ów to wynik inwestycji w akcje Sfinks Polska S.A. Aktualizacja wyceny akcji wynios!a
10.349 tys. z! a warto$' udzia!u w stratach tej spó!ki to 15.855 tys. z!.
W 2009 roku Grupa osi"gn#!a przychody w wysoko$ci 2.000.490 tys. z!. Istotny wzrost tej wielko$ci w porównaniu
do roku poprzedniego to skonsolidowanie wyników nabytego w roku 2008 podmiotu ameryka&skiego za okres
pe!nych 12 miesi#cy (w roku 2008 konsolidacja dotyczy!a tylko drugiej po!owy tego roku). Koszty i straty
operacyjne wynios!y w tym okresie 1.920.666 tys. z!. G!ówne kategorie tej pozycji stanowi!y koszty artyku!ów
%ywno$ciowych wynosz"ce 632.248 tys. z!, koszty wynagrodze& oraz $wiadcze& na rzecz pracowników
wynosz"ce 510.345 tys. z! oraz koszty najmu oraz pozosta!e koszty operacyjne w kwocie 572.380 tys. z!. Koszty
ogólnego zarz"du wynios!y 115.244 tys. z!. Pozytywny efekt pozosta!ych przychodów operacyjnych w kwocie
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25.115 tys. z! w du%ym stopniu ukszta!towa! zysk z dzia!alno$ci operacyjnej na poziomie 79.824 tys. z!. Wysoki
poziom pozosta!ych przychodów operacyjnych wynika! g!ównie z ostatecznego rozliczenia nabycia na rynku
rosyjskim wraz z obj#ciem w!asno$ci nad jedn" z kluczowych nieruchomo$ci w Sankt Petersburgu. Dodatkowo
istotny wp!yw na zysk z dzia!alno$ci operacyjnej mia!y przychody marketingowe wynikaj"ce z rozlicze& z
franczyzodawcami dotycz"ce rozwoju ich konceptów. Skonsolidowany zysk netto wyniós! w 2009 roku 38.574 tys.
z!. Istotnymi czynnikami wp!ywaj"cymi na wielko$' wyniku netto by!y koszty finansowe w wysoko$ci 32.421 tys.
z!. oraz przychody finansowe w kwocie 17.010 tys. z!. Dodatkowo w roku 2009 Grupa ponios!a strat# w wysoko$ci
3.055 tys. z! ze zbycia udzia!ów, co g!ównie stanowi wynik ostatecznego rozliczenia sprzeda%y akcji w Sfinks
Polska S.A. Warto$' obci"%enia podatku dochodowego wynios!a 9.951 tys. z!.
W 2010 roku Grupa osi"gn#!a przychody na poziomie 2.033.816 tys. z!. Koszty i straty operacyjne wynios!y w tym
okresie 1.965.154 tys. z!, podczas gdy w porównywalnym okresie 2009 roku warto$' ta wynosi!a 1.920.666 tys.
z!. Koszty te wzros!y podobnie do wzrostu warto$ci sprzeda%y. W 2010 r. kluczowe wielko$ci kosztów
operacyjnych stanowi!y koszty artyku!ów %ywno$ciowych wynosz"ce 636.417 tys. z! oraz koszty wynagrodze& i
$wiadcze& na rzecz pracowników w kwocie 514.513 tys. z!. Dodatkowym istotnym kosztem by!y koszty najmu i
pozosta!e koszty operacyjne w kwocie 589.656 tys. z!. Koszty ogólnego zarz"du 2010 r. wynios!y 117.059 tys. z!.
Dodatkowo pozytywny wp!yw pozosta!ych przychodów operacyjnych wyniós! w 2010 roku 19.082 tys. z!. Zysk z
dzia!alno$ci operacyjnej wyniós! w 2010 roku 68.662 tys. z!. Koszty finansowe w 2010 roku wynios!y 37.098 tys.
z!. Wzrost tej warto$ci wynika g!ównie z kosztów odsetek dotycz"cych zad!u%enia wynikaj"cego z kredytów
bankowych. Przychody finansowe w 2010 roku wynios!y 19.348 tys. z!. Zysk przed opodatkowaniem w 2010 roku
wyniós! 50.959 tys. z!. Podatek dochodowy w 2010 roku wyniós! 7.344 tys. z!. Zysk netto w 2010 roku wyniós!
39.996 tys. z! w porównaniu do 38.574 tys. z! w 2009 roku.
W pierwszych dwóch kwarta!ach 2011 roku Grupa osi"gn#!a przychody na poziomie 1.140.333 tys. z! w
porównaniu do 993.762 tys. z! w analogicznym okresie roku 2010. Wzrost ten spowodowany jest nabyciem
podmiotu hiszpa&skiego oraz wzrostem organicznym z tytu!u powi#kszenia liczby restauracji na rynkach
istniej"cych. Koszty i straty operacyjne wynios!y w okresie pierwszych sze$ciu miesi#cy 2011 roku 1.096.410 tys.
z!, podczas gdy w porównywalnym okresie 2010 roku warto$' ta wynosi!a 955.625 tys. z!. Koszty te wzros!y
podobnie do warto$ci sprzeda%y, jednak%e w mniejszym stopniu. W pierwszych dwóch kwarta!ach 2011 r.
kluczowe wielko$ci kosztów operacyjnych stanowi!y koszty artyku!ów %ywno$ciowych wynosz"ce 349.203 tys. z!
oraz koszty wynagrodze& i $wiadcze& na rzecz pracowników w kwocie 281.552 tys. z!. Dodatkowym istotnym
kosztem by!y koszty najmu i pozosta!e koszty operacyjne w kwocie 322.509 tys. z!. Koszty ogólnego zarz"du w
okresie pierwszych sze$ciu miesi#cy 2011 r. wynios!y 69.873 tys. z! w porównaniu do 56.082 tys. z! za
analogiczny okres roku 2010. Koszty ogólnego zarz"du wzros!y w pierwszych dwóch kwarta!ach 2011 r. w
porównaniu do analogicznego okresu roku 2010 g!ównie w wyniku nabycia podmiotu hiszpa&skiego. Dodatkowo
pozytywny wp!yw pozosta!ych przychodów operacyjnych wyniós! w trakcie pierwszych sze$ciu miesi"cy 2011
roku 5.363 tys. z!, a ta sama pozycja w analogicznym okresie 2010 roku wynios!a 6.932 tys. z!. Zysk z
dzia!alno$ci operacyjnej wyniós! w pierwszych dwóch kwarta!ach 2011 roku 43.923 tys. z!, a w analogicznym
okresie 2010 roku 38.137 tys. z!. Wzrost tej warto$ci wynika w du%ej mierze z poprawienia warto$ci
skonsolidowanych przychodów z tytu!u nabycia restauracji w Hiszpanii. Koszty finansowe w pierwszych dwóch
kwarta!ach 2011 roku wynios!y 16.909 tys. z! w porównaniu do 18.907 tys. z! pierwszych dwóch kwarta!ów 2010
roku. Przychody finansowe w pierwszych sze$ciu miesi"cach 2011 roku wynios!y 4.113 tys. z! a w analogicznym
okresie 2010 roku 12.205 tys. z!. Zysk przed opodatkowaniem za pierwsze sze$' miesi#cy 2011 roku wyniós!
31.176 tys. z! a za analogiczny okres 2010 roku 31.453 tys. z!. Podatek dochodowy w pierwszych dwóch
kwarta!ach 2011 roku wyniós! 5.635 tys. z! i by! mniejszy od warto$ci 6.547 tys. z! za porównywalny okres roku
2010. Zysk netto za okres pierwszych sze$ciu miesi#cy 2011 roku wyniós! 24.818 tys. z! w porównaniu do 23.902
tys. z! za analogiczny okres 2010 roku.
Przy ocenie zarz"dzania aktywami obrotowymi Grupy Emitenta wykorzystano nast#puj"ce wska(niki:
Cykl rotacji nale$no#ci – nale%no$ci z tytu!u dostaw i us!ug oraz pozosta!e nale%no$ci na koniec okresu x
365 dni (365*1/2 dni w przypadku wska(nika dla pierwszych dwóch kwarta!ów 2011 roku) / przychody w
okresie,
Cykl rotacji zapasów – zapasy na koniec okresu x 365 dni (365*1/2 dni w przypadku wska(nika dla
pierwszych dwóch kwarta!ów 2011 roku) / koszty i straty operacyjne w okresie,
Cykl rotacji zobowi%za. – zobowi"zania z tytu!u dostaw i us!ug oraz pozosta!e zobowi"zania x 365 dni
(365*1/2 dni w przypadku wska(nika dla pierwszych dwóch kwarta!ów 2011 roku) / koszty i straty
operacyjne w okresie.

-

Tabela 15

Wska/niki rotacji Grupy Kapita"owej Emitenta (w dniach)

Pierwsze 6 m2010
cy 2011 roku
(niezbadane)
(niezbadane)
Cykl rotacji nale%no$ci
9,7
8,1
Cykl rotacji zapasów
5,3
3,9
Cykl rotacji zobowi"za&
42,3
40,1
(ród!o: Obliczenia Emitenta na podstawie Skonsolidowanych Sprawozda' Finansowych
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2009
(niezbadane)

2008
(niezbadane)

6,1
4,0
38,1

20,1
5,8
74,9
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W pierwszych dwóch kwarta!ach 2011 roku cykl rotacji nale%no$ci wyniós! 9,7 dnia. Wzrost w stosunku do 2010 r.
wynika g!ównie ze wzrostu innych nale%no$ci podatkowych. W roku 2010 cykl rotacji nale%no$ci wynosi! 8,1 dnia,
co by!o wi#ksze od 6,1 dnia w 2009 roku i mniejsze od 20,1 dnia w 2008 roku. Spadek tego wska(nika wynika
przede wszystkim z rozliczenia w roku 2009 nale%no$ci wynikaj"cych z akwizycji.
W pierwszych dwóch kwarta!ach 2011 roku cykl rotacji zapasów wyniós! 5,3 dni. W roku 2010 wska(nik cyklu
rotacji zapasów wynosi 3,9 dnia, czyli mniej ni% 4,0 dnia w roku 2009 i 5,8 dnia w roku 2008. Poprawa tego
wska(nika wynika z utrzymania relatywnie stabilnego poziomu zapasów pomi#dzy ko&cem roku 2008 a 2010, co
jest efektem optymalizacji poziomu zapasów oraz pozytywnego wp!ywu zarz"dzania !a&cuchem dostaw.
W pierwszych dwóch kwarta!ach 2011 roku cykl rotacji zobowi"za& wyniós! 42,3 dni, co wynika!o ze specyfiki
cyklu inwestycyjnego, gdzie w trakcie roku realizowane s" inwestycje i poziom zobowi"za& jest wi#kszy o
zobowi"zania inwestycyjne. W roku 2010 wska(nik cyklu rotacji zobowi"za& wynosi! 40,1 dnia, czyli d!u%ej ni%
38,1 dnia w roku 2009 i 74,9 dnia w roku 2008. Spadek cyklu rotacji zobowi"za& wynika z rozliczenia w roku 2009
zobowi"za& wynikaj"cych z akwizycji (na koniec roku 2008 wykazano zobowi"zania z tytu!u opcji nabycia
podmiotu na rynku ameryka&skim w kwocie 33.818 tys. z!).
We wszystkich okresach obj#tych powy%sz" analiz", dzia!alno$' prowadzona przez Grup# by!a rentowna.

8.2.

Wynik operacyjny

8.2.1.

Informacje dotycz%ce czynników maj%cych istotny wp"yw na wynik z dzia"alno#ci operacyjnej
wraz ze wskazaniem stopnia, w jakim mia"y one wp"yw na ten wynik
Wyniki dzia!alno$ci operacyjnej Grupy Kapita!owej Emitenta w okresie obj#tym historycznymi i $ródrocznymi
informacjami finansowymi przedstawiono w poni%szej tabeli.
Tabela 16

Wyniki dzia"alno#ci operacyjnej Grupy Kapita"owej (w tys. z")
Pierwsze 6 m-cy
2011 roku
(niezbadane)
1.140.333

Przychody razem
Przychody z dzia!alno$ci
1.110.065
restauracji
Przychody z dzia!alno$ci
30.268
franczyzowej i pozosta!ej
Koszty i straty
-1.096.410
operacyjne razem
Koszty artyku!ów
-349.203
%ywno$ciowych
Koszty wynagrodze& oraz
$wiadcze& na rzecz
-281.552
pracowników
Koszty op!at licencyjnych
-58.360
(franczyzowych)
Koszty najmu oraz
-322.509
pozosta!e koszty
operacyjne
Koszty dzia!alno$ci
-18.396
franczyzowej i pozosta!ej
Koszty ogólnego zarz"du
-69.873
Pozosta!e przychody
5.363
operacyjne
Aktualizacja warto$ci
-1.880
aktywów
Zysk z dzia"alno#ci
43.923
operacyjnej (EBIT)
(ród!o: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

Pierwsze 6 mcy 2010 roku
(niezbadane)
993.762

2010

2009

2008

2.033.816

2.000.490

1.409.893

982.122

2.011.448

2.000.490

1.409.893

11.640

22.368

-

-

-955.625

-1.965.154

-1.920.666

-1.317.625

-310.765

-636.417

-632.248

-458.489

-253.793

-514.513

-510.345

-318.416

-51.897

-106.723

-106.301

-87.350

-280.900

-589.656

-572.380

-374.081

-8.055

-15.741

-

-

-56.082

-117.059

-115.244

-87.923

6.932

19.082

25.115

10.595

-1.065

-4.127

-9.263

-1.961

38.137

68.662

79.824

92.268

W roku 2008 przychody razem wynosi!y 1.409.893 tys. z!. W roku 2009 wynios!y 2.000.490 tys. z!, co oznacza
wzrost o 41,9% w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost ten nale%y t!umaczy' uj#ciem w skonsolidowanej
warto$ci za 2009 rok wyników podmiotów ameryka&skich za ca!y 2009 rok, podczas gdy w 2008 wyniki te
konsolidowano dopiero od po!owy roku (daty nabycia podmiotów na rynku ameryka&skim). W roku 2010 warto$'
przychodów razem wynios!a 2.033.816 tys. z!, co oznacza wzrost o 1,7% w porównaniu do 2009 roku. W
interpretacji Emitenta rozwój organiczny równie% pozytywnie wp!ywa we wszystkich tych latach na wzrost warto$ci
sprzeda%y. W pierwszych sze$ciu miesi"cach 2011 roku przychody razem wynios!y 1.140.333 tys. z! a w
analogicznym okresie roku 2010 wynios!y 993.762 tys. z!, co oznacza wzrost o 14,7% spowodowany uj#ciem
sprzeda%y grupy hiszpa&skiej w 2011 roku.
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Na przestrzeni lat 2008 i 2010 struktura kosztów i strat operacyjnych w istotnym stopniu nie ulega!a zmianie,
warto$ci skonsolidowane ros!y wynosz"c odpowiednio 93,5%, 96,0% i 96,6% w stosunku do wielko$ci
przychodów razem. Kluczowe warto$ci stanowi" koszty artyku!ów %ywno$ciowych, gdzie poziom procentowego
udzia!u w kosztach i stratach operacyjnych mala! z poziomu 458.489 tys. z! (34,8% z 1.317.625) w roku 2008,
poprzez wielko$' 632.248 tys. z! (32,9% z 1.920.666 tys. z!) w roku 2009 do poziomu 636.417 tys. z! (32,4% z
1.965.154 tys. z!). Spadek ten nale%y t!umaczy' pozytywnym wp!ywem efektu skali i poprawy zarz"dzania
!a&cuchem dostaw. Kolejny istotny czynnik to koszty wynagrodze& i $wiadcze& pracowniczych, którego udzia! w
kosztach i stratach operacyjnych istotnie wzrós!, po cz#$ci jako efekt nabycia biznesu ameryka&skiego (o
relatywnie wi#kszych kosztach pracy) oraz poprawy funkcjonowania i nak!adów na rozwój zasobów ludzkich
celem sprostania rosn"cym wymaganiom klientów. Kolejnym wa%nym elementem kosztów i stratach
operacyjnych s" koszty najmu oraz pozosta!e koszty operacyjne, których udzia! wzrós! w latach 2008 do 2010 z
poziomu 374.081 tys. z! w roku 2008 do poziomu 589.656 tys. z! w roku 2010. W interpretacji Emitenta wzrost
tego poziomu kosztów jest kombinacj" efektu liniowego wzrostu wspó!miernego do sprzeda%y, wzrostu presji na
koszty najmu cz#sto indeksowane do umacniaj"cych si# walut oraz negatywny wp!yw nowych podmiotów w
Grupie o relatywnie wi#kszych kosztach najmu. W trakcie pierwszych sze$ciu miesi#cy 2011 roku koszty i straty
operacyjne wynios!y 1.096.410 tys. z! (96,1% przychodów razem tego okresu), a w analogicznym okresie roku
2010 wynios!y 955.625 tys. z! (96,2% przychodów razem tego okresu). Relatywny spadek kosztów wynika z
niewystarczaj"cej elastyczno$ci struktury kosztowej wzgl#dem zanotowanego wzrostu przychodów. Kluczowe
elementy kosztów i strat operacyjnych w pierwszych dwóch kwarta!ach 2011 roku stanowi!y koszty artyku!ów
%ywno$ciowych w kwocie 349.203 tys. z! (31,8% z 1.096.410 tys. z!), a w analogicznym okresie 2010 roku
wynosi!y 310.765 tys. z! (32,5% z kwoty 955.625 tys. z!). Kolejny istotny czynnik to koszty wynagrodze& oraz
$wiadcze& pracowniczych, których udzia! w kosztach i stratach operacyjnych utrzyma! si# na poziomie 25,7%
odpowiednio jako 281.522 tys. z! w pierwszych dwóch kwarta!ach 2011 roku, a 26,6% jako 253.793 tys. z! w
analogicznym okresie 2010 roku. Nast#pnym wa%nym elementem kosztów i strat operacyjnych s" koszty najmu
oraz pozosta!e koszty operacyjne, które wynios!y 29,4% ca!o$ci kosztów i strat operacyjnych w pierwszych
sze$ciu miesi"cach 2011 roku i 29,4% w pierwszych sze$ciu miesi"cach 2010 roku, wynosz"c odpowiednio
322.509 tys. z! i 280.900 tys. z!.
Z pozosta!ych kosztów operacyjnych koszty ogólnego zarz"du stanowi" najistotniejsz" pozycj# pozosta!ych
niebezpo$rednich kosztów operacyjnych. Ich relatywny udzia! w porównaniu do wielko$ci sprzeda%y w latach
2008 do 2010 spad! z poziomu 6,7% w roku 2008 (87.923 tys. z!) do poziomu 6,0% w roku 2010 (117.059 tys. z!).
Spadek ten, w interpretacji Emitenta, wynika z dzia!a& redukcji kosztów i efektu skali, gdzie koszty
niebezpo$rednio produkcyjne rosn" w stopniu mniejszym ni% liniowy w porównaniu do warto$ci sprzeda%y. W
pierwszych dwóch kwarta!ach 2011 roku koszty ogólnego zarz"du wynios!y 69.873 tys. z! a w analogicznym
okresie roku 2010 wynios!y 56.082 tys. z! utrzymuj"c relacj# 6,4% i 5,9% wzgl#dem przychodów.
Pozosta!e przychody operacyjne w roku 2008 wynosi!y 10.595 tys. z!, na które w wi#kszo$ci sk!ada!y si#
przychody z tytu!u marketingu w kwocie 3.363 tys. z!, us!ugi logistyczne w kwocie 3.353 tys. z! oraz przychody
podnajmu w kwocie 2.418 tys. z!. W roku 2009 przychody te wynios!y 25.115 tys. z!., gdzie najwi#ksz" warto$'
stanowi!y us!ugi marketingowe w warto$ci 9.866 tys. z!., przychody z tytu!u sprzeda%y us!ug logistycznych
wynios!y 5.100 tys. z!, przychody z tytu!u opcji Nevsky wynios!y 4.980 tys. z!, a koszty podnajmu wynios!y 1.970
tys. z!. Wzrost tych warto$ci to wypadkowa wzrostu skali realizowanych operacji bezpo$rednio zwi"zanych ze
sprzeda%" w restauracjach, którym towarzysz" pozaoperacyjne przychody, wynikaj"ce z us!ug wsparcia
zarz"dzania !a&cuchem dostaw w Grupie, wykorzystanie restauracji jako dobrej platformy do realizacji kampanii
reklamowych, oraz wspó!dzielenia powierzchni. Dodatkowo w roku 2009 mia!a miejsce nierutynowa operacja
wykupu nieruchomo$ci obj#tej opcj" odkupu jednego z lokali, w których prowadzi restauracj# podmiot nabyty na
rynku rosyjskim. W 2010 roku pozosta!e przychody operacyjne wynosi!y 19.082 tys. z!, gdzie najwi#ksz" warto$'
stanowi!y us!ugi marketingowe w warto$ci 8.140 tys. z!. W pierwszych sze$ciu miesi"cach 2011 roku przychody te
wynios!y 5.363 tys. z! a w analogicznym okresie roku 2010 6.932 tys. z!.
8.2.2.

Omówienie przyczyn znacz%cych zmian w sprzeda$y netto lub przychodach netto Emitenta w
sytuacji, gdy sprawozdania finansowe wykazuj% takie zmiany
Poziom przychodów ze sprzeda%y Emitenta w okresie obj#tym historycznymi informacjami finansowymi
przedstawiono w poni%szej tabeli:
Tabela 17

Zmiany przychodów ze sprzeda$y Grupy Kapita"owej Emitenta (w tys. z")
Pierwsze 6 m-cy Pierwsze 6 m20101roku
cy 2010 roku
(niezbadane) (niezbadane)
1.140.333
993.762

2010

2009

2008

2.033.816

2.000.490

1.409.893

982.122

2.011.448

2.000.490

1.409.893

11.640

22.368

-

-

Przychody razem
Przychody z dzia!alno$ci
1.110.065
restauracji
Przychody z dzia!alno$ci
30.268
franczyzowej i pozosta!ej
(ród!o: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

56

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE
W roku 2008 przychody razem wynosi!y 1.409.893 tys. z!. W roku 2009 warto$' tych przychodów wynios!a
2.000.490 tys. z!, co oznacza wzrost o 41,9% w porównaniu do 2008 roku. Wzrost ten nale%y t!umaczy' uj#ciem
w skonsolidowanej warto$ci za 2009 rok wyników podmiotów ameryka&skich za ca!y 2009 rok, podczas gdy w
roku 2008 wyniki te konsolidowano dopiero od po!owy roku (daty nabycia podmiotów na rynku ameryka&skim). W
interpretacji Emitenta rozwój organiczny równie% pozytywnie wp!ywa we wszystkich tych latach na wzrost warto$ci
przychodów razem. W pierwszym pó!roczu 2011 roku przychody te wynosi!y 1.140.333 tys. z! i by!y o 14,7 %
wy%sze od warto$ci 993.762 tys. z! za porównywalny okres 2010 roku. Wzrost ten w du%ym stopniu t!umaczony
jest uj#ciem po raz pierwszy w 2011 sprzeda%y grupy hiszpa&skiej.
8.2.3.
Informacje dotycz%ce wyników poszczególnych segmentów Grupy Kapita"owej Emitenta
Opisane powy%ej przyczyny znacz"cych zmian w przychodach ze sprzeda%y netto Grupy Kapita!owej Emitenta
prezentuje zestawienie przychodów w rozbiciu na segmenty geograficzne w poni%szej tabeli:
Tabela 18

Zmiany przychodów ze sprzeda$y Grupy Kapita"owej Emitenta w podziale na
segmenty (w tys. z")

Pierwsze 6 mPierwsze 6 m2010
2009
2008
cy 2010 roku
cy 2011 roku
(niezbadane)
(niezbadane)
Przychody razem
1.140.333
993.762
2.033.816
2.000.490
1.409.893
- Polska
797.328
744.933
677.982
- Czechy
282.670
289.310
225.940
- CEE*
613.374
544.667
- Rosja
98.624
84.907
170.779
161.066
140.679
- USA
354.307
364.188
704.392
725.390
302.426
- Europa Zachodnia
74.028
- Pozosta!e segmenty**
78.647
79.791
62.866
- Nieprzypisane***
(ród!o: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe
*„CEE” dotyczy spó!ek zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Bu!garii, Serbii oraz na W#grzech. Do 2010 roku spó!ki
zlokalizowane w Polsce i w Czechach prezentowane by!y w osobnych segmentach, a spó!ki zlokalizowane w Bu!garii, Serbii
oraz na W#grzech by!y w „Pozosta!ych segmentach”.
**„Pozosta!e segmenty” dotyczy spó!ek zlokalizowanych w Bu!garii, Serbii oraz na W#grzech.
***„Nieprzypisane” dotyczy niealokowanych na segmenty sald aktywów i pasywów (obejmuj"cych kredyty i po&yczki oraz
zobowi"zania z tytu!u leasingu), transakcji AmRest Holdings SE oraz spó!ki zale&nej zlokalizowanej na Ukrainie.

W roku 2008 rynek polski zanotowa! 677.982 tys. z! przychodów razem, co stanowi!o 48,1% skonsolidowanych
przychodów Grupy Kapita!owej Emitenta. Nabyte w po!owie 2008 roku aktywa grupy na terenie Stanów
Zjednoczonych przynios!y 302.426 tys. z! przychodów, co stanowi!o 21,5% ca!o$ci przychodów Grupy Kapita!owej
Emitenta. Segment czeski w roku 2008 zanotowa! 225.940 tys. z! przychodów, co stanowi!o 16,0% ca!o$ci
przychodów Grupy Kapita!owej Emitenta. Pozosta!e segmenty wygenerowa!y 14,4% ca!o$ci skonsolidowanych
przychodów Grupy Kapita!owej Emitenta, czyli 203.545 tys. z!.
W roku 2009 rynek polski zanotowa! 744.933 tys. z! przychodów razem, co stanowi!o 37,2% skonsolidowanych
przychodów Grupy Kapita!owej Emitenta. Przychody na terenie Stanów Zjednoczonych wynios!y 725.390 tys. z!,
co stanowi!o 36,3% ca!o$ci przychodów Grupy Kapita!owej Emitenta. Segment czeski zanotowa! 289.310 tys. z!,
co stanowi!o 14,5% przychodów Grupy Kapita!owej Emitenta. Pozosta!e segmenty wygenerowa!y 240.857 tys. z!,
co stanowi!o 12,0% ca!o$ci skonsolidowanych przychodów Grupy Kapita!owej Emitenta.
W roku 2010 rynek polski wygenerowa! 797.328 tys. z!. przychodów razem, co stanowi!o 39,2%
skonsolidowanych przychodów Grupy Kapita!owej Emitenta. W Stanach Zjednoczonych przychody te wynios!y
34,6% skonsolidowanych przychodów Grupy, czyli 704.392 tys. z!. W Republice Czeskiej w tym roku zanotowano
282.670 tys. z! przychodów z dzia!alno$ci restauracji, co stanowi!o 13,9% ca!o$ci skonsolidowanych przychodów
Grupy Kapita!owej Emitenta. Pozosta!e segmenty wygenerowa!y 12,3% skonsolidowanych przychodów Grupy
Kapita!owej Emitenta, czyli 249.426 tys. z!.
W pierwszych sze$ciu miesi"cach 2011 roku segment Europy )rodkowo-Wschodniej osi"gn"! 613.374 tys. z!
przychodów razem w porównaniu do 544.667 tys. z! za analogiczny okres roku 2010, co stanowi!o odpowiednio
53,8% i 54,8% skonsolidowanych przychodów Grupy Kapita!owej Emitenta. Przychody na terenie Stanów
Zjednoczonych wynios!y w trakcie pierwszych sze$ciu miesi#cy 2011 roku 354.307 tys. z! a w analogicznym
okresie roku 2010 364.188 tys. z!., co stanowi!o odpowiednio 36,2% i 38,1% skonsolidowanych przychodów
Grupy Kapita!owej Emitenta w danym okresie. Uj#te po raz pierwszy w 2011 roku przychody Hiszpanii za okres
dwóch miesi#cy wynios!y 74.028 tys z!.
Tabela 19

Zmiany zysków/ (strat) z dzia"alno#ci operacyjnej Grupy Kapita"owej Emitenta w
podziale na segmenty (w tys. z")
Pierwsze 6 m- Pierwsze 6 mcy 2011 roku
cy 2010 roku
(niezbadane) (niezbadane)
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2010

2009

2008
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Zysk /(strata) z dzia"alno#ci
operacyjnej (EBIT) Grupy Kapita"owej
43.923
38.137
68.662
79.824
92.268
Emitenta
- Polska
54.304
78.162
88.719
- Czechy
5.703
8.095
11.492
- CEE*
19.712
26.867
- Rosja
7.809
6.567
13.630
7.526
9.972
- USA
9.537
8.808
9.559
1.440
-5.638
- Europa Zachodnia
11.558
- Pozosta!e segmenty**
-10.441
-11.502
-10.403
- Nieprzypisane***
-4.693
-4.105
-4.093
-3.897
-1.874
(ród!o: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe
*„CEE” dotyczy spó!ek zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Bu!garii, Serbii oraz na W#grzech. Do 2010 roku spó!ki
zlokalizowane w Polsce i w Czechach prezentowane by!y w osobnych segmentach, a spó!ki zlokalizowane w Bu!garii, Serbii
oraz na W#grzech by!y w „Pozosta!ych segmentach”.
**„Pozosta!e segmenty” dotyczy spó!ek zlokalizowanych w Bu!garii, Serbii oraz na W#grzech.
***„Nieprzypisane” dotyczy niealokowanych na segmenty sald aktywów i pasywów (obejmuj"cych kredyty i po&yczki oraz
zobowi"zania z tytu!u leasingu), transakcji AmRest Holdings SE oraz spó!ki zale&nej zlokalizowanej na Ukrainie.

W roku 2008 najwi#kszy pozytywny wp!yw na skonsolidowany zysk z dzia!alno$ci operacyjnej Grupy Kapita!owej
Emitenta mia! segment polski notuj"c 88.719 tys. z! wyniku EBIT. Drugi w kolejno$ci segment czeski z kwot"
11.492 tys. z! i trzeci segment rosyjski z wynikiem 9.972 tys. z! wzmocni! skonsolidowany zysk z dzia!alno$ci
operacyjnej. Nabyte w po!owie roku 2008 aktywa grupy zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych zanotowa!y
strat# z dzia!alno$ci operacyjnej w wysoko$ci 5.638 tys. z!, co w po!"czeniu ze strat" pozosta!ych segmentów w
kwocie 10.403 tys. z! oraz nieprzypisanych w kwocie 1.874 tys. z! da!o zysk z dzia!alno$ci operacyjnej Grupy
Kapita!owej Emitenta na poziomie 92.268 tys. z!.
W roku 2009 polski segment zanotowa! 78.162 tys. z!otych zysku z dzia!alno$ci operacyjnej, co w g!ównej mierze
ukszta!towa!o skonsolidowany poziom tej pozycji w Grupie Kapita!owej Emitenta. Kolejno segment czeski, rosyjski
i ameryka&ski zanotowa!y odpowiednio 8.095 tys. z!, 7.526 tys. z! i 1.440 tys. z! zysku z dzia!alno$ci operacyjnej.
Pozosta!e segmenty zanotowa!y strat# z dzia!alno$ci operacyjnej w wysoko$ci 11.502 tys. z!. Warto$'
nieprzypisanej straty z dzia!alno$ci operacyjnej wynios!a 3.897 tys. z!.\
W roku 2010 najwi#kszy wp!yw na skonsolidowany zysk z dzia!alno$ci operacyjnej Grupy Kapita!owej Emitenta
mia! segment polski notuj"c 54.304 tys. z! wyniku EBIT. Dodatkowo segment rosyjski, ameryka&ski oraz czeski
osi"gaj"c kolejno 13.630 tys. z!, 9.559 tys. z!. i 5.703 tys. z! zysku z dzia!alno$ci operacyjnej pokry!y strat#
zanotowan" w pozosta!ych segmentach w kwocie 14.534 tys. z!.
W pierwszych dwóch kwarta!ach 2011 roku najistotniejszy wp!yw na skonsolidowany zysk z dzia!alno$ci
operacyjnej Grupy Kapita!owej Emitenta mia! segment Europy )rodkowo-Wschodniej notuj"c 19.712 tys. z!, tak
samo jak w analogicznym okresie 2010 roku wykazuj"cym 26.867 tys. z! wyniku EBIT. Jako drugi segment
hiszpa&ski doda! w 2011 roku 11.558 tys. z!. do skonsolidowanego zysku z dzia!alno$ci operacyjnej. Kolejnym
istotnym rynkiem s" Stany Zjednoczone, które w pierwszych sze$ciu miesi"cach 2011 roku wykaza!y 9.537 tys. z!
w porównaniu do 8.808 tys. z! za analogiczny okres 2010 roku. Rynek rosyjski zanotowa! w pierwszych dwóch
kwarta!ach 2011 roku 7.809 tys. z! wyniku z dzia!alno$ci operacyjnej, co jest popraw" w porównaniu do
pierwszych dwóch kwarta!ów 2010 roku z wynikiem EBIT 6.567 tys. z!. Nieprzypisane segmenty ponios!y strat# w
pierwszych sze$ciu miesi"cach 2011 roku na poziomie 4.693 tys. z!. W analogicznym okresie roku 2010
nieprzypisane segmenty zanotowa!y strat# EBIT na poziomie 4.105 tys. z!.
Tabela 20

Zmiany rentowno#ci dzia"alno#ci operacyjnej przed amortyzacj% (EBITDA) Grupy
Kapita"owej Emitenta w podziale na segmenty
Pierwsze 6 m- Pierwsze 6 mcy 2011 roku
cy 2010 roku
(niezbadane) (niezbadane)

2010
(niezbadane)

2009
(niezbadane)

2008
(niezbadane)

Rentowno#& dzia"alno#ci operacyjnej
przed amortyzacj% (EBITDA) Grupy
9,7%
8,8%
8,5%
8,4%
10,8%
Kapita"owej Emitenta
- Polska
12,6%
15,1%
17,2%
- Czechy
10,0%
10,0%
11,3%
- CEE*
10,7%
11,5%
- Rosja
14,1%
13,3%
13,5%
9,6%
11,9%
- USA
5,5%
5,0%
4,0%
2,8%
0,6%
- Europa Zachodnia
21,1%
- Pozosta!e segmenty**
-5,0%
-6,4%
-9,8%
- Nieprzypisane***
N/D****
N/D****
N/D****
N/D****
N/D****
(ród!o: Obliczenia emitenta na podstawie Skonsolidowanych Sprawozda' Finansowych
*„CEE” dotyczy spó!ek zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Bu!garii,Serbii oraz na W#grzech. Do 2010 roku spó!ki
zlokalizowane w Polsce i w Czechach prezentowane by!y w osobnych segmentach, a spó!ki zlokalizowane w Bu!garii, Serbii
oraz na W#grzech by!y w „Pozosta!ych segmentach”.
**„Pozosta!e segmenty” dotyczy spó!ek zlokalizowanych w Bu!garii, Serbii oraz na W#grzech.
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***„Nieprzypisane” dotyczy niealokowanych na segmenty sald aktywów i pasywów (obejmuj"cych kredyty i po&yczki oraz
zobowi"zania z tytu!u leasingu), transakcji AmRest Holdings SE oraz spó!ki zale&nej zlokalizowanej na Ukrainie.
****Brak wska)nika poniewa& nie odnotowano przychodu.

Rentowno$' dzia!alno$ci operacyjnej przed amortyzacj" (EBITDA) Grupy Kapita!owej Emitenta oraz
poszczególnych segmentów wchodz"cych w jej sk!ad policzono zgodnie z formu!": (zysk z dzia!alno$ci
operacyjnej w okresie + amortyzacja w okresie) / przychody netto w okresie.
W roku 2008 najwy%szy poziom rentowno$ci operacyjnej przed amortyzacj" zanotowa! sektor polski w wysoko$ci
17,2%. Nast#pnie segment rosyjski i czeski, które zanotowa!y odpowiednio rentowno$' EBITDA w wysoko$ci
11,9% i 11,3%. Segment ameryka&ski nabyty w po!owie roku 2008 zanotowa! rentowno$' EBITDA na poziomie
0,6%. Pozosta!e segmenty zanotowa!y ujemn" rentowno$' EBITDA na poziomie -9,8%.
W roku 2009 najwy%szy poziom rentowno$ci operacyjnej przed amortyzacj" zanotowa! sektor polski w wysoko$ci
15,1%. Sektor czeski i rosyjski uzyska! rentowno$' EBITDA na poziomie 10,0% i 9,6%. Segment ameryka&ski
poprawi! rentowno$' EBITDA uzyskuj"c 2,8% w roku 2009. Pozosta!e segmenty zanotowa!y negatywn"
rentowno$' EBITDA na poziomie -6,4%.
W roku 2010 najwy%szy poziom rentowno$ci EBITDA zanotowano w Rosji w wysoko$ci 13,5%. Sektor polski i
czeski uzyska! rentowno$' EBITDA na poziomie 12,6% i 10,0%. Segment ameryka&ski poprawi! rentowno$'
EBITDA uzyskuj"c 4,0% w roku 2010. Pozosta!e segmenty zanotowa!y negatywn" rentowno$' EBITDA na
poziomie -5,0%.
W pierwszych dwóch kwarta!ach 2011 roku najwy%szy poziom rentowno$ci EBITDA zanotowano w Hiszpanii w
wysoko$ci 21,1%, wynik ten zosta! osi"gni#ty za dwa miesi"ce prowadzenia dzia!alno$ci na tym rynku. Sektor
rosyjski osiagn"! rentowno$' EBITDA na poziomie 14,1%, by! to wynik lepszy od pierwszych dwóch kwarta!ów
2010 roku, w którym rentowno$' EBITDA dla Rosji wynios!a 13,3%. Segment Europy )rodkowo-Wschodniej w
ci"gu pierwszych sze$ciu miesi#cy 2011 roku osi"gn"! rentowno$' EBITDA 10,7%, by! to wynik s!abszy w
porównaniu do 11,5% za analogiczny okres roku 2010. W Stanach Zjednoczonych zanotowano 5,5% za pierwsze
dwa kwarta!y 2011 roku, co stanowi popraw# w porównaniu do 5,0% porównywalnego okresu roku 2010.
8.2.4.

Informacje dotycz%ce jakichkolwiek elementów polityki rz%dowej, gospodarczej, fiskalnej,
monetarnej lub politycznej oraz czynników, które mia"y istotny wp"yw lub które mog"yby
bezpo#rednio lub po#rednio mie& istotny wp"yw na dzia"alno#& operacyjn% Emitenta
W ocenie Emitenta, nie wyst#puj" %adne inne czynniki wp!ywaj"ce istotnie na dzia!alno$' operacyjn" Grupy
Emitenta, poza wymienionymi w punktach 2.2.13 („Ryzyko zwi"zane z wprowadzeniem ogranicze& w handlu”),
2.2.17 („Ryzyko zwi"zane ze zmienno$ci" prawa w Polsce i innych krajach”), 2.2.18 („Ryzyko zwi"zane z
systemem podatkowym”) oraz 2.2.19 („Ryzyko zwi"zane ze zmian" stawki podatku VAT na us!ugi
gastronomiczne”).

8.3.

Informacje o tendencjach

8.3.1.

Informacje o istotnych tendencjach w produkcji, sprzeda$y, zapasach oraz kosztach i cenach
sprzeda$y
Przychody Grupy Kapita!owej Emitenta osi"gni#te w pierwszych sze$ciu miesi"cach 2011 roku wynios!y
1.140.333 tys. z! i wzros!y o 14,7% w porównaniu do przychodów analogicznego okresu w roku 2010
wynosz"cych 993.762 tys. z!. Od 1 lipca 2011 r. do 30 wrze$nia 2011 r. przychody Grupy Kapita!owej Emitenta
osi"gn#!y warto$' 701.492 tys. z! i by!y wy%sze o 34,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010.
Wzrost ten jest g!ównie efektem zakupu biznesu hiszpa&skiego.
Grupa Kapita!owa Emitenta w okresie od 1 stycznia 2011 do Daty Prospektu nie przeprowadzi!a istotnych zmian
cen swoich produktów. Wszelkie zmiany cennika produktów dla poszczególnych Marek by!y realizowane celem
dopasowania ich struktury do zmieniaj"cych si# preferencji konsumenckich i trendów rynkowych.
W okresie od 1 stycznia 2011 r. do Daty Prospektu tempo wzrostu kosztów Grupy Kapita!owej Emitenta by!o
ni%sze ni% tempo wzrostu przychodów. Koszty i straty operacyjne w pierwszych dwóch kwarta!ach 2011 roku
wynios!y 1.096.410 tys. z! i by!y o 14,7% wy%sze ni% w analogicznym okresie 2010 roku. Koszty i straty
operacyjne w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 wrze$nia 2011 r. wynios!y 649.076 tys. z!. I by!y wy%sze o 27,9%
ni% w analogicznym okresie 2010 roku .
Zapasy Grupy Kapita!owej Emitenta na koniec czerwca 2011 roku mia!y warto$' 32.137 tys. z! i by!y wy%sze o
65,8% ni% na koniec 2010 roku. Jest to efektem zakupu biznesu hiszpa&skiego. Zapasy Grupy Kapita!owej na
koniec wrze$nia 2011 roku mia!y warto$' 36.788 tys. z! i by!y wy%sze o 14,5% w porównaniu do warto$ci
zapasów na koniec pierwszego pó!rocza 2011 roku. Stan zapasów nie zmieni! si# znacz"co w okresie od 30
wrze$nia 2011 do Daty Prospektu.
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8.3.2.

Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, $%da.,
zobowi%za. lub zdarze., które wedle wszelkiego prawdopodobie.stwa mog% mie& znacz%cy
wp"yw na perspektywy Emitenta
W opinii Emitenta poza tendencjami opisanymi w punkcie 10.2.3 Prospektu oraz czynnikami ryzyka
przedstawionymi w Rozdziale 2 – „Czynniki ryzyka”, nie wyst#puj" %adne tendencje, niepewne elementy,
%"dania, zobowi"zania lub zdarzenia, które mog!yby mie' znacz"cy wp!yw na perspektywy Emitenta do ko&ca
bie%"cego roku obrotowego.

8.4.

Znacz%ce zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta

W okresie od 30 czerwca 2011 roku do Daty Zatwierdzenia Prospektu nie zasz!y znacz"ce zmiany w sytuacji
finansowej b"d( handlowej Grupy Emitenta.

8.5.

Informacje dotycz%ce prognoz

Emitent nie komunikuje publicznie prognoz, wynika to z przyj#tej polityki komunikacji i zasad funkcjonowania
Grupy Kapita!owej Emitenta. W zwi"zku z powy%szym w opinii Emitenta nie ma informacji dotycz"cych prognoz
wymagaj"cych ujawnienia.
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9.

ZASOBY KAPITA(OWE

Analiza dotycz"ca zasobów kapita!owych Emitenta zosta!a sporz"dzona w oparciu o Skonsolidowane
Sprawozdania Finansowe oraz dane finansowe przygotowywane do publikacji.

9.1.

O#wiadczenie o kapitale obrotowym

Zdaniem Zarz"du, poziom kapita!u obrotowego, rozumianego jako zdolno$' Grupy Kapita!owej Emitenta do
uzyskania dost#pu do $rodków pieni#%nych oraz innych dost#pnych p!ynnych zasobów w celu terminowego
sp!acenia swoich zobowi"za&, wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesi#cy, licz"c od Daty
Zatwierdzenia Prospektu.

9.2.

Kapitalizacja i zad"u$enie

Poni%sza tabela prezentuje informacje o kapitalizacji i zad!u%eniu Grupy na dzie& 30 wrze$nia 2011 r.
Tabela 21

Kapitalizacja i zad"u$enie Grupy Kapita"owej Emitenta na dzie. 30 wrze#nia 2011
r. (tys. z")
Na dzie. 30.09.2011
(niezbadane)
81.401
81.401

Zad"u$enie krótkoterminowe ogó"em
- Gwarantowane
- Zabezpieczone
- Niegwarantowane/niezabezpieczone
Zad"u$enie d"ugoterminowe ogó"em (z wy"%czeniem bie$%cej cz!#ci zad"u$enia
d"ugoterminowego)
- Gwarantowane
- Zabezpieczone
- Niegwarantowane/niezabezpieczone
Kapita" w"asny
- Kapita! podstawowy
- Kapita! zapasowy
- Zyski zatrzymane
- Ró%nice kursowe z przeliczenia
- Udzia!y niekontroluj"ce
Ogó"em
(ród!o: Emitent

Tabela 22

807.469
807.469
1.026.776
714
583.048
156.639
148.990
137.385
1.915.646

Warto#& zad"u$enia netto Grupy Kapita"owej Emitenta na dzie. 30 wrze#nia 2011
r. (tys. z")

+rodki pieni!$ne
- w banku
- w kasie
Ekwiwalenty #rodków pieni!$nych (wyszczególnienie)
- lokaty bankowe O/N
- $rodki pieni#%ne w drodze
Papiery warto#ciowe przeznaczone do obrotu
P"ynno#& (A)+(B)+(C)
Bie$%ce nale$no#ci finansowe
Krótkoterminowe zad!u%enie w bankach
Bie%"ca cz#$' zad!u%enia d!ugoterminowego
Inne krótkoterminowe zad!u%enie finansowe
Krótkoterminowe zad"u$enie finansowe (F)+(G)+(H)
Krótkoterminowe zad"u$enie finansowe netto (I)-(E)-(D)
D!ugoterminowe kredyty i po%yczki bankowe
Wyemitowane obligacje
Inne d!ugoterminowe kredyty i po%yczki
D"ugoterminowe zad"u$enie finansowe netto (K)+(L)+(M)
Zad"u$enie finansowe netto (J)+(N)
(ród!o: Emitent

A

B

C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Na dzie. 30.09.2011
(niezbadane)
90.024
77.372
12.652
15.594
13.408
2 186
105.618
185
81.152
3.658
84.810
-20.993
651.360
152.451
249
804.060
783.067

Powy%sze informacje pochodz" z danych finansowych Grupy Emitenta przygotowywanych do publikacji..

9.3.

Informacje dotycz%ce zad"u$enia warunkowego i po#redniego Grupy Emitenta

Na dzie& 30 wrze$nia 2011 r. w Grupie Emitenta nie wyst#powa!o istotne zad!u%enie warunkowe i po$rednie.
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9.4.

Informacje dotycz%ce /róde" kapita"u Emitenta
Tabela 23

Warto#& i struktura pasywów Grupy Kapita"owej Emitenta

Na dzie. 30.06.2011
(niezbadane)
tys. z"
%
890.427
38.7%

Na dzie. 31.12.2010

Na dzie. 31.12.2009

Na dzie. 31.12.2008

%
54,5%

tys. z"
382.891

%
33,3%

tys. z"
372.310

%
33,9%

45,5%

768.204

66,7%

726.066

66,1%

100,0%

1.151.095

100,0%

1.098.376

100,0%

tys. z"
746.030

Kapita! w!asny
Zobowi"zania
1.413.327
61,3%
622.929
razem
Pasywa razem
2.303.754
100,0%
1.368.959
(ród!o: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

G!ównym sk!adnikiem kapita!u w!asnego s" kapita!y zapasowe, które powstawa!y przede wszystkim z nadwy%ki
ceny emisyjnej nad cen" nominaln" emitowanych akcji. W latach 2008, 2009 i 2010 oraz w pierwszym pó!roczu
2011 roku mia!y miejsce emisje akcji, które wp!ywa!y na zmiany poziomu kapita!u w!asnego i kapita!u
pozosta!ego. Emitent jako Spó!ka Europejska ewidencjonuje akcje i emisje w euro, przeliczaj"c na walut#
funkcjonaln" Grupy Kapita!owej kursem obowi"zuj"cym na dzie& rejestracji transakcji.
W 2008 roku kapita! w!asny zosta! podniesiony w wyniku emisji akcji o !"czn" kwot# 1.410 tys. z!., z czego kapita!
zak!adowy wzrós! o 1 tys. z! (kapita! wyemitowany podwy%szono z poziomu 141.706,06 EUR do poziomu
141.863,56 EUR o 157,50 EUR) a kapita! zapasowy o kwot# 1.409 tys. z!. Dok!adny opis emisji znajduje si# w
Rozdziale 16 Prospektu.
W 2010 roku kapita! w!asny zosta! podniesiony w wyniku emisji akcji o 306.505 tys. z!., z czego kapita! zak!adowy
wzrós! o 196 tys. z! (kapita! wyemitowany podwy%szono z poziomu 141.863,56 EUR do poziomu 189.340,99 EUR
o kwot# 47.477,43 EUR), a kapita! zapasowy o kwot# 307.022 tys. z!. Dok!adny opis emisji znajduje si# w
Rozdziale 16 Prospektu. Pozosta!e zmiany kapita!u zapasowego w 2010 roku wynosz" 5.948 tys. z! z czego
najistotniejsz" warto$' stanowi efekt wyceny programu opcji pracowniczych w kwocie 3.440 tys. z!, a reszta to
dodatnia wycena zabezpiecze& przep!ywów pieni#%nych.
W pierwszym pó!roczu 2011 roku kapita! w!asny zosta! podniesiony w wyniku emisji akcji o 169.624 tys. z!., z
czego kapita! zak!adowy wzrós! o 90 tys. z! (kapita! wyemitowany podwy%szono z poziomu 189.340,99 EUR do
poziomu 212.056,89 EUR o kwot# 22.715,9 EUR), a kapita! zapasowy o kwot# 169.534 tys. z!. Dok!adny opis
emisji znajduje si# w Rozdziale 16 Prospektu. Pozosta!e zmiany kapita!u zapasowego w pierwszym pó!roczu
2011 roku wynosz" -116.201 tys. z!, z czego najistotniejsz" warto$' stanowi ujemny efekt rozpoznania opcji put 154.707 tys. z! pomniejszony o podatek odroczony 29.394 tys. z! i powi#kszony o wycen# tej opcji w kwocie -756
tys. z! wraz z podatkiem odroczonym w kwocie 144 tys. z! oraz efekt wyceny programu opcji pracowniczych w
kwocie 1.122 tys. z!, a reszta to dodatnia wycena zabezpiecze& przep!ywów pieni#%nychnetto w kwocie 8.602 tys.
z!.
W latach 2008, 2009 i 2010 Grupa osi"gn#!a odpowiednio 29.279 tys. z!, 38.574 tys. z! i 39.996 tys. z! zysku
netto. W pierwszym pó!roczu 2011 zysk netto wyniós! 24.818 tys. z!.
Efekt przeliczenia ró%nic kursowych z konsolidacji podmiotów zagranicznych jest kolejnym czynnikiem
wp!ywaj"cym na zmian# poziomu kapita!ów w!asnych. Dodatkowo na prze!omie lat 2008 i 2009 mia!a miejsce
zmiana waluty funkcjonalnej Emitenta, w wyniku przeniesienia adresu zarejestrowania oraz dzia!alno$ci Spó!ki z
Holandii do Polski. Na terenie Holandii Emitent traktowa! dolary ameryka&skie (USD) jako walut#, w której
prowadzone by!y ksi#gi, w momencie przeniesienia siedziby do Polski polski z!oty sta! si# walut" obowi"zuj"c"
dla celów prowadzenia ksi"g rachunkowych. W wyniku tej operacji dla celów konsolidacji pojawi!y si# ró%nice
kursowe z przeliczenia waluty funkcjonalnej na kwot# w sumie 34.880 tys. z!.
Tabela 24

Warto#& i struktura kapita"u w"asnego Grupy Kapita"owej Emitenta
Na dzie. 30.06.2011
(niezbadane)
tys. z"
%

Kapita" w"asny
przypadaj%cy na
udzia"owców
jednostki
dominuj%cej
Kapita!
podstawowy
Kapita! zapasowy
Zyski zatrzymane
Ró%nice kursowe z
przeliczenia
Udzia"y
niekontroluj%ce

803.976

90,3%

Na dzie. 31.12.2010

Na dzie. 31.12.2009

Na dzie. 31.12.2008

tys. z"

%

tys. z"

%

tys. z"

%

731.499

98,1%

372.694

97,3%

354.924

95,3%

713

0,1%

623

0,1%

427

0,1%

545

0,1%

648.784
120.440

72,9%
13,5%

595.451
97.209

79,8%
13,0%

282.481
56.611

73,8%
14,8%

307.633
22.016

82,6%
5,9%

34.039

3,8%

38.216

5,1%

33.175

8,7%

24.730

6,6%

86.451

9,7%

14.531

1,9%

10.197

2,7%

17.386

4,7%
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Kapita" w"asny
890.427
100,0%
746.030
razem
(ród!o: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

100,0%

382.891

100,0%

372.310

100,0%

Warto$' i struktura zewn#trznych (róde! finansowania Emitenta ulega!a zmianom w okresie obj#tym
historycznymi informacjami finansowymi, przy czym dominuj"cym sk!adnikiem ca!y czas pozostawa!y
zobowi"zania z tytu!u kredytów i po%yczek.
Na dzie& 31 grudnia 2008 r. warto$' zobowi"za& Grupy wynios!a 726.066 tys. z!, z czego zobowi"zania
krótkoterminowe stanowi!y 43,0%, czyli 311.891 tys. z!, a zobowi"zania d!ugoterminowe stanowi!y 57,0% czyli
414.175 tys. z!. Najistotniejsz" pozycj" zobowi"za& krótkoterminowych by!y zobowi"zania z tytu!u dostaw i us!ug
oraz pozosta!e zobowi"zania w kwocie 270.364 tys. z!, co stanowi!o 37,2% zobowi"za&. G!ównym sk!adnikiem
zobowi"za& d!ugoterminowych by!y kredyty i po%yczki w kwocie 391.934 tys. z!, co stanowi!o 54,0% ca!o$ci
zobowi"za&.
Na dzie& 31 grudnia 2009 r. warto$' zobowi"za& Grupy wynosi!a 768.204 tys. z!, z czego zobowi"zania
krótkoterminowe stanowi!y 81,4%, czyli 625.692 tys. z! a zobowi"zania d!ugoterminowe wynosi!y 18,6%, czyli
142.512 tys. z!. Najistotniejszym elementem zobowi"za& krótkoterminowych by!y kredyty i po%yczki w kwocie
424.526 tys. z!, co stanowi!o 55,3% ca!o$ci zobowi"za&. Spo$ród zobowi"za& d!ugoterminowych najwa%niejsz"
pozycj" by!y równie% kredyty i po%yczki o warto$ci 112.512 tys. z!, czyli 14,6% ca!o$ci zobowi"za&.
Na dzie& 31 grudnia 2010 r. warto$' zobowi"za& ogó!em Grupy wynosi!a 622.929 tys. z!., z czego zobowi"zania
krótkoterminowe wynosi!y 231.389 tys. z!, czyli 37,1% ca!o$ci zobowi"za&. G!ównym sk!adnikiem zobowi"za&
krótkoterminowych w tym okresie by!y zobowi"zania z tytu!u dostaw i us!ug oraz pozosta!e zobowi"zania w
kwocie 215.975 tys. z!, co stanowi 34,7% ca!o$ci zobowi"za&. Krótkoterminowe kredyty i po%yczki wynosi!y
13.224 tys. z!, co stanowi!o 2,1% ca!o$ci zobowi"za&. Zobowi"zania d!ugoterminowe wynosi!y 391.540 tys. z!, co
stanowi!o 62,9% ca!o$ci zobowi"za&. Najwa%niejszym elementem zobowi"za& d!ugoterminowych by!y
d!ugoterminowe kredyty i po%yczki w kwocie 370.057 tys. z!, co stanowi 59,4% ca!o$ci zobowi"za&.
Na dzie& 30 czerwca 2011 r. warto$' zobowi"za& ogó!em Grupy wynosi!a 1.413.327 tys. z!, z czego
zobowi"zania krótkoterminowe stanowi!y 18,9%, czyli 267.570 tys. z!, a zobowi"zania d!ugoterminowe stanowi!y
81,1% czyli 1.145.757 tys. z!. Najistotniejszym elementem zobowi"za& krótkoterminowych by!y zobowi"zania z
tytu!u dostaw i us!ug oraz pozosta!e zobowi"zania w kwocie 254.213 tys. z!, co stanowi 18,0% ca!o$ci
zobowi"za&. Spo$ród zobowi"za& d!ugoterminowych najistotniejsz" pozycj" by!y równie% kredyty i po%yczki w
kwocie 819.927 tys. z!, co stanowi!o 58,0% ca!o$ci zobowi"za&.
W okresie obj#tym historycznymi informacjami finansowymi Grupa Emitenta korzysta!a z kredytów i po%yczek
oraz emitowa!a obligacje. Warunki po%yczek, umów kredytowych i emisji obligacji obowi"zuj"cych na Dat#
Zatwierdzenia Prospektu zosta!y przedstawione w Rozdziale 10 Prospektu jako element podrozdzia!u „Umowy
finansowe” 10.5.2.1.
Tabela 25

Warto#& i struktura zobowi%za. Grupy Kapita"owej Emitenta
Na dzie. 30.06.2011
(niezbadane)
tys. z"
%

Kredyty i po%yczki
d!ugoterminowe
Zobowi"zania z tytu!u leasingu
finansowego
Zobowi"zania z tytu!u
$wiadcze& na rzecz
pracowników
Rezerwy
Zobowi"zania z tytu!u podatku
odroczonego
Pozosta!e zobowi"zania
d!ugoterminowe
Zobowi%zania
d"ugoterminowe razem
Kredyty i po%yczki
krótkoterminowe
Zobowi"zania z tytu!u leasingu
finansowego
Zobowi"zania z tytu!u dostaw i
us!ug oraz pozosta!e
zobowi"zania
Zobowi"zania z tytu!u podatku
dochodowego
Pozosta!e zobowi"zania

Na dzie. 31.12.2010

Na dzie. 31.12.2009

Na dzie. 31.12.2008

tys. z"

%

tys. z"

%

tys. z"

%

819.927

58,0%

370.057

59,4%

112.512

14,6%

391.934

54,0%

3.417

0,2%

3.407

0,5%

3.408

0,4%

4.024

0,6%

2.740

0,2%

2.746

0,4%

2.580

0,3%

1.548

0,2%

4.889

0,3%

5.482

0,9%

8.980

1,2%

5.529

0,8%

147.339

10,4%

9.447

1, 5%

13.030

1,7%

10.589

1,5%

167.445

11,8%

401

0,1%

2.002

0,3%

551

0,1%

1.145.757

81,1%

391.540

62,9%

142.512

18,6%

414.175

57,0%

10.828

0,8%

13.224

2,1%

424.526

55,3%

40.536

5,6%

226

0,0%

237

0,0%

516

0,1%

597

0,1%

254.213

18,0%

215.975

34.7%

200.646

26,1%

270.364

37,2%

1.638

0,1%

1.909

0,3%

4

0,0%

394

0,1%

665

0,0%

44

0,0%

-

-

-

-
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krótkoterminowe
Zobowi%zania
267.570
18.9%
krótkoterminowe razem
Zobowi%zania razem
1.413.327
100,0%
(ród!o: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

231.389

37,1%

625.692

81,4%

311.891

43,0%

622.929

100,0%

768.204

100,0%

726.066

100,0%

Podstawowe wska(niki obrazuj"ce struktur# kapita!u i zad!u%enia zaprezentowano w poni%szej tabeli, przyjmuj"c
nast#puj"c" metodologi# liczenia wska(ników:
Wska/nik ogólnego zad"u$enia – zobowi"zania razem / aktywa razem,
Wska/nik zad"u$enia kapita"u w"asnego – zobowi"zania razem / kapita!y razem,
Wska/nik zad"u$enia d"ugoterminowego – zobowi"zania d!ugoterminowe / aktywa razem,
Wska/nik zad"u$enia krótkoterminowego – zobowi"zania krótkoterminowe / aktywa ogó!em,
Wska/nik pokrycia aktywów trwa"ych kapita"em sta"ym – (kapita!y razem + zobowi"zania
d!ugoterminowe) / aktywa trwa!e.
Tabela 26

Wska/niki struktury kapita"u i zad"u$enia Grupy Kapita"owe Emitenta
Na dzie.
30.06.2011
(niezbadane)
61,3%
158,7%
49,7%
11,6%

Na dzie.
31.12.2010
(niezbadane)
45,5%
83,5%
28,6%
16,9%

Wska(nik ogólnego zad!u%enia
Wska(nik zad!u%enia kapita!u w!asnego
Wska(nik zad!u%enia d!ugoterminowego
Wska(nik zad!u%enia krótkoterminowego
Wska(nik pokrycia aktywów trwa!ych
99,8%
110,0%
kapita!em sta!ym
(ród!o: Obliczenia Emitenta na podstawie Skonsolidowanych Sprawozda' Finansowych

Na dzie.
31.12.2009
(niezbadane)
66,7%
200,6%
12,4%
54,4%

Na dzie.
31.12.2008
(niezbadane)
66,1%
195,0%
37,7%
28,4%

57,6%

83,7%

Zaprezentowane w powy%szej tabeli wska(niki zad!u%enia s" odzwierciedleniem struktury finansowania Emitenta
przedstawionej powy%ej.
W latach 2008 i 2009 widoczne jest ustabilizowanie poziomu finansowania w okolicach optymalnego wed!ug
interpretacji Emitenta wska(nika zad!u%enia na poziomie 66%. Konsekwentnie wska(nik zad!u%enia kapita!u
w!asnego podnosi! si# w analizowanym okresie do poziomu 200,6% na koniec 2009 roku. Nast#pnie wska(nik
zad!uzenia kapita!u w!asnego spad! do poziomu 83,5% w 2010 roku. Wzrost wska(nika zad!u%enia
krótkoterminowego w roku 2009 jest konsekwencj" zapadalno$ci kredytu konsorcjalnego w roku 2010. Spadek
wska(nika zad!u%enia krótkoterminowego do poziomu 16,9% i wzrost wska(nika zad!uzenia d!ugoterminowego
do poziomu 28,6 % w roku 2010 jest wynikiem podpisania aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego. Na dzie&
30 czerwca 2011 r. poziom finansowania uleg! poprawie do poziomu 61,3%, g!ównie w wyniku emisji akcji w
ramach Umowy Subskrypcji. Transakcja ta wp!yn#!a równie% na popraw# wska(nika kapita!u w!asnego na
poziomie 158,7% oraz wska(niki zad!u%enia d!ugoterminowego i krótkoterminowego wynosz"ce odpowiednio
49,7% i 11,6% na koniec czerwca 2011 roku. Poziom pokrycia aktywów trwa!ych kapita!em sta!ym wyniós! na
koniec czerwca 2011 roku 99,8%.

9.5.

Wyja#nienie /róde" i kwot oraz opis przep"ywów pieni!$nych Grupy Emitenta

Przep!ywy pieni#%ne Grupy Kapita!owej Emitenta w okresach obj#tych historycznymi informacjami finansowymi
przedstawia poni%sza tabela:
Tabela 27

Przep"ywy pieni!$ne Grupy Kapita"owej Emitenta (tys. z")
Pierwsze 6 m-cy Pierwsze 6 m-cy
2011 roku
2010 roku
(niezbadane)
(niezbadane)

Przep"ywy #rodków pieni!$nych z
dzia"alno#ci operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem z
dzia!alno$ci kontynuowanej
Strata z dzia!alno$ci zaniechanej
Korekty razem
w tym: amortyzacja
Zmiana stanu kapita!u obrotowego
Przep"ywy #rodków pieni!$nych z
dzia"alno#ci inwestycyjnej
Wp!ywy
Wyp!ywy
Przep"ywy pieni!$ne z dzia"alno#ci
finansowej
Wp!ywy
Wyp!ywy

2010

2009

2008

134.394

190.978

46.165

39.014

168.149

31.176

31.453

50.959

61.411

55.934

-723
66.781
66.344
-51.069

-1.004
49.568
49.660
-41.003

-3.619
116.494
103.716
4.315

-12.886
39.772
88.325
46.097

-10.573
48.953
60.406
96.664

-625.028

-57.103

-233.031

-96.065

-374.685

5.878
-630.906

2.495
-59.598

9.672
-242.703

61.770
-157.835

19.453
-394.138

474.096

339.144

150.164

84.071

168.714

628.420
-154.324

347.012
-7.868

577.812
-427.648

140.743
-56.672

567.257
-398.543
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Bilansowa zmiana stanu #rodków
-104.504
pieni!$nych i ich ekwiwalentów
Wp!yw ró%nic kursowych na $rodki
263
pieni#%ne w walutach obcych
)rodki pieni#%ne i ich ekwiwalenty na
245.118
pocz"tek okresu
+rodki pieni!$ne i ich ekwiwalenty na
140.614
koniec okresu
(ród!o: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

325.115

85.282

122.400

-14.993

4.060

688

-835

5.703

159.148

159.148

37.583

46.873

484.263

245.118

159.148

37.583

W 2008 roku Grupa osi"gn#!a dodatnie przep!ywy z dzia!alno$ci operacyjnej w kwocie 190.978 tys. z!, gdzie zysk
przed opodatkowaniem z dzia!alno$ci kontynuowanej w kwocie 55.934 tys. z! oraz strat# z dzia!alno$ci
zaniechanej w kwocie 10.573 tys. z! powi#kszono o zmian# stanu kapita!u obrotowego w kwocie 96.664 tys. z! i
pozosta!e korekty w kwocie 48.953 tys. z!. Znacz"cy wzrost kapita!u obrotowego to cz#$ciowo kwestia rozliczenia
transakcji nabycia nowych podmiotów – w szczególno$ci wzrost poziomu zobowi"za&. Przep!ywy pieni#%ne netto
z dzia!alno$ci inwestycyjnej by!y ujemne i wynios!y 374.685 tys. z!. Na nabycie nowych podmiotów w Grupie
wydano 147.710 tys. z!, g!ównie na podmioty operuj"ce na rynku ameryka&skim. Dodatkowo wydano 173.584 tys.
z! na nowe sk!adniki rzeczowych aktywów trwa!ych oraz 13.527 tys. z! na nowe warto$ci niematerialne i prawne –
wydatki te dotycz" rozwoju sieci i realizacji programów modernizacji posiadanej bazy aktywów restauracyjnych.
W roku 2008 wydano równie% 59.317 tys. z! na nabycie udzia!ów w jednostkach powi"zanych. Dzia!alno$'
finansowa wygenerowa!a 168.714 tys. z!. W roku 2008 mia!a miejsce operacja refinansowania dotychczasowych
(róde! finansowania nowym kredytem konsorcjalnym. W wyniku tej operacji, uzyskuj"c 536.518 tys. z! sp!acono
377.543 tys. z! po%yczek i 21.000 tys. z! wyemitowanych papierów d!u%nych. Uzupe!nieniem obrazu przep!ywów
finansowych jest: uzyskanie $rodków pieni#%nych z wyemitowanych papierów d!u%nych w kwocie 30.596 tys. z!
oraz uzyskanie $rodków z emisji akcji w kwocie 1.124 tys. z!.
W 2009 roku Grupa osi"gn#!a pozytywne przep!ywy z dzia!alno$ci operacyjnej w kwocie 134.394 tys. z!, gdzie
zysk przed opodatkowaniem z dzia!alno$ci kontynuowanej w wysoko$ci 61.411 tys. z! oraz strat# z dzia!alno$ci
zaniechanej w kwocie 12.886 tys. z! skorygowano o zmian# kapita!u obrotowego w wysoko$ci 46.097 tys. z! i
pozosta!e korekty w kwocie 39.772 tys. z!. Dzia!alno$' inwestycyjna wi"za!a si# z kontynuacj" dotychczasowego
trendu ponoszenia nak!adów inwestycyjnych, które w tym roku ukszta!towa!y si# na poziomie netto w warto$ci
96.065 tys. z!. W roku 2009 poniesiono nak!ady na rzeczowe aktywa trwa!e w kwocie 147.761 tys. z! oraz na
warto$ci niematerialne i prawne w kwocie 10.161 tys. z!, brak wydatków na akwizycje nowych podmiotów w
Grupie. Nak!ady na wydatki zwi"zane z organicznym rozwojem zosta!y cz#$ciowo sfinansowane wp!ywami z
korekt rozlicze& cen akwizycji lat poprzednich w kwocie 27.562 tys. z!. Dodatkowo wp!ywy z dezinwestycji w
spó!kach stowarzyszonych wygenerowa!y 30.465 tys. z! pozytywnych przep!ywów $rodków pieni#%nych.
Jednocze$nie uzyskano równie% wsparcie inwestycyjne ze strony udzia!owców niekontroluj"cych w kwocie 2.859
tys. z!. W roku 2009 dzia!alno$' finansowa wygenerowa!a 84.071 tys. z! dodatnich przep!ywów. Emisja obligacji
wygenerowa!a 109.285 tys. z!, zaci"gni#cie kredytu uzupe!ni!o dodatnie przep!ywy w kwocie 42.000 tys. z! oraz
wp!ywy ze sprzeda%y akcji w!asnych doda!y 1.113 tys. z!. Jednocze$nie poniesiono wydatki zwi"zane ze sp!at"
po%yczek w kwocie 46.672 tys. z!, sp!at" wyemitowanych papierów d!u%nych w kwocie 10.000 tys. z! oraz
zap!acono 10.124 tys. z! w zwi"zku z odkupem akcji od udzia!owców niekontroluj"cych.
W 2010 roku Grupa osi"gn#!a dodatnie przep!ywy z dzia!alno$ci operacyjnej kwocie 168.149 tys. z!., zysk przed
opodatkowaniem w kwocie 50.959 tys. z! zosta! skorygowany o zmian# kapita!u obrotowego w kwocie 4.315 tys.
z! i pozosta!e korekty w kwocie 116.494 tys. z!. Dzia!alno$' inwestycyjna w roku 2010 wykaza!a ujemne przep!ywy
na poziomie 233.031 tys. z!. W roku 2010 poniesiono nak!ady na rzeczowe aktywa trwa!e w kwocie 200.631 tys.
z! oraz na warto$ci niematerialne i prawne w kwocie 19.868 tys. z!, brak wydatków na akwizycje nowych
podmiotów w Grupie. Wydatki te zosta!y uzupe!nione nak!adami na nieruchomo$ci inwestycyjne w kwocie 21.317
tys. z!. Wydatki te pokryto wp!ywami ze zbycia rzeczowego maj"tku trwa!ego i warto$ci niematerialnych i
prawnych w kwocie 1.337 tys. z!. Nak!ady na wydatki zwi"zane z organicznym rozwojem zosta!y cz#$ciowo
sfinansowane wp!ywami z korekt rozlicze& cen akwizycji lat poprzednich w kwocie 2.700 tys. z! oraz uzyskano
równie% wsparcie inwestycyjne ze strony udzia!owców niekontroluj"cych w kwocie 5.635 tys. z!. Dzia!alno$'
finansowa wygenerowa!a 150.164 tys. z! wp!ywów, g!ównie w wyniku emisji akcji w kwocie 306.505 tys. z! i emisji
obligacji w kwocie 39.749 tys. z! oraz zaci"gni#cia kredytów i po%yczek w kwocie 230.809 tys. z! pomniejszonych
o sp!aty po%yczek w kwocie 426.949 tys. z!.
W pierwszych dwóch kwarta!ach 2010 roku Grupa osi"gn#!a dodatnie przep!ywy z dzia!alno$ci operacyjnej w
wysoko$ci 39.014 tys. z!, gdzie zysk przed opodatkowaniem z dzia!alno$ci kontynuowanej wyniós! 31.453 tys. z!
oraz strat# z dzia!alno$ci zaniechanej warto$ci 1.004 tys. z! powiekszono o zmian# stanu kapita!u obrotowego w
kwocie 41.003 tys. z! i powi#kszono o inne korekty w kwocie 49.568 tys. z!. Dzia!alno$' inwestycyjna wi"za!a si# z
nak!adami netto w kwocie 57.103 tys. z!, gdzie wydatki inwestycyjne w kwocie 59.598 tys. z! pomniejszono o
wp!ywy z inwestycji w kwocie 2.495 tys. z!. Wi#kszo$' wydatków dotyczy!a nak!adów na rzeczowy maj"tek trwa!y
w kwocie 57.002 tys. z! oraz nak!adów na warto$ci niematerialne i prawne w kwocie 1.833 tys. z!. Wp!ywy
inwestycyjne to g!ównie 1.200 tys. z! otrzymane w ramach rozliczenia cen akwizycji lat poprzednich. W
pierwszych dwóch kwarta!ach 2010 roku dzia!alno$' finansowa wygenerowa!a przep!ywy pieni#%ne netto w
wysoko$ci 339.144 tys. z!. Wp!ywy w kwocie 347.012 tys. z! wynikaj" g!ównie z emisji akcji w kwocie 307.048 tys.
z! oraz z emisji obligacji w wysoko$ci 39.749 tys. z!. Wydatki finansowe w kwocie 7.868 tys. z!. to g!ównie sp!ata
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kredytów i po%yczek w kwocie 7.574 tys. z! oraz wyp!ata dywidendy udzia!owcowi niekontroluj"cemu w kwocie
294 tys. z!.
W pierwszych dwóch kwarta!ach 2011 roku Grupa osi"gn#!a dodatnie przep!ywy z dzia!alno$ci operacyjnej w
kwocie 46.165 tys. z!, gdzie zysk przed opodatkowaniem z dzia!alno$ci kontynuowanej w wysoko$ci 31.176 tys. z!
oraz strat# z dzia!alno$ci zaniechanej warto$ci 723 tys. z! powi#kszono o zmian# stanu kapita!u obrotowego w
kwocie 51.069 tys. z! i powi#kszono o inne korekty w kwocie 66.781 tys. z!. Dzia!alno$' inwestycyjna wi"za!a si# z
nak!adami netto w kwocie 625.028 tys. z!. Wynik ten jest konsekwencj" nak!adów na nabycie spó!ek zale%nych
(nabycie podmiotów g!ównie na rynku hiszpa&skim) w kwocie 512.781 tys. z!. Wydatki w kwocie 630.906 tys. z!
pomniejszono o wp!ywy w kwocie 5.878 tys. z!. Wi#kszo$' wydatków dotyczy nak!adów na rzeczowy maj"tek
trwa!y w kwocie 111.426 tys. z! oraz nak!adów na warto$ci niematerialne i prawne w kwocie 6.699 tys. z!. Wp!ywy
inwestycyjne to g!ównie 4.351 tys. z! otrzymane od udzia!owców niekontroluj"cych jako wsparcie inwestycyjne
oraz wp!ywy wynikajace ze zbycia rzeczowego maj"tku trwa!ego i warto$ci niematerialnych i prawnych w kwocie
1.527 tys. z!. W pierwszych dwóch kwarta!ach 2011 roku dzia!alno$' finansowa wygenerowa!a przep!ywy netto w
kwocie 474.096 tys. z!. Wp!ywy w kwocie 628.420 tys. z! wynikaj" z emisji akcji w kwocie 169.624 tys. z! oraz
zaciagni#cia kredytów i po%yczek w kwocie 459.017 tys. z!. Wydatki finansowe w kwocie 154.324 tys. z!. to
g!ównie sp!ata kredytów i po%yczek w kwocie 153.893 tys. z!.

9.6.

Analiza p"ynno#ci finansowej Grupy Emitenta

Wska(niki p!ynno$ci finansowej wyliczone dla okresów obj#tych historycznymi informacjami finansowymi
wskazuj" na dobr" sytuacj# Grupy Kapita!owej Emitenta w zakresie p!ynno$ci.
W poni%szej tabeli przedstawiono wska(niki p!ynno$ci finansowej Emitenta w okresie obj#tym historycznymi
informacjami finansowymi, zgodnie z nast#puj"c" metodologi" wyliczenia wska(ników:
Wska/nik p"ynno#ci bie$%cej – aktywa obrotowe / zobowi"zania krótkoterminowe,
Wska/nik przy#pieszonej p"ynno#ci – (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowi"zania krótkoterminowe,
Wska/nik p"ynno#ci gotówkowej – $rodki pieni#%ne i ich ekwiwalenty / zobowi"zania krótkoterminowe.
Tabela 28

Wska/niki p"ynno#ci Grupy Kapita"owej Emitenta

Na dzie.
Na dzie.
30.06.2011
31.12.2010
(niezbadane)
(niezbadane)
Wska(niki p!ynno$ci bie%"cej
0,98
1,45
Wska(niki przy$pieszonej p!ynno$ci
0,86
1,36
Wska(niki p!ynno$ci gotówkowej
0,53
1,06
(ród!o: Obliczenia Emitenta na podstawie Skonsolidowanych Sprawozda' Finansowych

Na dzie.
31.12.2009
(niezbadane)
0,38
0,35
0,25

Na dzie.
31.12.2008
(niezbadane)
0,51
0,44
0,12

Wska(nik p!ynno$ci bie%"cej Grupy oscylowa! w przedziale od 0,38 na dzie& 31 grudnia 2009 r. do poziomu 1,45
na dzie& 31 grudnia 2010 r. Na dzie& 30 czerwca 2011 r. wynosi! 0,98.
Wska(nik przy$pieszonej p!ynno$ci Grupy oscylowa! w przedziale od 0,35 na dzie& 31 grudnia 2009 r. do
poziomu 1,36 na dzie& 31 grudnia 2010 r. Na dzie& 30 czerwca 2011 r. wynosi! 0,86.
Wska(nik p!ynno$ci gotówkowej Grupy oscylowa! w przedziale od 0,12 na dzie& 31 grudnia 2008 r. do poziomu
1,06 na dzie& 31 grudnia 2010 r. Na dzie& 30 czerwca 2011 r. wynosi! 0,53.
Wysokie wska(niki p!ynno$ci na dzie& 31 grudnia 2010 r. by!y spowodowane wysokim poziomem $rodków
pieni#%nych pozyskanych z emisji akcji.
Struktur# aktywów obrotowych Grupy Emitenta przedstawia poni%sza tabela:
Tabela 29

Warto#& i struktura aktywów obrotowych Grupy Kapita"owe Emitenta

Zapasy
Nale%no$ci z tytu!u dostaw i
us!ug oraz pozosta!e nale%no$ci
Nale%no$ci z tytu!u podatku
dochodowego od osób prawnych
Nale%no$ci z tytu!u leasingu
finansowego
Pozosta!e aktywa obrotowe
Aktywa trwa!e przeznaczone do
sprzeda%y

Na dzie. 30.06.2011
(niezbadane)
tys. z"
%
32.137
12,2%

2010

2009

2008

tys. z"
20.886

%
6,2%

tys. z"
21.051

%
8,8%

tys. z"
20.878

%
13,2%

60.826

23,1%

45.007

13,4%

33.484

14,0%

77.618

48,9%

2.191

0,8%

4.898

1,5%

6.638

2,8%

1.098

0,7%

167

0,1%

150

0,0%

119

0,0%

-

-

21.838

8,3%

12.632

3,8%

15.197

6,4%

12.263

7,7%

771

0,3%

1.405

0,4%

3.434

1,4%

-

-
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Pochodne instrumenty finansowe
Pozosta!e aktywa finansowe
4.946
1,9%
)rodki pieni#%ne i ich
140.614
53,4%
ekwiwalenty
Aktywa obrotowe razem
263.490
100,0%
(ród!o: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.

4.752

1,4%

-

-

9.254
-

5,8%
-

245.118

73,2%

159.148

66,6%

37.583

23,7%

334.848

100,0%

239.071

100,0%

158.694

100,0%

Na koniec roku 2008 warto$' aktywów obrotowych wynosi!a 158.694 tys. z!. G!ównymi pozycjami by!y nale%no$ci
z tytu!u dostaw i us!ug oraz pozosta!e nale%no$ci oraz $rodki pieni#%ne i ich ekwiwalenty, których udzia! w
aktywach obrotowych ogó!em wynosi! odpowiednio 48,9% oraz 23,7%.
W kolejnych okresach w zwi"zku z rozwojem skali dzia!alno$ci, aktywa obrotowe Grupy Emitenta systematycznie
si# zwi#ksza!y i na koniec 2009 roku mia!y warto$' 239.071 tys. z!. Znacz"cymi sk!adnikami aktywów obrotowych
pozostawa!y $rodki pieni#%ne i nale%no$ci z tytu!u dostaw i us!ug oraz pozosta!e nale%no$ci, których udzia!
stanowi! odpowiednio 66,6% oraz 14,0%. Du%a warto$' $rodków pieni#%nych na dzie& 31 grudnia 2009 r. jest
efektem wp!ywów z emisji obligacji zrealizowanych pod koniec 2009 roku o warto$ci emisji równej 109.285 tys. z!.
W 2010 roku warto$' aktywów obrotowych wynosi!a 334.848 tys. z!. G!ównymi pozycjami by!y $rodki pieni#%ne i
ich ekwiwalenty w warto$ci 245.118 tys. z!., których udzia! w aktywach obrotowych ogó!em wynosi! 73,2%.
Wysoki poziom $rodków pieni#%nych jest wynikiem zrealizowanej emisji akcji oraz pozyskanych $rodków
pieni#%nych z emisji obligacji w ko&cu roku 2009.
Na dzie& 30 czerwca 2011 roku warto$' aktywów obrotowych wynosi!a 263.490 tys. z!. Znacz"cymi sk!adnikami
aktywów obrotowych pozostawa!y $rodki pieni#%ne i nale%no$ci z tytu!u dostaw i us!ug oraz pozosta!e nale%no$ci,
których udzia! stanowi! odpowiednio 53,4% oraz 23,1%.

9.7.

Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Grupy Emitenta

W okresie historycznych informacji finansowych dzia!alno$' Grupy Emitenta by!a finansowana przede wszystkim
zewn#trznymi (ród!ami finansowymi, g!ównie kredytami bankowymi i uzupe!niana kapita!em w!asnym. Na koniec
lat 2008-2010 oraz na dzie& 30 czerwca 2011 r. struktura finansowania przedstawia!a si# nast#puj"co:
Tabela 30

Struktura finansowania Grupy Kapita"owej Emitenta

Kapita! w!asny
Zobowi"zania d!ugoterminowe razem
Zobowi"zania krótkoterminowe razem
Razem
(ród!o: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

Na dzie.
30.06.2011
(niezbadane)
38,7%
49,7%
11,6%
100,0%

Na dzie.
31.12.2010

Na dzie.
31.12.2009

Na dzie.
31.12.2008

54,5%
28,6%
16,9%
100,0%

33,3%
12,4%
54,3%
100,0%

33,9%
37,7%
28,4%
100,0%

W okresie sze$ciu miesi#cy zako&czonych 30 czerwca 2011 r. mia!o miejsce zawarcie d!ugoterminowego kredytu
konsorcjalnego, co zmieni!o struktur# finansowania Grupy Kapita!owej Emitenta, zmieniaj"c udzia! zobowiaza&
d!ugoterminowych do poziomu 49,7% z poziomu 28,6% na koniec 2010 roku.
Do Daty Zatwierdzenia Prospektu w strukturze finansowania Grupy nie zasz!y istotne zmiany.
Na Dat# Zatwierdzenia Prospektu Emitent korzysta z d!ugoterminowych kredytów oraz d!ugoterminowych
zobowi"za& z tytu!u wyemitowanych obligacji na cele inwestycyjne.

9.8.

Informacje dotycz%ce jakichkolwiek ogranicze. w wykorzystywaniu zasobów
kapita"owych, które mia"y lub które mog"yby mie& bezpo#rednio lub po#rednio istotny
wp"yw na dzia"alno#& operacyjn% Grupy Emitenta

W ocenie Emitenta na Dat# Zatwierdzenia Prospektu nie istniej" %adne ograniczenia w wykorzystaniu zasobów
kapita!owych, które mia!y lub które mog!yby mie' bezpo$rednio lub po$rednio istotny wp!yw na dzia!alno$'
operacyjn" Emitenta b"d( jego Grupy.

9.9.

Informacje dotycz%ce przewidywanych /róde" funduszy potrzebnych do zrealizowania
zakupów rzeczowych aktywów trwa"ych i innych g"ównych inwestycji Grupy Emitenta
w przysz"o#ci, co do których jego organy zarz%dzaj%ce podj!"y ju$ wi%$%ce decyzje

Emitent publicznie zakomunikowa! plany otwarcia w roku 2011 oko!o 75 nowych restauracji, które zostan"
sfinansowane w ramach organicznego rozwoju. Realizacja tych inwestycji zostanie sfinansowana ze $rodków
uzyskanych w ramach bie%"cej dzia!alno$ci operacyjnej cz#$ciowo uzupe!nionej wp!ywami z finansowania
d!u%nego.
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Plany rozwoju na lata 2012 i pó(niej zak!adaj" przy$pieszenie rozwoju Grupy m. in. poprzez otwarcie oko!o 100
restauracji. Jednocze$nie Emitent nie zamierza ograniczy' si# tylko do rozwoju wewn#trznego w przypadku
pojawienia si# atrakcyjnej okazji inwestycji spe!niaj"cej wymogi strategicznych celów Emitenta. Rozwój w tych
latach finansowany b#dzie nadwy%k" $rodków wygenerowanych z dzia!alno$ci operacyjnej uzupe!nion" wp!ywami
z emisji prywatnej oraz funduszami uzyskanymi z nowych kredytów bankowych lub emisji obligacji.
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10.
10.1.

INFORMACJE O EMITENCIE
Historia i rozwój Grupy Emitenta

W 1993 roku Donald M. Kendall (senior), Christian R. Eisenbeiss, Henry J. McGovern oraz Donald M. Kendall
(junior) za!o%yli spó!k# American Retail Systems Sp. z o.o. (dalej: „ARS”, obecnie dzia!a jako American Retail
Concepts Inc. - „ARC”) w celu prowadzenia dzia!alno$ci zwi"zanej z funkcjonowaniem sieci restauracji szybkiej
obs!ugi na rynku Europy )rodkowo-Wschodniej. Za!o%yciele wierzyli, i% wraz ze wzrostem zamo%no$ci
konsumentów w Europie )rodkowo-Wschodniej oraz nisz" na rynku istnieje mo%liwo$' rozwini#cia przoduj"cej
sieci restauracji szybkiej obs!ugi o odpowiedniej renomie.
Pocz"tkowo ARS posiada! prawa franczyzy do stworzenia restauracji Pizza Hut we Wroc!awiu i w Szczecinie.
Stopniowo ARS uzyska! prawa franczyzy odno$nie innych lokalizacji, obejmuj"c w 1995 roku – Pozna&, w 1996
roku – ca!e terytorium zachodniej Polski, w 1998 roku - Bydgoszcz i Toru&. W 1995 roku ARS uzyska! prawa
franczyzy KFC odno$nie do lokalizacji we Wroc!awiu, Szczecinie i Poznaniu. Podobnie jak w przypadku
uzyskania prawa franczyzy Pizza Hut, ARS uzyska! stopniowo prawo franczyzy KFC odno$nie do innych
lokalizacji, obejmuj"c w 1996 roku – ca!e terytorium zachodniej Polski, w 1998 roku – Bydgoszcz i Toru&.
W 1997 roku dzia!alno$' w zakresie restauracji zosta!a wydzielona z ARS, który skupi! si# na dzia!alno$ci w
zakresie nieruchomo$ci. W ramach ekspansji poza Polsk# w styczniu 1998 roku ARC naby! spó!k# Quick Service
Restaurants a.s., która posiada!a prawa franczyzy odno$nie KFC i Pizza Hut oraz prowadzi!a 6 restauracji KFC
na terenie Czech. W 2002 roku Quick Service Restaurants a.s. zmieni!a nazw# na American Restaurants a.s. Po
nabyciu Quick Service Restaurants a.s. ARC zrestrukturyzowa! oraz znacznie powi#kszy! dzia!alno$' KFC na
terenie Czech.
Emitent zosta! za!o%ony w Holandii w pa(dzierniku 2000 roku jako spó!ka akcyjna pod nazw" AmRest Holdings
N.V. Po uzyskaniu wszelkich wymaganych przez prawo polskie i czeskie zezwole&, w grudniu 2001 roku
nast"pi!o wniesienie do spó!ki aportu w postaci udzia!ów w spó!kach zarz"dzaj"cych 25 restauracjami KFC i 15
restauracjami Pizza Hut w Polsce i Czechach przez ARC oraz 23 restauracjami KFC i 26 restauracjami Pizza Hut
w Polsce przez Tricon Restaurants Ltd. Spó!ka naby!a w roku 2004 nieaktywn" czesk" spó!k# Coniuris s.r.o., do
której wnios!a 100% akcji American Restaurants a.s. Nast#pnie, w wyniku po!"czenia American Restaurants a.s. i
Coniuris s.r.o. w dniu 30 listopada 2004 roku, American Restaurants a.s. przesta!a istnie', a b#d"ca wynikiem
po!"czenia Coniuris s.r.o. zmieni!a nazw# na AmRest s.r.o. W sierpniu 1999 roku ARC oraz Tricon Restaurants
International Ltd rozpocz#!y wspó!prac# w ramach po!"czenia dzia!alno$ci KFC i Pizza Hut w Polsce oraz w
Czechach.
27 kwietnia 2005 r. akcje Spó!ki zadebiutowa!y na GPW.
W grudniu 2005 roku Spó!ka, poprzez spó!k# zale%n" AmRest Sp. z o.o. utworzy!a AmRest Ukraina t.o.w. oraz
naby!a 100% udzia!ów w tym podmiocie. Powy%sza spó!ka zosta!a utworzona w celu nadzorowania projektów
rozwojowych oraz prowadzenia restauracji na Ukrainie. W czerwcu 2006 roku Grupa Emitenta naby!a 100%
udzia!ów w kapitale oraz g!osach w spó!ce Kentucky System Kft (KS), z siedzib" w Budapeszcie. Wraz z
zakupem wszystkich udzia!ów w KS Grupa sta!a si# w!a$cicielem 13 restauracji Pizza Hut oraz 4 restauracji KFC
na W#grzech (obecnie: AmRest Kft). W 2007 r. Grupa Emitenta wesz!a na rynek w Rosji poprzez spó!k# AmRest
Acquisition Subsidiary Inc., z siedzib" w Delaware, Stany Zjednoczone, która naby!a w wyniku po!"czenia 100%
udzia!ów w US Strategies Inc., z siedzib" w New Jersey, USA, kontroluj"cej 91% udzia!ów i praw g!osu w OOO
Pizza Nord (obecna nazwa OOO AmRest) - franczyzobiorcy marek Pizza Hut i Rostik’s KFC w Rosji. W tym
samym dniu AmRest Sp. z o.o. naby!a pozosta!e 9% udzia!ów i praw g!osu w OOO Pizza Nord. W rezultacie
Grupa Emitenta obj#!a odpowiednio 75% i 20% udzia! rynkowy w restauracjach Pizza Hut i KFC w Rosji.
Powy%sze transakcje by!y kolejnym krokiem Grupy na drodze do stania si# dominuj"c" sieci" restauracyjn" w
Europie )rodkowej i Wschodniej.
W marcu 2007 roku AmRest Sp. z o.o. oraz Starbucks Coffee International Inc. zawar!y umow# tworz"c" spó!k#
AmRest Coffee Sp. z o.o. z siedzib" we Wroc!awiu. AmRest Sp. z o.o. obj#!a 82% udzia!ów w kapitale i g!osach
nowej spó!ki, natomiast Starbucks wniós! 18% kapita!u zak!adowego nowej spó!ki. Nowa spó!ka zosta!a
utworzona w celu rozwoju i prowadzenia kawiarni Starbucks w Polsce. W maju 2007 roku nast"pi!o otwarcie
pierwszej restauracji Burger King w Polsce. W sierpniu 2007 roku AmRest Sp. z o.o. oraz Starbucks Coffee
International Inc. zawar!y umow# tworz"c" spó!k# AmRest Coffee s.r.o. z siedzib" w Pradze, Republika Czeska.
AmRest Sp. z o.o. obj#!a 82% udzia!ów w kapitale i g!osach nowej spó!ki, natomiast Starbucks wniós! 18%
kapita!u zak!adowego nowej spó!ki. Nowa spó!ka zosta!a utworzona w celu rozwoju i prowadzenia kawiarni
Starbucks w Republice Czeskiej. Równie% w sierpniu 2007 roku AmRest Sp. z o.o. oraz Starbucks Coffee
International Inc. zawar!y umow# tworz"c" spó!k# AmRest Kávézó Kft z siedzib" w Budapeszcie, W#gry. AmRest
Sp. z o.o. obj#!a 82% udzia!ów w kapitale i g!osach nowej spó!ki, natomiast Starbucks wniós! 18% kapita!u
zak!adowego nowej spó!ki. Nowa spó!ka zosta!a utworzona w celu rozwoju i prowadzenia kawiarni Starbucks na
W#grzech.
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W pa(dzierniku 2007 roku AmRest Sp. z o.o. oraz ProFood Invest GmbH podpisa!y umow# za!o%ycielsk" spó!ki
AmRest D.O.O., z siedzib" w Belgradzie, Serbia. AmRest Sp. z o.o. obj#!a 60% kapita!u zak!adowego nowej
spó!ki (udzia! w kapitale i g!osach), a ProFood 40% kapita!u zak!adowego. Zadaniem nowej spó!ki jest otwieranie i
prowadzenie restauracji szybkiej obs!ugi oraz „casual dining” w Serbii. W 2008 roku nast"pi!o zwi#kszenie udzia!u
w rynku restauracji w Rosji poprzez nabycie 9 restauracji Rostik’s-KFC od OOO Tetra oraz 2 restauracji Rostik’sKFC od OOO Fast Food Restaurants Group. W 2008 roku Emitent wszed! na rynek restauracyjny w USA poprzez
nabycie AppleGrove Holdings LLC, w wyniku którego nabyto 104 restauracje Applebee’s.
W dniu 19 wrze$nia 2008 r. Izba Handlowa w Amsterdamie zarejestrowa!a zmian# formy prawnej Spó!ki na
Spó!k# Europejsk" oraz jej nazw# na AmRest Holdings SE. W grudniu 2008 roku siedziba Spó!ki zosta!a
przeniesiona do Polski, do Wroc!awia.
W 2008 roku AmRest Sp. z o.o. sta!a si# posiadaczem 3.061.786 akcji Sfinks Polska S.A. w wyniku wezwania do
zapisywania si# na sprzeda% akcji Sfinks oraz innych transakcji rozliczonych do dnia 24 wrze$nia 2008 r. AmRest
Sp. z o.o. naby!a wówczas 3.061.786 akcji Sfinks, co stanowi!o 32,99% kapita!u zak!adowego tej spó!ki.
Pierwotne zamiary inwestycyjne wobec spó!ki Sfinks nie mog!y jednak zosta' zrealizowane na skutek dokonanej
wyceny spó!ki, opartej na rzeczywistej kondycji tej spó!ki. W konsekwencji, w marcu 2009 roku wszystkie akcje
Sfinks Polska S.A. b#d"ce w posiadaniu AmRest Sp. z o.o. zosta!y sprzedane.
W kwietniu 2009 r. nast"pi!o otwarcie pierwszej kawiarni Starbucks w Polsce. Bezpo$rednim operatorem kawiarni
Starbucks w Polsce jest spó!ka AmRest Coffee Sp. z o.o.
W kwietniu 2010 roku podpisano umow# subskrypcji akcji pomi#dzy Spó!k" a WP Holdings VII B.V., spó!k"
zarejestrowan" w Amsterdamie, Holandia. Subskrybent, który jest podmiotem zale%nym Warburg Pincus, obj"!
4.726.263 akcji Spó!ki nowej emisji, po cenie emisyjnej 65 z! za akcj#, co stanowi!o 24,96% rozwodnionego
kapita!u zak!adowego.
W czerwcu 2010 roku dokonano zbycia 99 ze 100 udzia!ów w spó!ce FP SPV Sp. z.o.o. b#d"cej spó!k"
desygnowan" do zarz"dzania mark" freshpoint oraz do prowadzenia wszystkich 5 lokali znajduj"cych si# na
terenie Polski. Umowa zawarta zosta!a pomi#dzy AmRest Sp. z.o.o. a Pani" Monik" Czy%, pe!ni"c" dotychczas
obowi"zki managera marki freshpoint. Strony umowy zastrzeg!y mo%liwo$' odkupu udzia!ów po cenie ustalonej
wed!ug okre$lonej umownie formu!y. Realizacja prawa odkupu udzia!ów mo%e mie' miejsce nie wcze$niej ni% 3
maja 2015 r.
W dniu 10 lutego 2011 r. Spó!ka zawar!a z Corpfin Capital Fund III, F.C.R., Corpfin Capital S.A., S.C.R., Corpfin
Capital Fund III, SBP, F.C.R., Delta Spain S.A.R.L., SICAR („Akcjonariusze Corpfin”) oraz Pani" María Elena
Pato-Castel Tadeo, Panem David Gorgues Carnicé, Kenvest Restoration S.L. and Ebitda Consulting S.L.
(„Mened%erowie”) Umow# Sprzeda%y Zakupu i Obj#cia Udzia!ów w Restauravia Grupo Empresarial S.L., spó!ce z
ograniczon" odpowiedzialno$ci" z siedzib" w Hiszpanii („Restauravia”). Restauravia posiada 100% udzia!ów w
Restauravia Food S.L.U. hiszpa&skiej spó!ki z ograniczon" odpowiedzialno$ci" oraz Pastificio Service S.L.U.
hiszpa&skiej spó!ki z ograniczon" odpowiedzialno$ci". Na dzie& podpisania wy%ej wskazanej umowy Restauravia
Grupo Empresarial S.L. operowa!a !"cznie 130 restauracjami w Hiszpanii: 30 restauracji KFC oraz 89 La
Tagliatella, w tym 73 restauracji operowanych przez franczyzobiorców, 6 restauracji il Pastificcio i 5 restauracji
Trastevere, w tym 1 resturacja operowana przez franczyzobiorc#. W wyniku sfinalizowana powy%szej transkacji
(28 kwietnia 2011 r.) Spó!ka sta!a si# w!a$cicielem 76,27% udzia!ów Resturavii, a pozosta!a cz#$' udzia!ów
(23,73%) zosta!a obj#ta przez Mened%erów Restauravii. W zwi"zku z zawart" Umow" Sprzeda%y Zakupu i
Obj#cia Udzia!ów w Restauravia Grupo Empresarial S.L. Spó!ka posiada opcj# zakupu („Opcja Call”) ca!o$ci lub
cz#$ci udzia!ów od akcjonariuszy mniejszo$ciowych. Spó!ka ma prawo wykonania Opcji Call po 3 i do 6 lat od
dnia finalizacji powy%szej Umowy w dniach 1 maja i 1 grudnia ka%dego roku w tym okresie. Równocze$nie
akcjonariusze mniejszo$ciowi posiadaj" opcje sprzeda%y („Opcja Put”) ca!o$ci lub cz#$ci udzia!ów. Opcja Put
mo%e by' wykonana po 3 i do 6 lat od dnia finalizacji Umowy. Cena wykonania obu ww. opcji b#dzie równa 8,2
razy wysoko$ci EBITDA za ostatnie 12 miesi#cy, skorygowana o warto$' d!ugu netto w dniu wykonania opcji.
W zwi"zku z umow" subskrypcji z dnia 22 kwietnia 2010 r. zawart" przez Spó!k# z WP Holdings VII B.V. oraz z
Umowami Subskrypcji, Zarz"d Spó!ki dokona! podwy%szenia kapita!u zak!adowego na podstawie uchwa! z dnia
15 marca 2011 r. oraz z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie podwy%szenia kapita!u zak!adowego w ramach kapita!u
docelowego. Podwy%szenia kapita!u nast"pi!y w drodze prywatnej emisji Akcji Serii 7 i 8. Cena emisyjna
dodatkowych subskrypcji wynios!a 75 z! za akcj#. W rezultacie udzia! WP Holdings VII B.V. w rozwodnionym
kapitale zak!adowym Emitenta wynosi na dzie& zatwierdzenia Prospektu 32,99%.
Dodatkowe informacje na temat istotnych zdarze& w rozwoju dzia!alno$ci Spó!ki znajduj" si# w punkcie 10.1.5
Prospektu.
10.1.1.

Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta

Nazwa (firma):
Nazwa skrócona w obrocie:

AmRest Holdings SE
AmRest
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Kraj:
Siedziba:
Adres:

Polska
Wroc!aw
ul. Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wroc!aw

10.1.2.
Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny
Emitent jest wpisany do rejestru przedsi#biorców Krajowego Rejestru S"dowego, prowadzonego przez S"d
Rejonowy dla Wroc!awia-Fabrycznej we Wroc!awiu, VI Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru S"dowego, pod
numerem KRS 320252.
Tabela 31

Przedmiot dzia"alno#ci Emitenta wg KRS
Nazwa

PKD

dzia!alno$' firm centralnych (head offices) i holdingów, z wy!"czeniem holdingów
finansowych
pozosta!e doradztwo w zakresie prowadzenia dzia!alno$ci gospodarczej i zarz"dzania
dzia!alno$ci holdingów finansowych
pozosta!e po$rednictwo pieni#%ne
pozosta!e formy udzielania kredytów
pozosta!a dzia!alno$' wspomagaj"ca us!ugi finansowe, z wy!"czeniem ubezpiecze& i
funduszów emerytalnych
kupno i sprzeda% nieruchomo$ci na w!asny rachunek
wynajem i zarz"dzanie nieruchomo$ciami w!asnymi lub dzier%awionymi
po$rednictwo w obrocie nieruchomo$ciami
zarz"dzanie nieruchomo$ciami wykonywane na zlecenie
pozosta!a finansowa dzia!alno$' us!ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wy!"czeniem
ubezpiecze& i funduszów emerytalnych
dzia!alno$' wydawnicza w zakresie pozosta!ego oprogramowania
dzia!alno$' zwi"zana z oprogramowaniem
pozosta!a dzia!alno$' profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
leasing finansowy
przetwarzanie danych; zarz"dzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna dzia!alno$'
badanie rynku i opinii publicznej
pozosta!a dzia!alno$' zwi"zana z udost#pnianiem pracowników

70.10.Z
70.22.Z
64.20.Z
64.19.Z
64.92.Z
66.19.Z
68.10.Z
68.20.Z
68.31.Z
68.32.Z
64.99.Z
58.29.Z
62.01.Z
74.90.Z
64.91.Z
63.11.Z
73.20.Z
78.30.Z

10.1.3.
Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki Emitent zosta" utworzony
Emitent zosta! utworzony w dniu 6 pa(dziernika 2000 r. i zosta! wpisany do rejestru handlowego prowadzonego
przez Izb# Handlowo-Przemys!ow" w Amsterdamie (Kamer van Koophandel) w dniu 31 pa(dziernika 2000 r. jako
AmRest Holdings N.V., publiczna spó!ka akcyjna z odpowiedzialno$ci" ograniczon" do wysoko$ci kapita!u
akcyjnego (naamloze vennootschap), zgodnie z art. 64 § 2 ksi#gi nr 2 Holenderskiego Prawa Cywilnego i by!
publiczn" spó!k" akcyjn" z ograniczon" odpowiedzialno$ci" w rozumieniu Holenderskiego Prawa Cywilnego.
Spó!ka zosta!a przekszta!cona w Spó!k# Europejsk" na podstawie aktu konwersji obj#tego aktem notarialnym z
dnia 15 wrze$nia 2008 r. sporz"dzonym przez pana Phillipe’a Huiba Ferdynanda Königa, notariusza w
Rotterdamie, Holandia. Nast#pnie, w zwi"zku z przeniesieniem siedziby Spó!ki do Polski, w dniu 12 grudnia 2008
r. Spó!ka zosta!a wpisana do rejestru przedsi#biorców Krajowego Rejestru S"dowego prowadzonego przez S"d
Rejonowy dla Wroc!awia-Fabrycznej we Wroc!awiu, VI Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru S"dowego, pod
numerem KRS 320252.
Emitent zosta! utworzony na czas nieoznaczony.
10.1.4.

Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi
dzia"a Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby

Nazwa (firma):
Forma Prawna:
Kraj:
Przepisy prawa zgodnie z którymi dzia!a Emitent:
Siedziba:
Adres:
Telefon:

AmRest Holdings SE
spó!ka europejska
Polska
Rozporz"dzenie o statucie SE, Ustawa o SE, przepisy
K.s.h. i inne przepisy dotycz"ce spó!ek akcyjnych.
Wroc!aw
ul. Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wroc!aw
+48 71 386 10 00
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Faks:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:

+48 71 386 10 60
www.amrest.eu
maciej.mausch@amrest.eu

Emitent ma siedzib# we Wroc!awiu i prowadzi dzia!alno$' w formie spó!ki europejskiej.
Emitent dzia!a na podstawie:
Rozporz"dzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 pa(dziernika 2001 r. w sprawie statutu spó!ki
europejskiej (Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001, dalej „Rozporz"dzenie o statucie SE”),
Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spó!ce europejskiej
(Dz.U. Nr 62, poz. 550, dalej „Ustawa o SE”),
Kodeksu Spó!ek Handlowych.

-

Kwestie dotycz"ce formy, powstania i rejestracji, kapita!u, statutu, oraz dopuszczalnej struktury,
sprawozdawczo$ci, likwidacji oraz og!oszenia upad!o$ci spó!ki europejskiej znajduj" si# w Rozporz"dzeniu o
statucie SE. Natomiast Ustawa o SE reguluje kwestie rejestracji spó!ki europejskiej w Polsce, jej organów,
przeniesienia siedziby oraz zaanga%owania pracowników w spó!ce europejskiej. Ustawa o SE stanowi
implementacj# Dyrektywy Rady 2001/86/WE z dnia 8 pa(dziernika 2001 r. uzupe!niaj"c" statut spó!ki europejskiej
w odniesieniu do zaanga%owania pracowników.
Spó!ka europejska maj"ca siedzib# w Polsce dzia!a w oparciu o:
przepisy Rozporz"dzenia o statucie SE,
przepisy swojego statutu - w przypadku, gdy jest to wyra(nie okre$lone w Rozporz"dzeniu o statucie SE,
w sprawach nieuregulowanych Rozporz"dzeniem o statucie SE lub w przypadku, gdy s" one uregulowane
w nim jedynie cz#$ciowo oraz w zakresie pozostawionym poza Rozporz"dzeniem o statucie SE:
przepisy prawa przyj#te w celu wprowadzenia w %ycie specjalnych $rodków wspólnotowych
dotycz"cych konkretnie spó!ki europejskiej (Ustawa o SE),
przepisy polskie, które mia!yby zastosowanie do spó!ek akcyjnych, utworzonych zgodnie z
prawem polskim (Kodeks Spó!ek Handlowych, Ustawa o Krajowym Rejestrze S"dowym,
itd.).

-

O ile przepisy Rozporz"dzenia o statucie SE nie stanowi" inaczej, co do zasady spó!k# europejsk" z siedzib" w
Polsce traktuje si# tak, jak spó!k# akcyjn", utworzon" zgodnie z przepisami Kodeksu Spó!ek Handlowych. Spó!ka
europejska posiada osobowo$' prawn" i podlega rejestracji we w!a$ciwym dla danego pa&stwa cz!onkowskiego
rejestrze. W Polsce jest to rejestr przedsi#biorców w Krajowym Rejestrze S"dowym. Spó!ka europejska mo%e
zosta' zarejestrowana dopiero wówczas, gdy zosta!o zawarte porozumienie w sprawie zaanga%owania
pracowników w spó!ce europejskiej. Rejestracja spó!ki europejskiej nast"pi równie% wówczas, gdy specjalny
zespó! negocjacyjny podj"! decyzj# o niepodejmowaniu negocjacji w celu zawarcia porozumienia lub zako&czeniu
negocjacji w celu zawarcia porozumienia, bez jego zawarcia, albo w sytuacji gdy min"! okres przeznaczony na
negocjacje, a porozumienie nie zosta!o zawarte. Dodatkowymi warunkami powstania spó!ki europejskiej s":
forma prawna - mo%e powsta' tylko w formie spó!ki akcyjnej,
kapita! zak!adowy - musi posiada' minimalny kapita! zak!adowy – 120 tys. EUR,
wymóg transgraniczno$ci,
siedziba - jej statutowa siedziba i siedziba zarz"du spó!ki europejskiej musi znajdowa' si# na terenie
Wspólnoty Europejskiej.
Zarówno Rozporz"dzenie o statucie SE jak i Ustawa o SE rozró%nia dwa systemy organów w spó!ce europejskiej.
Pierwszym jest znany prawu polskiemu system dualistyczny, czyli rozbicie funkcji zarz"dczych i nadzorczych na
dwa organy – zarz"d i rad# nadzorcz", ewentualnie zgromadzenie wspólników. Rozporz"dzenie o statucie SE
spowodowa!o jednak wprowadzenie do polskiego porz"dku prawnego nowego systemu organów - systemu
monistycznego. System monistyczny polega na po!"czeniu funkcji zarz"dczych i nadzorczych w jednym organie –
radzie administruj"cej, która prowadzi sprawy spó!ki europejskiej i reprezentuj" j" na zewn"trz oraz sprawuje
sta!y nadzór.
Emitent zastosowa! system dualistyczny, a wi#c rozbicie funkcji zarz"dczych i nadzorczych na dwa organy –
powo!ano Zarz"d i Rad# Nadzorcz" Emitenta.
Krajem siedziby Emitenta jest Rzeczpospolita Polska. Adres Emitenta jest nast#puj"cy: ul. Plac Grunwaldzki 2527, 50-365 Wroc!aw. Numer telefonu siedziby statutowej Emitenta jest nast#puj"cy: +48 71 386 10 00.
10.1.5.
Istotne zdarzenia w rozwoju dzia"alno#ci gospodarczej Emitenta
31.10.2000 r.
rejestracja Spó!ki jako AmRest Holdings N.V. z siedzib" w Holandii przez Izb# HandlowoPrzemys!ow" w Amsterdamie (kamer van koophandel)
1.9.2000 r.

rejestracja spó!ki AmRest s.r.o. z siedzib" w Pradze, w której Spó!ka obj#!a 100% udzia!ów
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27.11.2000 r.

nabycie 100% udzia!ów w International Fast Food Polska Sp. z o.o., operatora sieci Burger
King w Polsce, przez AmRest Sp. z o.o.

11.7.2001 r.

rejestracja spó!ki AmRest Sp. z o.o.

25.9.2003 r.

zawarcie umowy rozwoju mi#dzy KFC International Holdings oraz Pizza Hut International,
LLC, b#d"cymi spó!kami zale%nymi YUM!, która przyznaje Spó!ce prawo oraz nak!ada na
ni" obowi"zek budowy i rozwoju nowych punktów KFC oraz Pizza Hut w Polsce oraz
Republice Czeskiej

30.11.2004 r.

po!"czenie American Restaurants a.s. i Coniuris s.r.o. (nieaktywna czeska spó!ka, do której
Spó!ka wnios!a 100% akcji American Restaurants a.s.), w wyniku którego American
Restaurants a.s. przesta!a istnie', a spó!ka przejmuj"ca Coniuris s.r.o. zmieni!a nazw# na
AmRest s.r.o.

27.4.2005 r.

pierwsze notowanie akcji Spó!ki na GPW

29.4.2005 r.

zawarcie przez American Restaurants Sp. z o.o. umowy po$rednictwa z SCM Sp. z o.o.
Umowa dotyczy us!ug polegaj"cych na po$rednictwie i negocjacji warunków dostaw do
restauracji, w tym negocjacji warunków umów dystrybucji

31.4.2005 r.

nabycie 100% udzia!ów w spó!ce z ograniczon" odpowiedzialno$ci" miklik’s food s.r.o. przez
spó!k# zale%n" Pizza Hut Czech, s.r.o.

5.7.2005 r.

nabycie Spolpep Sp. z o.o. w!a$ciciela 4 najwi#kszych restauracji Pizza Hut i KFC w Polsce
mieszcz"cych si# w Warszawie przez American Restaurants Sp. z o.o.

30.9.2005 r.

rejestracja po!"czenia, poprzez przeniesienie na spó!k# przejmuj"c" – AmRest Sp. z o.o.
ca!ego maj"tku spó!ek Spolpep Sp. z o.o. oraz Delta Creator Sp. z o.o.

19.12.2005 r.

rejestracja spó!ki AmRest Ukraina t.o.w.

15.3.2006 r.

otwarcie w Warszawie pierwszej restauracji freshpoint

24.4.2006 r.

otwarcie we Wroc!awiu pierwszej restauracji Rodeo Drive

30.6.2006 r.

nabycie 100% udzia!ów w spó!ce Kentucky Systems Kft z siedzib" na W#grzech (obecnie:
AmRest Kft)

8.3.2007 r.

podpisanie umowy rozwoju mi#dzy Burger King Europe GmbH jako franczyzodawc" a
spó!k" American Restaurants Sp. z o.o. przyznaj"cej jej prawo, bez wy!"czno$ci, do
otwierania i prowadzenia na zasadzie franczyzy restauracji Burger King na terytorium Polski

27.3.2007 r.

zawi"zanie spó!ki AmRest Coffee Sp. z o.o.

19.4.2007 r.

nabycie 100% udzia!ów w Bécsi út 13 Kft. przez AmRest Kft

27.4.2007 r.

podpisanie aktu za!o%ycielskiego spó!ki AmRest EOOD, z siedzib" w Sofii, Bu!garia

3.5.2007 r.

otwarcie pierwszej restauracji Burger King w Warszawie

25.5.2007 r.

podpisanie umów joint venture pomi#dzy AmRest Sp. z o.o. i Starbucks Coffee International
Inc. dotycz"cych wspó!pracy w zakresie rozwoju i prowadzenia kawiarni Starbucks w
Polsce, Republice Czeskiej i na W#grzech

2.7.2007 r.

nabycie spó!ki OOO Pizza Nord, poprzez nabycie przez po!"czenie, przez AmRest
Acquisition Subsidiary Inc. 100% udzia!ów w US Strategies Inc., z siedzib" w New Jersey,
USA, kontroluj"cej 91% udzia!ów i praw g!osu w OOO Pizza Nord (obecna nazwa OOO
AmRest), oraz poprzez nabycie przez AmRest Sp. z o.o. pozosta!ych 9% udzia!ów i praw
g!osu w OOO Pizza Nord

14.8.2007 r.

podpisanie umowy spó!ki AmRest Coffee s.r.o. z siedzib" w Pradze

27.8.2007 r.

rejestracja podwy%szenia kapita!u zak!adowego Spó!ki: kapita! autoryzowany AmRest zosta!
podwy%szony z 150.000 EUR do 160.000 EUR, natomiast kapita! wyemitowany Spó!ki zosta!
podwy%szony z 135.000 EUR do 141.706,06 EUR. Zmiany w kapitale zak!adowym Emitenta
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wynika!y z transakcji nabycia przez Spó!k# 100% udzia!ów w OOO Pizza Nord, operatora
restauracji Pizza Hut i KFC w Rosji
31.8.2007 r.

podpisanie umowy spó!ki AmRest Kávézó Kft z siedzib" w Budapeszcie, W#gry

10.9.2007 r.

podpisanie umowy joint venture pomi#dzy AmRest Sp. z o.o. oraz Profood Invest GmbH
dotycz"cej utworzenia spó!ki joint venture, której zadaniem b#dzie otwieranie i operowanie
restauracjami szybkiej obs!ugi oraz restauracjami z obs!ug" kelnersk" w Serbii

12.9.2007 r.

podpisanie umów mi#dzy AmRest Coffee Sp. z o.o. oraz Starbucks Coffee EMEA B.V. i
Starbucks Manufacturing EMEA B.V. dotycz"cych prawa i licencji do rozwoju, posiadania i
prowadzenia kawiarni Starbucks w Polsce

12.10.2007 r.

podpisanie umowy za!o%ycielskiej spó!ki AmRest D.O.O. z siedzib" w Belgradzie, Serbia

1.11.2007 r.

otwarcie pierwszej restauracji KFC w Serbii nale%"cej do Grupy

27.11.2007 r.

otwarcie pierwszej restauracji KFC w Bu!garii nale%"cej do Grupy

12.12.2007 r.

podpisanie umów mi#dzy AmRest Coffee Kft oraz Starbucks Coffee EMEA B.V. i Starbucks
Manufacturing EMEA B.V. dotycz"cych prawa i licencji do rozwoju, posiadania i
prowadzenia kawiarni Starbucks na W#grzech

12.12.2007 r.

podpisanie umów mi#dzy AmRest Coffee s.r.o. oraz Starbucks Coffee EMEA B.V. i
Starbucks Manufacturing EMEA B.V. dotycz"cych prawa i licencji do rozwoju, posiadania i
prowadzenia kawiarni Starbucks na terenie Republiki Czeskiej

18.12.2007 r.

rejestracja spó!ki AmRest Coffee Kft z siedzib" na W#grzech

26.2.2008 r.

nabycie przez OOO Pizza Nord 9 restauracji Rostik’s–KFC prowadzonych przez OOO Tetra
w Rosji

31.3.2008 r.

nabycie przez OOO AmRest (wcze$niej OOO Pizza Nord) 2 restauracji Rostik’s–KFC
prowadzonych przez OOO Fast Food Restaurants Group w Rosji

9.5.2008 r.

rejestracja podwy%szenia kapita!u Spó!ki z 141.706,06 EUR do 141.863,56 EUR w ramach
realizacji programu opcji pracowniczych

11.6.2008 r.

podpisanie umowy rozwoju mi#dzy Burger King Europe GmbH jako franczyzodawc" a
spó!k" AmRest EOOD przyznaj"cej jej prawo, bez wy!"czno$ci, do otwierania i prowadzenia
na zasadzie franczyzy restauracji Burger King na terytorium Bu!garii

1.7.2008 r.

nabycie 80% udzia!ów w Apple Grove Holdings LLC z siedzib" w Delaware, USA przez
AmRest LLC w wyniku czego nast"pi!o nabycie 104 restauracji Applebee’s

19.9.2008 r.

rejestracja przekszta!cenia Spó!ki w spó!k# europejsk" oraz zmiany jej nazwy na AmRest
Holdings SE

22.9.2008 r.

nabycie pakietu akcji uprawniaj"cych do wykonywania 32,99% g!osów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy spó!ki Sfinks Polska S.A.

6.10.2008 r.

nabycie dodatkowych 6% udzia!ów w SCM Sp. z o.o. poprzez obj#cie tych udzia!ów Grupa
zwi#kszy!a posiadane w SCM udzia!y do 51% (z 45% na dzie& 5 pa(dziernika 2008 r.)

17.10.2008 r.

podpisanie umowy rozwoju mi#dzy Burger King Europe GmbH jako franczyzodawc" a
spó!k" AmRest s.r.o. przyznaj"cej jej prawo, bez wy!"czno$ci, do otwierania i prowadzenia
na zasadzie franczyzy restauracji Burger King na terytorium Republiki Czeskiej

22.12.2008 r.

rejestracja przeniesienia siedziby Spó!ki do Wroc!awia

8.3.2009 r.

zawarcie warunkowej umowy sprzeda%y wszystkich akcji Sfinks Polska S.A. b#d"cych w
posiadaniu AmRest Sp. z o.o.

24.3.2009 r.

wykonanie warunkowej umowy sprzeda%y wszystkich akcji Sfinks Polska S.A. b#d"cych w
posiadaniu AmRest Sp. z o.o.

7.4.2009 r.

otwarcie w Warszawie pierwszej kawiarni Starbucks w Polsce
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24.11.2009 r.

nabycie przez Grup# Emitenta 20% udzia!ów od Steve’a Grove, w wyniku czego Grupa
Emitenta uzyska!a 100% udzia!ów w AppleGrove Holdings LLC

28.12.2009 r.

po!"czenie spó!ek AmRest LLC i AppleGrove Holdings LLC. Od tego momentu Grupa
Emitenta prowadzi dzia!alno$' restauracyjn" w USA za po$rednictwem AmRest LLC
Spó!ka dokona!a emisji pierwszej transzy obligacji w celu sfinansowania rozwoju nowych
restauracji w Europie )rodkowo-Wschodniej planowanego w 2010 roku

30.12.2009 r.
31.12.2009 r.

utworzenie spó!ki AmRest BK s.r.o., która b#dzie odpowiedzialna za prowadzenie
dzia!alno$ci gastronomicznej restauracji Burger King w Republice Czeskiej. Jednocze$nie
nast"pi! wewn"trzgrupowy transfer udzia!ów (99,973%) w spó!ce Pizza Hut s.r.o. ze spó!ki
AmRest s.r.o. do AmRest BK s.r.o.

24.2.2010 r.

Spó!ka dokona!a emisji drugiej transzy obligacji. +"czna kwota emisji wynios!a 150 mln PLN

22.4.2010 r.

podpisanie umowy subskrypcji akcji pomi#dzy Spó!k" a WP Holdings VII B.V., spó!k"
zarejestrowan" w Amsterdamie, Holandia. Subskrybent, który jest podmiotem zale%nym
Warburg Pincus, obj"! 4.726.263 akcji Spó!ki nowej subskrypcji, po cenie emisyjnej 65 PLN
za akcj#, co stanowi 24,96% rozwodnionego kapita!u zak!adowego

8.6.2010 r.

zawarcie umowy sprzeda%y 99 ze 100 udzia!ów w spó!ce FP SPV Sp. z o.o. b#d"cej spó!k"
desygnowan" do zarz"dzania mark" freshpoint oraz do prowadzenia wszystkich 5 lokali
znajduj"cych si# na terenie Polski

10.6.2010 r.

podwy%szenie kapita!u zak!adowego z kwoty 141.863,56 EUR o kwot# 47.262,63 EUR do
kwoty 189.126,19 EUR, w drodze emisji 4.726.263 akcji zwyk!ych na okaziciela serii 5 o
warto$ci nominalnej 0,01 EUR ka%da akcja, obj#tych przez WP Holdings VII B.V. z siedzib"
w Amsterdamie, Holandia

20.07.2010 r.

rejestracja podwy%szenia kapita!u Spó!ki z 189.126,19 EUR do kwoty 189.340,99 EUR w
ramach emisji akcji serii 6 w ramach realizacji programu opcji pracowniczych

11.10.2010 r.

podpisanie umowy kredytowej pomi#dzy AmRest, AmRest sp. z o.o. i AmRest s.r.o. a Bank
Polska Kasa Opieki S.A., RBS Bank Polska S.A., Royal Bank of Scotland N.V. i Bank
Zachodni WBK S.A.. AmRest Sp. z o.o. i AmRest s.r.o. s" spó!kami w 100% zale%nymi od
AmRest. Na podstawie Umowy, Kredytodawcy udzielaj" Kredytobiorcom kredytu !"cznie w
kwocie do 440 mln PLN. Kredyt powinien zosta' sp!acony do dnia 11 pa(dziernika 2015 r.

10.02.2011 r.

zawarcie „Umowy Sprzeda%y Zakupu i Obj#cia Udzia!ów” w spó!ce Restauravia Grupo
Empresarial S.L. spó!ce z ograniczon" odpowiedzialno$ci" z siedzib" w Hiszpanii

28.02.2011 r.

dokonanie przez akcjonariusza WP Holdings VII B.V zapisu w ramach dodatkowej
subskrypcji akcji na 1.048.000 akcji po cenie emisyjnej 75 PLN za akcj#

15.03.2011 r.

podwy%szenie kapita!u zak!adowego w ramach kapita!u docelowego z kwoty 189.340,99
EUR o kwot# 10.480,00 EUR do kwoty 199.820,99 EUR, w drodze emisji 1.048.000 akcji
zwyk!ych na okaziciela serii 7 o warto$ci nominalnej 0,01 EUR ka%da akcja, po cenie
emisyjnej 75 PLN; wy%ej wymienione zmiany w kapitale zak!adowym Spó!ki wynikaj" z
dokonania zapisu na akcje w ramach dodatkowej subskrypcji akcji przez WP Holdings VII
B.V. z siedzib" w Amsterdamie, Holandia w dniu 28 lutego 2011 r.

25.03.2011 r.

dokonanie przez akcjonariusza WP Holdings VII B.V zapisu w ramach dodatkowej
subskrypcji akcji na 1.223.590 akcji po cenie emisyjnej 75 PLN za akcj#

25.03.2011 r.

podwy%szenie kapita!u zak!adowego w ramach kapita!u docelowego z kwoty 199.820,99
EUR o kwot# 12.235,90 EUR do kwoty 212.056,89 EUR, w drodze emisji 1.223.590 akcji
zwyk!ych na okaziciela serii 8 o warto$ci nominalnej 0,01 EUR ka%da akcja, po cenie
emisyjnej 75 PLN; wy%ej wymienione zmiany w kapitale zak!adowym Spó!ki wynikaj" z
dokonania zapisu na akcje w ramach drugiej transzy Dodatkowej Subskrypcji Akcji przez
WP Holdings VII B.V. z siedzib" w Amsterdamie, Holandia w dniu 25 marca 2011 r.

8.04.2011 r.

dokonanie przez S"d Rejonowy dla Wroc!awia-Fabrycznej we Wroc!awiu rejestracji
podwy%szenia kapita!u zak!adowego Spó!ki w ramach kapita!u docelowego w wyniku
prywatnej emisji akcji serii 7 i 8 skierowanych do spó!ki WP Holdings VII B.V. z siedzib" w
Amsterdamie, Holandia z wy!"czeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w
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ca!o$ci; liczba wszystkich akcji Spó!ki po podwy%szeniu kapita!u to 21.205.689 akcji
zwyk!ych na okaziciela
28.04.2011 r.

sfinalizowanie „Umowy Sprzeda%y Zakupu i Obj#cia Udzia!ów” w spó!ce Restauravia Grupo
Empresarial S.L. spó!ce z ograniczon" odpowiedzialno$ci" z siedzib" w Hiszpanii. W wyniku
powy%szej transkacji Spó!ka sta! si# w!a$cicielem 76,3% udzia!ów Resturavia Grupo
Empresarial S.L., a pozosta!a cz#$' udzia!ów (23,7%) zosta!a obj#ta przez mened%erów
Restauravii

28.06.2011 r.

podj#cie uchwa!y przez Zarz"d Spó!ki w sprawie podwy%szenia kapita!u zak!adowego w
ramach kapita!u docelowego; podwy%szenie kapita!u nast"pi w drodze prywatnej emisji akcji
serii 9 skierowanej do oznaczonych podmiotów - pracowników Spó!ki w ramach
pracowniczego programu opcji pracowniczych - z wy!"czeniem prawa poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy w ca!o$ci; kapita! zak!adowy Spó!ki podniesiony zostanie z
kwoty 212.056,89 EUR do kwoty maksymalnej równej 212.145,93 EUR, tj. o kwot# 89,04
EUR, w drodze emisji do 8.904 akcji zwyk!ych na okaziciela serii 9 o warto$ci nominalnej
0,01 EUR (jeden eurocent) ka%da akcja po cenach emisyjnych: 6,40 PLN, 24,00 PLN, 47,60
PLN, 48,40 PLN i 70,00 PLN w sposób wskazany w uchwale

13.09.2011 r.

rejestracja podwy%szenia kapita!u Spó!ki z 212.056,89 EUR do kwoty 212.138,93 EUR w
ramach emisji akcji serii 9 w ramach realizacji programu opcji pracowniczych

10.2.

Dzia"alno#& Emitenta

10.2.1.
Dzia"alno#& podstawowa i g"ówne rynki dzia"alno#ci
Emitent zarz"dza 8 markami restauracyjnymi w 9 krajach Europy oraz Ameryki Pó!nocnej. Ka%dego dnia ponad
19 tysi#cy pracowników AmRest, w my$l zasady „Wszystko Jest Mo%liwe!”, dostarcza wy$mienite smaki oraz
wyj"tkow" obs!ug# po przyst#pnej cenie.
AmRest prowadzi swoje restauracje w dwóch segmentach restauracyjnych: szybkiej obs!ugi (ang. Quick Service
Restaurants - QSR) – KFC, Burger King, Starbucks oraz z obs!ug" kelnersk" (ang. Casual Dining Restaurants CDR) – La Tagliatella, Pizza Hut i Applebee’s.
Restauracje Emitenta umo%liwiaj" korzystanie z us!ug gastronomicznych na miejscu, na wynos, obs!ug# klientów
zmotoryzowanych na specjalnych stanowiskach oraz dostaw# do klienta wed!ug zlecenia z!o%onego telefonicznie.
Menu restauracji Emitenta zawieraj" firmowe dania, które przygotowuje si# ze $wie%ych produktów zgodnie
z oryginalnymi przepisami i standardami sieci restauracji La Tagliatella, KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks
i Applebee’s. Emitent jest franczyzobiorc" spó!ek z grupy Yum! Brands Inc. w zakresie marek KFC oraz Pizza
Hut. Restauracje Burger King funkcjonuj" tak%e na zasadzie franczyzy na podstawie umowy z Burger King
Europe GmbH. Restauracje Starbucks otwierane s" przez spó!ki joint venture AmRest Coffee (82% AmRest i
18% Starbucks), które posiadaj" prawa i licencje do rozwoju i prowadzenia kawiarni Starbucks w Polsce, w
Czechach oraz na W#grzech. Restauracje Applebee’s funkcjonuj" równie% na zasadzie franczyzy, na podstawie
umowy z Applebee’s International Inc. Marka La Tagliatella jest mark" w!asn" AmRest, która do!"czy!a do
portfela w kwietniu 2011 roku. Restauracje La Tagliatella prowadzone s" zarówno przez AmRest, jak i przez
podmioty, którym Spó!ka dzier%awi prawa do prowadzenia restauracji na zasadzie umowy franczyzowej.
Restauracje segmentu Quick Service Restaurants (QSR)
KFC jest sieci" restauracji szybkiej obs!ugi oferuj"c" ró%norodne dania oparte na
unikatowym smaku kurczaka. W$ród sprzedawanych w KFC produktów najwi#ksz"
cz#$' stanowi" zestawy sk!adaj"ce si# z ró%norodnych kawa!ków kurczaka w
tradycyjnej wersji Kentucky, opartej na oryginalnej recepturze pu!kownika Sandersa,
oraz w wersji pikantnej – Hot&Spicy. Charakterystycznym dla KFC produktem s"
równie% pikantne skrzyde!ka Hot Wings. W ofercie KFC znajduj" si# tak%e $wie%e sa!atki, zró%nicowane w
zale%no$ci od pory roku, ciastka i desery, napoje zimne i gor"ce. Kurczak serwowany w KFC jest $wie%o
marynowany i panierowany w restauracjach ka%dego dnia, co powoduje, %e smak i jako$' serwowanych potraw
jest na najwy%szym poziomie. Dostawcy kurczaków do KFC spe!niaj" najwy%sze standardy unijne, a produkty do
ka%dej restauracji s" dostarczane wielokrotnie w ci"gu tygodnia. Pierwsze po!owa 2011 roku by!a dla marki KFC
bardzo udana. W tym okresie nast"pi! znaczacy wzrost liczby restauracji w szczególno$ci w Polsce i na
W#grzech, marka KFC pojawi!a si# z sukcesem równie% w mniejszych miastach, gdzie cieszy si# du%"
popularno$ci". W maju tego roku zosta!a otwarta w Warszawie pierwsza restauracja „koncepcyjna” KFC Trakt
Brzeski, w której z uwagi na bardziej otwart" kuchnie Go$cie mog" obserwowa' to, w jaki sposób jest
przygotowywany ich ulubiony kurczak. Dodatkowo zosta! zmieniony system przyjmowania zamówie& tak, aby
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przy$pieszy' obs!ug# (restauracja jest dodatkowo wyposa%ona w elektroniczne urz"dzenia przyjmowania
zamówie&, tzw. kioski). W tym roku, podobnie jak w poprzednim du%a liczba restauracji KFC przechodzi równie%
przez cykliczny proces renowacji, co pozwoli na zachowanie jak najwy%szych standardów obs!ugi.

Rok 2011 b#dzie z pewno$ci" prze!omowy dla KFC równie% z uwagi na wprowadzenie do oferty produktów z
grillowanym kurczakiem. Kanapka i Twister Brazer okaza!y si# jednym z bestsellerów ju% od pierwszych dni, dzi$
Go$cie KFC mog" si# ju% cieszy' wyj"tkowym smakiem ich kanapek zarówno w wersji sma%onej, jak i
grillowanej. Po du%ym sukcesie Krusherów w Polsce i na Wegrzech ta oferta zosta!a wprowadzona w tym roku
równie% na rynek czeski. Wprowadzanie nowych prze!omowych rozwi"za& i produktów idzie w parze z rozwojem
biznesu bazowego, gdzie trendy s" bardzo pozytywne. Oferta wprowadzona w 2009 z uwagi na globaln" sytuacj#
na rynkach finansowych – B-smart ca!y czas cieszy si# ogromna popularno$ci", a produkty znane od lat, takie jak
cho'by Twistery, przygotowywane by!y w nowych wyj"tkowych ods!onach.
Pierwsza po!owa 2011 roku by!a dla hiszpa&skich restauracji KFC bardzo udana. Znacz"co poprawiono jako$' i
smak serwowanych da&, nie rezygnuj"c jednocze$nie z niskich cen oferowanych posi!ków. Oferta „value” jest w
dalszym ci"gu bardzo istotn" pozycj" w menu hiszpa&skich restauracji KFC, bior"c pod uwag# obecn" sytuacj#
gospodarcz".
KFC jest równie% jednym z najwi#kszych partnerów fundacji Corporate Social Responsibilty przeznaczaj"c w
ka%dym miesi"cu 1% swoich zysków na cele charytatywne zwi"zane z popraw" warunków %ycia najubo%szych
dzieci z terenu Polski Pó!nocno-Zachodniej.
Na dzie& 31 pa%dziernika 2011 r. sie' KFC AmRest liczy 304 restauracje, w tym 145 w Polsce, 58 w Republice
Czeskiej, 21 na W#grzech, 42 w Rosji, 32 w Hiszpanii oraz 4 Serbii i 2 w Bu!garii.
Burger King to ponad 12.300 restauracji w ponad 76 krajach ca!ego $wiata. Oko!o 90% restauracji Burger King
jest w!asno$ci" niezale%nych franczyzobiorców. Ka%dego roku ponad 11 milionów go$ci odwiedza restauracje
Burger King na ca!ym $wiecie. Sie' Burger King AmRest wykazuje du%" skuteczno$' w docieraniu do docelowej
grupy nabywców sektora restauracji szybkiej obs!ugi (m#%czy(ni w wieku 18-35 lat) poprzez oferowanie
wi#kszych i smaczniejszych, przygotowywanych w p!omieniach grilla burgerów. Zgodnie z has!em „Have It Your
Way” klienci Burger King maj" mo%liwo$' komponowania burgerów wed!ug w!asnego uznania, zgodnie ze swoimi
upodobaniami kulinarnymi. Burger King oferuje bogate menu – od flagowego produktu marki, WHOPPER®, do
szerokiej oferty sa!atek, kanapek z kurczakiem, Królewskich Skrzyde!ek, kawa!ków kurczaka i deserów.

W maju 2011 roku ruszy!a pierwsza kampania radiowo-telewizyjna w Polsce. Kampania ma na celu zwi#kszenie
$wiadomo$ci marki oraz u$wiadomienie go$ciom wysokiej jako$ci serwowanych da&.
W pierwszej po!owie 2011 roku AmRest kontynuowa! rozwój sieci restauracji Burger King otwieraj"c 4 nowe
restauracje w Polsce.
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Na dzie& 31 pa(dziernika 2011 r., AmRest jest w!a$cicielem 35 restauracji Burger King, w tym 27 w Polsce, 5 w
Republice Czeskiej i 3 w Bu!garii.
Starbucks jest globalnym liderem w sektorze kawowym, prowadz"cym ponad 14 tysi#cy kawiarni. AmRest Coffee
(joint venture pomi#dzy Starbucks Coffee International Inc. i AmRest Holdings SE) prowadzi obecnie restauracje
Starbucks na rynku czeskim, polskim i w#gierskim. Do$wiadczenie AmRest w Europie )rodkowo-Wschodniej,
wysoka jako$' dzia!a& operacyjnych, rozwini#ta sie' dostawców oraz globalna dominacja Starbucks w szybko
rozwijaj"cym si# segmencie kawowym to unikalna synergia, któr" AmRest Coffee wykorzystuje wprowadzaj"c
mark# Starbucks na rynki Europy )rodkowo-Wschodniej. Spó!ki AmRest Coffee powsta!y na trzech rynkach
uwzgl#dnionych w umowie rozwoju – czeskim, polskim i w#gierskim.
W 2011 roku skupiali$my si# g!ównie na rozwoju w Polsce i na W#grzech. Otworzyli$my m.in. pierwsz" kawiarni#
w Trójmie$cie – Gda&sk Manhattan. Tak jak dotychczasowe, równie% to otwarcie okaza!o si# du%ym sukcesem.
W maju wprowadzili$my do naszej oferty nowy napój z rodziny Frappuccino, umo%liwiaj"cy dopasowanie kawy do
indywidualnych potrzeb ka%dego go$cia.

W kolejnych latach AmRest w dalszym ci"gu skupia! si# b#dzie na rozwoju marki Starbucks. Na dzie& 31
pa(dziernika 2011 r. Grupa Emitenta prowadzi 35 kawiarni Starbucks, w tym 18 w Polsce, 12 w Czechach i 5 na
W#grzech.
Restauracje segmentu Casual Dining Restaurants (CDR)
Grupa marek La Tagliatella, w sk!ad której wchodz" marki La Tagliatella, il Pastificcio oraz Trastevere, jest
najszybciej rozwijaj"c" si# grup" w!oskich marek restauracyjnych w Hiszpanii. Jej sukces wynika przede
wszystkim z doskona!ej jako$ci jedzenia i dba!o$ci o detale i nastrój w ka%dej restauracji. Sta!y, bardzo wysoki
poziom jako$ci jedzenia gwarantowany jest przez centraln" kuchni#, dzi#ki której w ka%dej restauracji znajdziemy
identycznie przyrz"dzone dania.
Zdecydowana wi#kszo$' sk!adników do da& przyrz"dzanych w centralnej kuchni kupowanych jest we W!oszech.
Przygotowuje si# z nich dania wed!ug oryginalnej receptury z regionów Liguria, Piemonte i LaRegio Emilia.
Dba!o$' o niespotykany wystrój lokalu i wysok" jako$' dostarczanych da& w po!"czeniu z prostot" przygotowania
posi!ków w restauracji pozwala na dostarczeniu go$ciom obs!ugi na poziomie restauracji luksusowych (Fine
Dining) po cenach restauracji Casual Dining i szybko$ci" obs!ugi dorównuj"c" segmentowi QSR.
Restauracje La Tagliatella ciesz" si# bardzo du%" popularno$ci" w$ród franczyzobiorców. Pierwsza restauracja
franczyzowa otwarta zosta!a w 2004 roku, obecnie jest ich 84.
W pierwszej po!owie 2011 roku otworzono 11 restauracji La Tagliatella, 8 z nich to restauracje franczyzowe.
Kolejne 11 zostanie otwarte w drugiej po!owie roku.
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Na dzie& 31 pa%dziernika 2011 r. istnieje 120 restauracji grupy marek La Tagliatella, 118 w Hiszpanii i 2 we
Francji.
Applebee’s Neighborhood Grill & Bar to najwi#ksz" na $wiecie sie' segmentu restauracji casual dining, któr"
cechuje przyjazna atmosfera, wystrój wn#trz $ci$le zwi"zany z %yciem lokalnej spo!eczno$ci oraz wy$mienite
ameryka&skie dania po przyst#pnej cenie.
Ka%da restauracja jest zaprojektowana w taki sposób, %eby mo%liwie najlepiej odzwierciedla' swoje unikalne
s"siedztwo – wn#trza nawi"zuj" do lokalnych wydarze& historycznych, dru%yn sportowych, szkó! i organizacji.
Pracownicy restauracji wspieraj" lokalne spo!eczno$ci poprzez zaanga%owanie w dzia!alno$' charytatywn" i
lokalne akcje marketingowe, takie jak wspó!praca z miejscowymi szko!ami, organizacja charytatywnych zbiórek,
udzia! w lokalnych wydarzeniach.

W pierwszej po!owie 2011 roku dzia!ania marketingowe skupia!y si# na oferowaniu wysokiej jako$ci produktów w
korzystnych cenowo zestawieniach. Menu restauracji zosta!o wzbogacone o dodatkowe pozycje dostarczaj"c
go$ciom szerokiego wyboru burgerów, inspirowanych tradycyjnymi przepisami z ró%nych cz#$ci USA.
W drugiej po!owie roku AmRest b#dzie kontynuowa! renowacje restauracji Applebees’. Planowane jest
odnowienie wn#trz i zewn#trznych cz#$ci lokali, oraz od$wie%enie menu.
Sie' restauracji Applebee’s to obecnie ponad 2.000 lokali na ca!ym $wiecie, oko!o 80% restauracji prowadzona
jest przez franczyzobiorców. Na dzie& 31 pa(dziernika 2011 r. AmRest prowadzi 103 restauracje Applebee’s w 8
stanach Stanów Zjednoczonych.
Pizza Hut to jedna z najwi#kszych sieci restauracji casual dining w Europie. Inspirowana kuchni"
$ródziemnomorsk", promuje ide# dzielenia si# wspania!ym jedzeniem w gronie najbli%szych i przyjació!. W Polsce
marka s!ynie z profesjonalnej obs!ugi, doskona!ej jako$ci produktów oraz go$cinno$ci i swobodnej atmosfery,
któr" tworzy m!ody, pogodny zespó!.
Pierwsze pó!rocze 2011 roku to kontynuacja poprawy wyników sprzeda%y i zyskowno$ci, b#d"ca efektem
kompleksowych dzia!a& w obszarze marketingu i zarz"dzania restauracjami.
Regularna obecno$' w mediach, trafne oferty (Festiwal Pizzy) !"cz"ce w sobie bardzo atrakcyjn" warto$' dla
klientów, bez szkody dla zyskowno$ci oraz budowanie emocjonalnej to%samo$ci marki poprzez wyj"tkow"
obs!ug# i go$cinny klimat pozwalaj" na skuteczne odró%nienie si# od konkurencji. Konsekwentne budowanie
kategorii lunchowej i innowacyjna oferta „15x15” (zestaw lunchowy w cenie 15 z! z gwarancj" podania w 15
minut) pomog!o zbudowa' nowy segment biznesu i lepiej wykorzysta' zasoby restauracji poza tradycyjnie siln"
por" wieczorn" i weekendami. Oferta lunchowa obejmuje dzisiaj szerok" gam# produktów w$ród których s"
pizze, makarony, calzone, zupy, napoje i desery, a wkrótce poszerzone zostan" o atrakcyjne nowo$ci.
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Poprawa zyskowno$ci to spodziewany efekt d!ugofalowych inicjatyw skupionych na trzech filarach: zarz"dzanie
produkcj"; poprawa efektywno$ci pracy poprzez nowy system alokowania czasu pracy i uproszczenie procesów
oraz projekt ograniczenia kosztów energii i sprz#tu. Zespól Pizza Hut równolegle wzmacnia procesy operacyjne
zwi"zane z jako$ci" obs!ugi, sugestywn" sprzeda%" oraz lokalnym marketingiem. Wcze$niej rozpocz#te dzia!ania
na rzecz tzw. „wewn#trznej go$cinno$ci”, skutkuj" wysokim morale pracowników, malej"c" rotacj", bardziej
skuteczn" rekrutacj" i promocj" wewn#trzn".

Pizza Hut AmRest liczy na dzie& 31 pa(dziernika 2011 r. 73 restauracje, 60 w Polsce, 11 w Rosji i 2 na
W#grzech. Druga po!owa roku to nowe otwarcia lokali w Radomiu, Kielcach, Wroc!awiu i Rzeszowie; istotne
relokacje w Szczecinie i Warszawie oraz gruntowne remonty, b#d"ce kontynuacj" programu renowacji w
kolejnych restauracjach w ca!ej Polsce.
10.2.2.
Istotne nowe produkty
AmRest, b#d"c w!a$cicielem marki La Tagliatella, posiada pe!n" dowolno$' przy wprowadzaniu nowych
produktów do menu tych restauracji.
Umowy z franczyzodawcami przewiduj" mo%liwo$' wprowadzania przez AmRest nowych produktów do menu
poszczególnych marek.
Spó!ka posiada najwi#ksz" autonomi# w obr#bie marek, których franczyzodawc" jest YUM! (Pizza Hut i KFC).
Decyzje o wprowadzeniu nowych pozycji do menu podejmowane s" w wyniku dyskusji na wewn#trznym panelu,
którego przewodnicz"cym jest Brand President danej marki (osoba zarz"dzaj"ca dan" mark").
Umowa ze Starbucks daje Spó!ce pe!n" dowolno$' przy wprowadzaniu do menu nowych potraw. Oferta napojów
jest jednolita na wszystkich rynkach i restauracje prowadzone przez AmRest musz" $ci$le przestrzega'
wytycznych franczyzodawcy.
W przypadku restauracji Burger King i Applebee’s, wszystkie restauracje musz" oferowa' te same produkty.
Lokalnie mog" wyst#powa' niewielkie ró%nice, ale wszelkie zmiany ofertowe musz" by' przeanalizowane i
zaakceptowane przez franczyzodawc#.
10.2.3.
G"ówne rynki
Na dzie& 30 czerwca 2011 r. g!ówne rynki stanowi" restauracje w Europie )rodkowo-Wschodniej i Stanach
Zjednoczonych. Za pierwsze sze$' miesi#cy 2011 roku udzia! przychodów z dzia!alno$ci restauracji w tych
regionach do ca!o$ci przychodów Grupy Kapita!owej Emitenta wynios!y odpowiednio 53,8% oraz 31,1%.
Dok!adne zestawienie procentowych udzia!ów poszczególnych rynków w przychodach Grupy Kapita!owej
Emitenta prezentuje poni%sze zestawienie:

80

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

Tabela 32

Struktura przychodów

Pierwsze 6 mPierwsze 6 mcy 2010 roku
2010
2009
2008
cy 2011 roku
(niezbadane)
(niezbadane)
- Polska
39,2%
37,2%
48,0%
- Czechy
13,9%
14,5%
16,0%
- CEE*
53,8%
54,9%
- Rosja
8,6%
8,5%
8,4%
8,1%
10,0%
- USA
31,1%
36,6%
34,6%
36,3%
21,5%
- Europa Zachodnia
6,5%
- Pozosta!e segmenty**
3,9%
4,0%
4,5%
- Nieprzypisane***
(ród!o: Opracowanie Emitenta na podstawie Skonsolidowanych Sprawozda' Finansowych
*„CEE” dotyczy spó!ek zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Bu!garii,Serbii oraz na W#grzech. Do 2010 roku spó!ki
zlokalizowane w Polsce i w Czechach prezentowane by!y w osobnych segmentach, a spó!ki zlokalizowane w Bu!garii, Serbii
oraz na W#grzech by!y w „Pozosta!ych segmentach”.
**„Pozosta!e segmenty” dotyczy spó!ek zlokalizowanych w Bu!garii, Serbii oraz na W#grzech.
***„Nieprzypisane” dotyczy niealokowanych na segmenty sald aktywów i pasywów (obejmuj"cych kredyty i po&yczki oraz
zobowi"zania z tytu!u leasingu), transakcji AmRest Holdings SE oraz spó!ki zale&nej zlokalizowanej na Ukrainie.

!

Kluczowymi czynnikami wp!ywaj"cymi na zmian# struktury przychodów poszczególnych rynków w wynikach
Grupy Kapita!owej Emitenta stanowi":
zrealizowane transakcje naby' nowych podmiotów bezpo$rednio wp!ywaj"ce na warto$' sprzeda%y
poprzez dodanie przychodów restauracji nowo nabytych podmiotów,
wp!yw organicznego rozwoju poszczególnych spó!ek Grupy Kapita!owej Emitenta, czyli przychody z nowo
otwartych restauracji,
wp!yw waha& kursów walut, poniewa% przy przeliczeniu przychodów na walut# funkcjonaln" polskich
z!otych Grupy Kapita!owej Emitenta wszelkie zmiany kursów mog" istotnie wp!ywa' na struktur#
przychodów,
realia rynkowe, czyli w g!ówniej mierze zachowania konsumentów oraz dzia!alno$' konkurentów, oraz inne
czynniki istotnie wp!ywaj"ce na atrakcyjno$' rynkow" oferowanych produktów.
Wymienione wy%ej czynniki kszta!towa!y historyczny rozwój Grupy Kapita!owej Emitenta na jej g!ównych rynkach.
B#d" równie% wp!ywa' na rozwój tej struktury w przysz!o$ci. Dlatego nale%y si# spodziewa' konsekwentnego
rozwoju przychodów w zwi"zku z realizowanymi planami inwestycyjnymi rozwoju organicznego. Odno$nie uk!adu
geograficznego tych inwestycji w ocenie Emitenta b#d" one wypadkow" dost#pno$ci atrakcyjnych lokalizacji i
warunków rynkowych w poszczególnych krajach, gdzie s" obecne podmioty Grupy Kapita!owej Emitenta.
Spó!ki Grupy Kapita!owej Emitenta nie posiadaj" dzia!alno$ci eksportowej, a jedynie sprzedaj" swoje produkty w
krajach swojej lokalizacji.
10.2.4.
Struktura przychodów wed"ug segmentów geograficznych
Poni%sza tabela prezentuje warto$ciow" struktur# przychodów poszczególnych segmentów geograficznych Grupy
Kapita!owej Emitenta.
Tabela 33

Zmiany przychodów ze sprzeda$y Grupy Kapita"owej Emitenta w podziale na
segmenty (w tys. z")

Pierwsze 6
Pierwsze 6
m-cy 2010
m-cy 2011
2010
2009
2008
roku
roku
(niezbadane)
(niezbadane)
Przychody razem
1.140.333
993.762
2.033.816
2.000.490
1.409.893
- Polska
797.328
744.933
677.982
- Czechy
282.670
289.310
225.940
- CEE*
613.374
544.667
- Rosja
98.624
84.907
170.779
161.066
140.679
- USA
354.307
364.188
704.392
725.390
302.426
- Europa Zachodnia
74.028
- Pozosta!e segmenty**
78.647
79.791
62.866
- Nieprzypisane***
(ród!o: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe
*„CEE” dotyczy spó!ek zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Bu!garii,Serbii oraz na W#grzech. Do 2010 roku spó!ki
zlokalizowane w Polsce i w Czechach prezentowane by!y w osobnych segmentach, a spó!ki zlokalizowane w Bu!garii,
Serbii oraz na W#grzech by!y w „Pozosta!ych segmentach”.
**„Pozosta!e segmenty” dotyczy spó!ek zlokalizowanych w Bu!garii, Serbii oraz na W#grzech.
***„Nieprzypisane” dotyczy niealokowanych na segmenty sald aktywów i pasywów (obejmuj"cych kredyty i po&yczki oraz
zobowi"zania z tytu!u leasingu), transakcji AmRest Holdings SE oraz spó!ki zale&nej zlokalizowanej na Ukrainie.
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10.2.5.
Czynniki nadzwyczajne maj%ce wp"yw na dzia"alno#& Emitenta
W opinii Emitenta na Dat# Zatwierdzenia Prospektu %adne czynniki nadzwyczajne nie mia!y wp!ywu na
prowadzenie dzia!alno$ci przez Spó!k#.
10.2.6.
Strategia rozwoju
Strategi" Emitenta jest uzyskanie pozycji lidera pod wzgl#dem sprzeda%y w segmencie restauracji szybkiej
obs!ugi (z ang. Quick Service Restaurants) oraz w segmencie restauracji z obs!ug" kelnersk" (z ang. Casual
Dining Restaurants), poprzez przej#cia i akwizycje oraz prowadzenie markowych sieci restauracyjnych b#d"cych
w stanie osi"gn"' wymagan" skal# (minimalne roczne przychody ze sprzeda%y USD 50 mln) oraz kryterium
rentowno$ci (wewn#trzna stopa zwrotu IRR minimum 20%). Emitent, poprzez kultur# „Wszystko Jest Mo%liwe!”,
dostarcza wy$mienite smaki oraz wyj"tkow" obs!ug# po przyst#pnej cenie.
Emitent szacuje, %e w zakresie marek obecnie prowadzonych przez Spó!k# w regionie Europy dzisiejszy
potencja! rynków, na których operuje, jest wielokrotnie wy%szy od obecnie posiadanego portfela restauracji.
Spó!ka planuje znacznie przyspieszy' swój wzrost. Emitent b#dzie realizowa! swoj" strategi# w Europie
)rodkowo-Wschodniej poprzez kontynuacj# rozwoju istniej"cych marek w obecnych krajach, zwi#kszenie
sprzeda%y istniej"cych restauracji i dalsze przej#cia w regionie.
Celem Emitenta jest wzmocnienie pozycji na podstawowych rynkach. Spó!ka jest w stanie sfinansowa' swój
rozwój w 2011 roku wykorzystuj"c wewn#trzne przep!ywy pieni#%ne oraz finansowanie d!u%ne.
W opinii Spó!ki unikalny model biznesowy marki La Tagliatella tworzy z niej doskona!" platform# globalnego
wzrostu. Emitent przy wykorzystaniu potencja!u marki La Tagliatella zamierza rozwija' si# w perspektywie
najbli%szych lat na $wiatowych rynkach ze szczególnym uwzgl#dnieniem du%ych rynków wschodz"cych (Indie,
Chiny oraz Brazylia).
W Europie Emitent w kolejnych latach planuje kontynuowa' wzrost w tempie oko!o 20% rocznie pod wzgl#dem
wysoko$ci przychodów ze sprzeda%y. Planowane przyspieszenie wzrostu i znacznie zwi#kszona liczba otwar'
nowych restauracji powodowa' b#dzie krótkoterminow" presj# na mar%# zysku netto, zwi"zan" ze zwi#kszonymi
kosztami finansowymi (wydatki zwi"zane z obs!ug" zad!u%enia) oraz podwy%szonymi jednorazowymi kosztami
zwi"zanymi z otwieraniem nowych restauracji.
Spó!ka zamierza konsekwentnie kontynuowa' dzia!ania maj"ce na celu zwi#kszenie warto$ci dla klientów.
Poprzez dalsze doskonalenie jako$ci obs!ugi klientów, oferowanie smacznych potraw przyrz"dzonych ze
$wie%ych sk!adników oraz wprowadzanie nowych produktów Emitent zamierza pog!#bia' w$ród klientów
$wiadomo$' doskona!ej relacji pomi#dzy cen" a warto$ci" us!ugi.
Emitent poprzez spó!k# AmRest LLC, operatora 103 restauracji Applebee’s w Stanach Zjednoczonych, jest
obecny na najwi#kszym na $wiecie rynku restauracyjnym. Strategia wzrostu na rynku ameryka&skim zak!ada
przej#cia i konsolidacj# w ramach marki Applebee’s. Naszym celem jest dalsze wykorzystanie bogatego
do$wiadczenia kadry zarz"dzaj"cej AmRest LLC, przy konsolidacji biznesu Applebee’s oraz wykorzystanie
potencja!u marki Applebee’s – najwi#kszej na $wiecie sieci casual dining.
10.2.7.

Uzale$nienie od patentów i licencji, umów przemys"owych, handlowych lub finansowych, albo
od nowych procesów produkcyjnych
W ocenie Zarz"du Grupa Emitenta nie jest uzale%niona od patentów i licencji, umów przemys!owych, handlowych
lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych (z zastrze%eniem umów franczyzowych opisanych w
punkcie 10.5.1.1.). Wi#kszo$' przychodów Grupy generowana jest bowiem dzi#ki umowom franczyzowym
dotycz"cym sieci Burger King, Starbucks, Applebee’s, KFC i Pizza Hut.
10.2.7.1. Badania i rozwój
Emitent nie prowadzi w!asnej dzia!alno$ci badawczo-rozwojowej. Dotyczy to równie% pozosta!ych spó!ek Grupy, z
wyj"tkiem spó!ek zarz"dzaj"cych grup" marek La Tagliatella. Spó!ki te dysponuj" w!asn" struktur" i zasobami
s!u%"cymi opracowywaniu nowych pozycji w menu restauracji.
Emitent posiada mo%liwo$' korzystania, za zgod" franczyzodawców, z bada& marketingowych prowadzonych na
ca!ym $wiecie. W zwi"zku z tym nie ma konieczno$ci przeprowadzania du%ej ilo$ci w!asnych prac badawczorozwojowych. Emitent mo%e korzysta' z gotowych wzorów produktów, smaków, strategii kampanii reklamowych,
wzorów opakowa&.
10.2.7.2. Patenty, zezwolenia i znaki towarowe
Emitent nie posiada patentów, wzorów u%ytkowych, ani wynalazków. Równie% spó!ki z Grupy Emitenta nie
posiadaj" patentów, wzorów u%ytkowych, ani wynalazków. Znaki towarowe zosta!y wskazane w tabeli poni%ej.
Tabela ta przedstawia znaki towarowe spó!ek z Grupy. Dodatkowo cz#$' informacji o aktualnie tocz"cych si#
post#powaniach rejestracyjnych zosta!a obj#ta wnioskiem o niepublikowanie.
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LONGER

OKURA

SMAKER

BIGGER

BIG ITALIAN

BIG ITALIAN

2.

3.

4.

5.

6.

7.

S!owny

S!owno-graficzny

S!owno-graficzny
S!owny
S!owny
S!owno-graficzny
S!owno-graficzny
S!owno-graficzny
S!owno-graficzny
S!owno-graficzny

11. ICE LAND JOGURT&CREAM

12. CAESAR

13. BIER, ,YCIE ZA ROGI

14. GRAB LIFA BY THE HORNS

15. LA TAGLIATELLA

16. TRASTEVERE

17. IL PASTIFICCIO

18. LA TAGLIATELLA

19. TRASTEVERE

S!owno-graficzny

S!owno-graficzny

S!owno-graficzny

S!owno-graficzny

S!owny

S!owny

S!owno-graficzny

S!owno-graficzny

S!owno-graficzny

Typ

10. ICE-LAND

9.

RODEO DRIVE AMERICAN
BAR&GRILL
RODEO DRIVE AMERICAN
BAR&GRILL

AmRest

1.

8.

Nazwa znaku

Lp
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30, 35, 43

30, 35, 43

29, 30, 35, 43

29, 30, 35, 43

29, 30, 35, 43

29, 30, 32, 43

29, 30, 32, 43
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08.06.2011

09.02.2009

17.06.2008

17.06.2008

26.03.2007

5 .09.2007

5 .09.2007

07.12.2004

25.07.1999

30, 43
Czechy: 43

29

25.07.1999

25.10.2006

16.09.2005

12.01.2011

12.01.2001

08.07.2003

08.07.2003

17.03.2004

08.07.2003

17.03.2008

Data zg"oszenia

30, 43

43

43

29, 30, 43

29, 30, 43

29, 30

29, 30

29, 30

29, 30

29, 30, 35, 43

Klasyfikacja
nicejska

10030997

7589187

6994586

6994545

5785118

214494

214493

191838

854772

883396

290300

203667

157499

157499

184224

188345

181109

176832

216946

Numer prawa
wy"%cznego

W toku

06.09.2009

20.01.2009

20.01.2009

17.03.2008

23.01.2009

23.01.2009

10.07.2007

11.01.2005

11.01.2005

21.05.2007

05.02.2008

12.01.2011

12.01.2001

21.12.2006

27.03.2007

16.10.2006

07.07.2006

04.06.2009

Data rejestracji

UE

UE

UE

UE

UE

Polska

Polska

Polska

Porozumienie
madryckie: Austria,
W!ochy, Rosja, Francja
Porozumienie
madryckie:
Niemcy, Estonia,
Francja, W#gry,
W!ochy, Austria,
Rosja (z
zastrze%eniami)
Czechy (dla klasy 43)

Czechy

Polska

Polska

Polska

Polska

Polska

Polska

Polska

Polska

Kraj

W toku

Pod ochron" do
09.02.2019

Pod ochron" do
17.06.2018

Pod ochron" do
17.06.2018

Pod ochron" do 7
grudnia 2014
Pod ochron" do
05.09.2017
Pod ochron" do
05.09.2017
Pod ochron" do
26.03.2017

Pod ochron" do
11.01.2015

Pod ochron" do
11.01.2015

Pod ochron" do
17.03.2018
Pod ochron" do
08.07.2013
Pod ochron" do
17.03.2013
Pod ochron" do
08.07.2013
Pod ochron" do
08.07.2013
Pod ochron" do
12.01.2001
Pod ochron" do
12.01.2021
Pod ochron" do
16.09.2015
Pod ochron" do
25.10.2016

Stan sprawy

S!owny
S!owny
S!owny

22. IL PASTIFICCIO

23. TRASTEVERE

24. LA TAGLIATELLA

S!owno-graficzny
S!owno-graficzny
S!owno-graficzny
S!owno-graficzny
S!owno-graficzny

35. LA PASTA DELLA VERITÀ

36. TRASTEVERE

37. IL PASTIFICCIO

38. LA TAGLIATELLA

39. LA TAGLIATELLA

43

S!owno-graficzny

30, 35, 43

43

43

16, 30, 43

43

43

43

S!owno-graficzny

S!owny

29

33

43

43

43

43

16, 43

42

42

42

42

42

S!owno-graficzny

S!owno-graficzny

S!owny

34. LA VERA PASTA

31.

MOZARELLA CUORE DI
LATTE
L'ARTIGIANO DELLA PASTA
32. FRESCA DI QUALITA DAL
1908 PIZZERIE-RISTORANTE
TRASTEVERE DOVE LA
33.
CUCINA È ARTE

30. G VERDI

IL PASTIFICCIO DI
CASANOVA

S!owny

28. IL PASTIFICCIO ITALIANO

29.

S!owny

27. PASTIFICCIO PASTA & PIZZA

S!owny

S!owno-graficzny

S!owny

21. IL PASTIFICIO

RISTORANTE PIZZERIE
25. L'ARTIGIANO DELLA PASTA
FRESCA DI QUALITA
IL PASTIFICCIO
26.
RISTORANTI-GELATTI

S!owno-graficzny

20. TÉVERE
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17.02.2009

25.03.2004

25.03.2004

24.12.2003

18.06.2009

05.06.2009

19.11.2008

07.11.2005

28.07.2004

12.07.2004

02.06.2003

02.06.2003

02.06.2003

02.06.2003

14.04.2003

04.01.2001

03.01.2001

29.02.2000

22.12.1999

09.04.1997

1006921

26774

26773

26775

2878453

2879226

2853222

2678220

2608794

2606118

2544022

2544021

2544020

2544019

2536357

2369215

2368981

2295427

2279073

2085355

17.02.2009

25.03.2004

25.03.2004

24.12.2003

08.10.2009

16.10.2009

18.03.2009

17.04.2006

30.12.2004

26.01.2005

07.10.2004

07.10.2004

07.10.2004

07.10.2004

03.09.2003

05.07.2001

20.11.2001

20.12.2000

05.07.2000

05.02.1998

Maroko

Andora

Andora

Andora

Hiszpania

Hiszpania

Hiszpania

Hiszpania

Hiszpania

Hiszpania

Hiszpania

Hiszpania

Hiszpania

Hiszpania

Hiszpania

Hiszpania

Hiszpania

Hiszpania

Hiszpania

Hiszpania

Pod ochron" do
2019-02-17

25.03.2014

Pod ochron" do
25.03.2014

Pod ochron" do
24.12.2013

Pod ochron" do
02.06.2019

Pod ochron" do
05.06.2019

Pod ochron" do
19.11.2018

Pod ochron" do
07.11.2015

Pod ochron" do
28.07.2014

Pod ochron" do
12.07.2014

Pod ochron" do
02.06.2013

Pod ochron" do
02.06.2013

Pod ochron" do
02.06.2013

Pod ochron" do
02.06.2013

Pod ochron" do
14.04.2013

Pod ochron" do
04.01.2021

Pod ochron" do
03.01.2021

Pod ochron" do
28.02.2020

Pod ochron" do
22.12.2019

Pod ochron" do
09.04.2017
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10.2.7.3. Licencje
Emitent wykorzystuje w swojej dzia!alno$ci znaki towarowe oraz know-how nale%"ce do innych podmiotów.
Emitent zarz"dza 8 markami restauracyjnymi w krajach Europy Zachodniej, Europy )rodkowo-Wschodniej oraz
Ameryki Pó!nocnej, w tym jako franczyzobiorca prowadzi restauracje Burger King, Pizza Hut, KFC, Applebee’s,
Starbucks. La Tagliatella, Trastevere, il Pastificcio s" markami w!asnymi spó!ek z Grupy Emitenta. Prawo do
u%ywania znaków towarowych oraz know-how zwi"zanych z prowadzeniem restauracji i kawiarni, co do zasady,
zosta!o udzielone na podstawie odpowiednich umów franczyzowych.
Emitent oraz spó!ki z Grupy Emitenta uzyska!y prawo do u%ywania znaku towarowego Burger King (oraz innych
okre$lonych w umowie z Burger King Europe GmbH) oraz licencj# do u%ywania systemu zarz"dzania
restauracjami Burger King. Burger King Europe GmbH posiada wy!"czne prawo do znaku towarowego BURGER
KING®, zarejestrowanego w urz#dzie patentowym w Stanach Zjednoczonych oraz prawo do systemu
prowadzenia restauracji, know-how, do$wiadczenia, etc. dotycz"cych prowadzenia restauracji pod nazw" Burger
King, które obejmuj" wystrój, wygl"d restauracji, kuchni, sposób obs!ugiwania klientów, rodzaj i jako$'
oferowanych produktów, procedury zarz"dzania (Burger King System). Na mocy umowy Burger King Europe
GmbH udzieli! spó!kom z Grupy Emitenta niewy!"cznego prawa do prowadzenia na terytorium Polski, Bu!garii i
Republiki Czeskiej restauracji pod nazw" Burger King oraz licencji do u%ywania Systemu Burger King (systemu
zarz"dzania i prowadzenia restauracji) oraz znaków towarowych Burger King.
Emitent oraz spó!ki z Grupy Emitenta uzyska!y prawo do u%ywania znaku towarowego KFC (na terytorium Polski,
Republiki Czeskiej, W#gier, Rosji, Serbii oraz Bu!garii) oraz Pizza Hut (na terytorium Rosji, W#gier i Polski).
W!a$cicielem marki KFC jest Kentucky Fried Chicken International Holdings Inc., za$ marki Pizza Hut - Pizza Hut
International LLC, którzy udzielili spó!kom z grupy Yum! Brands Inc. niewy!"cznego prawa od u%ywania
wskazanych marek na okre$lonym terytorium oraz do udzielania prawa od u%ywania (licencji) innym podmiotom.
Na podstawie umów franczyzowych Emitent oraz Spó!ki z grupy Emitenta uzyska!y niewy!"czne prawo u%ywania:
(i) systemu przygotowywania, marketingu i sprzeda%y produktów %ywno$ciowych w ramach eksploatacji koncepcji
KFC/Pizza Hut (system); (ii) w!asno$ci systemowej, na któr" w rozumieniu umowy sk!adaj" si# tre$ci instrukcji,
wszelki know how, informacje, specyfikacje, systemy oraz dane wykorzystywane przez KFC/Pizza Hut w ramach
systemu lub w odniesieniu do systemu, w!"czaj"c bez ogranicze& tajemnice handlowe, prawa autorskie, patenty
oraz inne prawa w!asno$ci intelektualnej; (iii) znaków towarowych, znaków us!ugowych, nazw handlowych i
innych podobnych praw przys!uguj"cych KFC/Pizza Hut lub spó!kom nale%"cym do grupy przedsi#biorstw, w
której znajduje si# KFC/Pizza Hut, i ka%dorazowo wskazane przez KFC/Pizza Hut do wykorzystania. Udzielona
licencja nie ma charakteru licencji wy!"cznej - na podstawie umowy franczyzowej Emitent uzyska! niewy!"cznie
prawo do u%ywania systemu, znaków towarowych oraz w!asno$ci systemowej, co oznacza, %e franczyzodawca
mo%e przyzna' takie prawo równie% osobom trzecim.
Emitent posiada obecnie niewy!"czne prawo do otwierania i prowadzenia restauracji Applebee’s w Stanach
Zjednoczonych. Prawo to jest wy!"czne tylko na okre$lonych w umowie terytoriach. Na podstawie umowy z
Applebee’s Franchising LLC spó!ka z Grupy Emitenta uzyska!a prawo do otwierania na okre$lonych terytorium
restauracji pod nazw" Applebee’s, u%ywania systemu prowadzenia restauracji oraz okre$lonych znaków
towarowych zarejestrowanych przez Applebee’s Franchising LLC. System prowadzenia restauracji sk!ada si# ze
znaku towarowego Applebee’s Neighborhood Grill&Bar i wariacji tej nazwy, standardu wystroju, aran%acji wn#trz,
kolorystyki, szyldów, wyposa%enia, procedur przygotowywania jedzenia i napojów, specyfikacji okre$lonego
rodzaju produktów, metod przechowywania zapasów, metod operacyjnych, kontroli finansowej, standardów
treningów dla pracowników i metod nauczania.
Starbucks Coffee EMEA B.V. udzieli! spó!kom z Grupy Emitenta prawa do prowadzenia restauracji pod nazw"
Starbucks. Obecnie w ramach Grupy prowadzone s" lokale Starbucks w Polsce, w Czechach i na W#grzech.
Starbucks Coffee EMEA B.V. udzieli! spó!kom z Grupy Emitenta niewy!"cznej licencji do u%ywania znaków
towarowych, informacji poufnych, know-how, jedynie celem prowadzenia kawiarni Starbucks na terytorium
obj#tym umow", oraz do u%ywania znaków towarowych do prowadzenia lokalnej strony internetowej oraz jako
cz#$' nazwy domeny. Licencja jest niewy!"czna i nieprzenoszalna. Licencja nie obejmuje m.in. prawa do
udzielania subfranczyzy, licencji i sublicencji znaku towarowego, przekazywania informacji poufnych lub
techologii, know – how, prawa do u%ywania znaków towarowych, know-how, w zwi"zku z prowadzeniem kawiarni
Starbucks, odno$nie których spó!ki z Grupy Emitenta nie maj" uprawnie& franczyzobiorcy. Upowa%nienie do
realizacji praw, b#d"cych przedmiotem umowy, nast"pi!o na podstawie licencji. Spó!ki z Grupy Emitenta s"
zobowi"zane do u%ywania znaków towarowych w taki sposób, aby nie narusza' renomy Starbucks.
Wszystkie umowy na podstawie których Emitent oraz spó!ki z Grupy Emitenta uzyska!y prawo do u%ywania
znaków towarowych oraz u%ywania systemu prowadzenia poszczególnych restauracji i kawiarni zosta!y opisane
w punkcie 10.5.1.1.
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10.2.8.
Za"o$enia wszelkich o#wiadcze. Emitenta dotycz%cych jego pozycji konkurencyjnej
Wszelkie dane i informacje zawarte w Prospekcie dotycz"ce pozycji konkurencyjnej Grupy Emitenta zosta!y
podane na podstawie dost#pnych wyników finansowych g!ównych podmiotów dzia!aj"cych na rynku
restauracyjnym oraz szacunków i do$wiadczenia rynkowego Zarz"du, chyba %e zosta!o to inaczej okre$lone w
tre$ci Prospektu.

10.3.

Otoczenie prawne Emitenta

G!ównym przedmiotem dzia!alno$ci Emitenta i Grupy Emitenta jest prowadzenie dzia!alno$ci gastronomicznej
zwi"zanej z us!ugami %ywieniowymi dla konsumentów. Poni%ej zosta!a przedstawiona krótka informacja na temat
istotnych aspektów prawnych prowadzenia dzia!alno$ci w ww. obszarze.
10.3.1.
Otoczenie prawne w Polsce
G!ównym aktem prawnym reguluj"cym prawa i obowi"zki zwi"zane ze $wiadczeniem m.in. us!ug
gastronomicznych w Polsce jest Ustawa o Bezpiecze&stwie ,ywno$ci i ,ywienia. Ustawa okre$la wymagania i
procedury niezb#dne dla zapewnienia bezpiecze&stwa %ywno$ci i %ywienia zgodnie z przepisami rozporz"dzenia
(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiaj"cego ogólne zasady i
wymagania prawa %ywno$ciowego, powo!uj"cego Europejski Urz"d do Spraw Bezpiecze&stwa ,ywno$ci oraz
ustanawiaj"cego procedury w sprawie bezpiecze&stwa %ywno$ci (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002). Ustawa
okre$la:
(i)
wymagania zdrowotne %ywno$ci - w zakresie nieuregulowanym w rozporz"dzeniach Unii Europejskiej,
(ii)

wymagania dotycz"ce przestrzegania zasad higieny:

%ywno$ci - w zakresie nieuregulowanym w rozporz"dzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny $rodków spo%ywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004),
materia!ów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z %ywno$ci" - w zakresie nieuregulowanym w rozporz"dzeniu
(WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 pa(dziernika 2004 r. w sprawie materia!ów i
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z %ywno$ci" oraz uchylaj"cym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.
Urz. UE L 338 z 13.11.2004),
(iii)

w!a$ciwo$' organów w zakresie przeprowadzania urz#dowych kontroli %ywno$ci na zasadach okre$lonych
w rozporz"dzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie kontroli urz#dowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodno$ci z prawem paszowym i
%ywno$ciowym oraz regu!ami dotycz"cymi zdrowia zwierz"t i dobrostanu zwierz"t (Dz. Urz. UE L 191 z
30.04.2004),

(iv)

wymagania dotycz"ce przeprowadzania urz#dowych kontroli %ywno$ci - w zakresie nieuregulowanym w
rozporz"dzeniu nr 882/2004.
Dodatkowo dzia!alno$' gastronomiczna w Polsce podlega tak%e regulacjom Ustawy o Wychowaniu w Trze(wo$ci
i Przeciwdzia!aniu Alkoholizmowi, w zakresie dotycz"cym dzia!alno$ci zwi"zanej ze sprzeda%" alkoholu. W
pozosta!ym zakresie zwi"zanym z prowadzon" dzia!alno$ci" gospodarcz" w Polsce, w tym w szczególno$ci w
zakresie zawierania umów, dzia!alno$' Grupy podlega regulacjom Kodeksu Cywilnego.
Restauracje Emitenta w Polsce prowadzone s" w trzech rodzajach lokalizacji: w centrach handlowych, w
istniej"cych budynkach (np. typu kamienica) – wbudowane, oraz w obiektach typu drive thru. W zale%no$ci od
rodzaju miejsca, w których zak!adana jest dana restauracja, inne s" wymogi prawne zwi"zane z przystosowaniem
obiektu do prowadzenia restauracji. Co do zasady obiekty, w których maj" by' prowadzone restauracje, s"
przedmiotem najmu. Wybran" lokalizacj# dostosowuje si# do wymogów prowadzenia restauracji pod dan" mark",
czy to poprzez uzgodnienie projektu z podmiotem zarz"dzaj"cym centrum handlowym, czy to poprzez projekt
lokalu i wyst"pienie o pozwolenie na budow# (w przypadku lokalu wbudowanego czy lokalu typu drive thru).
Po zako&czeniu procesu przystosowania lokalu do wymogów restauracji pod dan" mark", nale%y uzyska'
pozwolenie na u%ytkowanie lub zg!osi' obiekt do u%ytkowania. Zanim to jednak nast"pi nale%y poinformowa'
Pa&stwow" Inspekcj# Sanitarn", Pa&stwow" Stra% Po%arn" oraz Pa&stwow" Inspekcj# Pracy o zako&czeniu
budowy obiektu budowlanego i zamiarze przyst"pienia do jego u%ytkowania. Powy%sze organy zajmuj"
stanowisko w sprawie zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Niezaj#cie
stanowiska przez te organy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje si# jak niezg!oszenie
sprzeciwu lub uwag.
Na 30 dni przed terminem oddania do u%ytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu
budowlanego, je$li przedsi#wzi#cie mo%e znacz"co oddzia!ywa' na $rodowisko, nale%y poinformowa'
wojewódzkiego inspektora ochrony $rodowiska o planowanym terminie oddania do u%ytkowania nowo
zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego. Koniecznym elementem procesu powstawania
restauracji jest równie% uzyskanie zgody inspektora sanitarnego na prowadzenie dzia!alno$ci w danym lokalu. Z
odbioru sanitarnego sporz"dzany jest protokó!, który jest do!"czany do wniosku o pozwolenie na u%ytkowanie.
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Je$li w danym lokalu b#dzie prowadzona sprzeda% napojów alkoholowych, konieczne jest wyst"pienie o
zezwolenie na sprzeda% alkoholu. W przypadku gdy dana restauracja mie$ci si# w budynku mieszkalnym, do
uzyskania pozwolenia na sprzeda% alkoholu potrzebna jest równie% zgoda wspólnoty mieszkaniowej.
Aby móc prowadzi' sprzeda% napojów alkoholowych przeznaczonych do spo%ycia, Emitent powinien otrzyma'
odpowiednie zezwolenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w!a$ciwego ze wzgl#du na
lokalizacj# punktu sprzeda%y. Zezwolenie wydaje si# na podstawie pisemnego wniosku przedsi#biorcy.
Zezwolenia wydaje si# oddzielnie na nast#puj"ce rodzaje napojów alkoholowych:
do 4,5% zawarto$ci alkoholu oraz na piwo,
powy%ej 4,5% do 18% zawarto$ci alkoholu (z wyj"tkiem piwa),
powy%ej 18% zawarto$ci alkoholu.
W!a$ciwy organ wydaje zezwolenie po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwi"zywania problemów
alkoholowych o zgodno$ci lokalizacji punktu sprzeda%y z uchwa!ami rady gminy. Zezwolenie na sprzeda%
napojów alkoholowych przeznaczonych do spo%ycia w miejscu lub poza miejscem sprzeda%y wydaje si# na czas
oznaczony, nie krótszy ni% 4 lata, a w przypadku sprzeda%y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo%ycia
poza miejscem sprzeda%y – nie krótszy ni% 2 lata.
Organ cofa zezwolenie na sprzeda% napojów alkoholowych w przypadku nieprzestrzegania okre$lonych w
ustawie zasad i warunków sprzeda%y napojów alkoholowych. Przedsi#biorca, któremu cofni#to zezwolenie, mo%e
wyst"pi' z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcze$niej ni% po up!ywie 3 lat od dnia wydania decyzji
o jego cofni#ciu.
10.3.2.
Otoczenie prawne w Czechach
G!ównym aktem prawnym reguluj"cym prowadzenie dzia!alno$ci gastronomicznej w Republice Czeskiej jest
ustawa Nr 258/2000 Coll., o ochronie zdrowia publicznego. Akt ten okre$la warunki niezb#dne dla zapewnienia
bezpiecze&stwa oraz odpowiedniej jako$ci %ywno$ci w restauracjach oraz obowi"zki przedsi#biorców,
prowadz"cych dzia!alno$' gastronomiczn".
Ustawa obowi"zuje od 1 stycznia 2001 r. i okre$la:
(i)

definicj# dzia!alno$ci gastronomicznej, posi!ku,
prowadz"cego dzia!alno$' gastronomiczn",

us!ug

zwi"zanych

z

%ywno$ci",

przedsi#biorcy

(ii)

wymogi dla przedsi#biorców prowadz"cych dzia!alno$' gastronomiczn", jakie musz" zosta' spe!nione w
celu prowadzenia dzia!alno$ci gastronomicznej zgodnie z przepisami (lub odwo!uje si# do w!a$ciwych
regulacji prawnych),

(iii)

wymagania dotycz"ce miejsca, w którym prowadzona mo%e by' dzia!alno$' gastronomiczna (stoisko w
centrum handlowym, restauracja, itd.),

(iv)

wymagania dotycz"ce przestrzegania zasad higieny w zakresie dostaw, przetwarzania oraz podawania
%ywno$ci,

(v)

wymagania oraz parametry, jakie musz" spe!nia' materia!y i wyroby przeznaczone do gotowania,

(vi)

szczególne wymagania, jakie musz" spe!nia' pracownicy, zatrudnieni przy pracach zwi"zanych z
dzia!alno$ci" gastronomiczn".

Dodatkowo, dzia!alno$' gastronomiczna podlega tak%e regulacjom ustawy nr 513/1991 Coll., Kodeksu
handlowego (reguluj"cej w szczególno$ci umowy handlowe zawierane pomi#dzy podmiotami profesjonalnymi),
ustawy nr 455/1991 Coll., o dzia!alno$ci gospodarczej (okre$laj"cej ogólne warunki, jakie musz" zosta'
spe!nione, aby zosta' przedsi#biorc") oraz wielu innym ustawom, w tym m.in. ustawom dotycz"cym $rodowiska,
takim jak prawo wodne, ustawa dotycz"ca $cieków, akt dotycz"cy opakowa&, ustawa o zakazie palenia tytoniu), a
tak%e – odpowiednim aktom wykonawczym.
10.3.3.
Otoczenie prawne w USA
Dzia!alno$' gastronomiczna w Stanach Zjednoczonych jest przedmiotem szeregu regulacji prawnych, zarówno
na szczeblu federalnym, stanowym, jak i lokalnym. Normuj" one w szczególno$ci:
(i)
sposób przygotowania %ywno$ci oraz warunki sanitarne pomieszcze& restauracyjnych,
(ii)

zasady licencjonowania oraz okre$lenia przez stan oraz w!adze lokalne warunków, jakie musz" by'
spe!nione przy podawaniu napojów alkoholowych, a tak%e standardy dotycz"ce zdrowia, warunków
sanitarnych, ochrony przeciwpo%arowej oraz bezpiecze&stwa, a tak%e standardy budowlane,

(iii)

stosunki prawne z pracownikami, takie jak: p!aca minimalna, nadgodziny, warunki pracy, wymagania
dotycz"ce obywatelstwa oraz zakazu dyskryminacji,
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(iv)

zasady bezpiecze&stwa $rodowiska pracy, przystosowania przestrzeni publicznej dla potrzeb osób
niepe!nosprawnych, a tak%e – dost#pno$' nowych powierzchni komercyjnych, zgodnie z w!a$ciwymi
wytycznymi oraz dostosowanie w tym zakresie pomieszcze& ju% istniej"cych,

(v)

wymogi budowlane i zwi"zane z planem zagospodarowania przestrzennego,

(vi)

kwestie dotycz"ce ochrony $rodowiska, które mog" w szczególno$ci przewidywa' okre$lone limity emisji,
wynikaj"cych z przygotowania %ywno$ci, regulowa' sposób gospodarki $ciekami, a tak%e mog"
przewidywa' $rodki ochrony prawnej w zwi"zku ze ska%eniem wód lub ziemi,

(vii)

kwestie warto$ci od%ywczych oraz oznaczania %ywno$ci,

(viii)

kwestie dotycz"ce ochrony prywatno$ci oraz bezpiecze&stwa informacji w zakresie zbierania oraz
przechowywania okre$lonych prywatnych oraz gospodarczych informacji o klientach, sprzedawcach i
pracownikach.
Podmioty prowadz"ce restauracje w Stanach Zjednoczonych mog" równie% by' przedmiotem prywatnych
powództw, jak równie% post#powa& podejmowanych przez organy rz"dowe. Powodem wytoczenia powództwa
mo%e by' szczególno$ci nieprzestrzeganie przepisów wskazanych powy%ej, szkody poniesione przez klientów
restauracji wskutek dzia!alno$ci restauracji, niespe!nienie norm bezpiecze&stwa %ywno$ci, wymaga& w zakresie
ochrony zdrowia, czy uchybienia natury organizacyjnej, a tak%e – szkody na osobie lub te% w mieniu, które
wynikn#!y z bezprawnego podania napojów alkoholowych osobie znajduj"cej si# pod wp!ywem $rodków
odurzaj"cych.
10.3.4.
Otoczenie prawne w Rosji
Dzia!alno$' gastronomiczna w Federacji Rosyjskiej jest przedmiotem szeregu regulacji prawnych, zarówno na
szczeblu federalnym, jak i lokalnym. Do najwa%niejszych aktów prawnych nale%" w szczególno$ci Ustawa Nr 29-. z dnia 2 stycznia 2000 r. dotycz"ca jako$ci i bezpiecze&stwa %ywno$ci. Ustawa reguluje mi#dzy innymi
zasady dotycz"ce sposobu przygotowania %ywno$ci oraz warunki sanitarne, w jakich proces ten powinien si#
odbywa'. Dodatkowo przedmiotem ustawy s" równie% obowi"zki informacyjne zwi"zane z produkcj" i
podawaniem %ywno$ci oraz zasady sprawowania kontroli pa&stwowej w tym zakresie. Istotn" rol# pe!ni równie%
Ustawa Nr /0 2.3.6.1079-01 z dnia 6 listopada 2001 r. dotycz"ca wymogów sanitarno-epidemiologicznych w
zakresie %ywienia zbiorowego oraz Ustawa Nr 2300-1 z dnia 7 lutego 1992 r. o ochronie praw konsumentów.
Niezale%nie od tego dzia!alno$' Emitenta w Rosji podlega równie% ogólnym regulacjom dotycz"cym prowadzenia
dzia!alno$ci gospodarczej oraz zawierania umów handlowych, w tym w szczególno$ci przepisom rosyjskiego
kodeksu cywilnego oraz kodeksu podatkowego.
10.3.5

Otoczenie prawne w Hiszpanii

Prowadzenie dzia!alno$ci gastronomicznej w Hiszpanii jest przedmiotem regulacji prawnych na poziomie
krajowym, dwunastu Wspólnot Autonomicznych (Andaluzja, Aragonia, Kastylia i Leon, Katalonia, Galicia, Baleary,
La Roja, Madryt, Murcja, Kraj Basków, Asturia i Walencja) oraz na poziomie przepisów prawa miejscowego.
W zakresie regulacji krajowych s" to:
(i)
Ustawa z dnia 6 lipca 2009 r., nr 11/2009 dotycz"ca rekreacji i us!ug publicznych wraz z aktem
wykonawczym z dnia 31 sierpnia 2011 r., nr 112.2010,
(ii)

Rozporz"dzenie nr 2414/1961 z dnia 30 listopada 1961 r. zatwierdzaj"ce Ustaw# o nieodpowiedniej,
niezdrowej, szkodliwej i niebezpiecznej dzia!alno$ci oraz Rozporz"dzenie z dnia 17 czerwca 1955 r.
zatwierdzaj"ce lokalne regulacje w zakresie us!ug – akty te maj" zastosowanie w przypadku, gdy nie ma
przepisow szczególnych prawa lokalnego,

(iii)

Rozporz"dzenie królewskie z dnia 29 grudnia 2000 r., nr 3484/2000 ustanawiaj"ce standardy higieniczne
podczas przygotowywania, dystrybucji i sprzeda%y paczkowanych, gotowych da&.

Obok regulacji krajowych istniej" równie% liczne regulacje Wspólnot Autonomicznych oraz przepisy prawa
miejscowego, które odnosz" si# do prowadzenia dzia!alno$ci gastronomicznej, w tym przepisy reguluj"ce
pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dzia!alno$ci.
Podmioty, które zamierzaj" rozpocz"' prowadzenie dzia!alno$ci gastronomicznej w Hiszpanii, s" obowi"zane
uzyska' nast#puj"ce pozwolenia:
(i)
zgod# w!adz regionalnych i/lub licencj# na otwarcie lokalu albo certyfikat rozpocz#cia dzia!alno$ci,
(ii)

pozwolenie na dzia!alno$ci turystyczn" oraz rejestracj# w Regionalnym Rejestrze Turystyki.

Licencja w!adz regionalnych na otwarcie lokalu jest potwierdzeniem spe!nienia przez podmiot zamierzaj"cy
prowadzi' dzia!alno$' gastronomiczn" rygorów prawa lokalnego odnosz"cych si# do wymogów technicznych
lokalu, ochrony przeciwpo%arowej, etc. Dodatkowo, lokale musz# spe!nia' wymogi sanitarne, co jest
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weryfikowane przed wydaniem licencji. Licencja taka jest wymagana we Wspólnotach Autonomicznych Madrytu,
Kraju Basków, Asturii i Walencji.
W pozosta!ych Wspólnotach Autonomicznych przedsi#biorca jest obowi"zany uzyska' pozwolenie na
prowadzenie dzia!alno$ci gospodarczej przed rozpocz#ciem adaptowania lokalu do prowadzenia dzia!alno$ci
gastronomicznej oraz z!o%y' o$wiadczenie o rozpocz#ciu prowadzenia dzia!alno$ci gospodarczej wskazuj"ce, %e
wszystkie wymogi zwi"zane z prowadzeniem danego rodzaju dzia!alno$ci businessowej zosta!y spe!nione.
Pozwolenie na dzia!alno$' turystyczn" (obejmuj"c" dzia!alno$' cateringow") wskazuj"ce, %e zosta!y spe!nione
warunki prawne dotycz"ce prowadzenia takiej dzia!alno$ci, jest wymagane w Kraju Basków oraz Walencji. W
Katalonii nie ma wymogu uzyskania takiego pozwolenia. W Andaluzji, Aragonii, Kastylii i Leon, Galicii, Balearach,
La Roja, Madrycie, Murcii i Asturii konieczne jest jedynie z!o%enie o$wiadczenia, %e warunki wskazane w
regulacjach odnosz"cych si# do turystyki zosta!y spe!nione.

10.4.

+rodki trwa"e

10.4.1.
Znacz%ce rzeczowe aktywa trwa"e Emitenta
Poni%sze tabele przedstawiaj" zbiorcze zestawienie $rodków trwa!ych Emitenta na dzie& 31 grudnia 2010 r. oraz
na dzie& 30 czerwca 2011 r. w podziale na poszczególne spó!ki Grupy. Na Dzie& Zatwierdzenia Prospektu
zestawienie $rodków trwa!ych Emitenta nie uleg!o istotnej zmianie w porównaniu ze stanem na dzie& 30 czerwca
2011 r.
Tabela 35

Warto#& netto rzeczowych aktywów trwa"ych na dzie. 31 grudnia 2010 r. (tys. z")

AmRest Sp. z o.o.
AmRest s.r.o.
AmRest BK s.r.o.
AmRest Kft
AmRest Coffee
Sp. z .o.o.
Bécsi út.13. Kft
AmRest EOOD
AmRest Coffee
s.r.o.
OOO AmRest
OOO KFC Nord
AmRest Kávézó
Kft
AmRest D.O.O.
AmRest LLC
SCM Sp. z o.o.
Efekt korekt
konsolidacyjnych dzia!alno$'
zaniechana
RAZEM
(ród!o: Emitent

Tabela 36

+rodki
transportu

81.576
32.647
4.288
7.286

179
27
-

Inne
rzeczowe
aktywa
trwa"e
17.719
2.851
471
3.403

3.791
938
-

10.236

3.022

.

854

2.100

16.212

-

1.594
2.252

1.972

-

-

1.156

1.594
5.380

+rodki
trwa"e w
budowie

RAZEM

35.672
4.099
1.039
291

288.617
89.873
10.119
31.192

-

16.817

4.375

19

281

72

21.564

-

46.232
1.120

18.431
-

29
-

2.118
-

5.606
-

72.416
1.120

-

3.099

678

-

580

85

4.442

-

2.278
44.788
2

620
39.850
82

363

-

2.131
136
-

5.029
84.774
447

-

-358

-588

-

-

-

-946

4.729

351.584

194.239

617

28.277

52.387

631.833

Warto#& netto rzeczowych aktywów trwa"ych na dzie. 30 czerwca 2011 r. (tys. z")

3.791
974
-

Budynki i
nak"ady na
rozwój
restauracji
165.258
47.852
4.266
23.031

Grunty
AmRest Sp. z o.o.
AmRest s.r.o.
AmRest BK s.r.o.
AmRest Kft
AmRest Coffee
Sp. z .o.o.
Bécsi út.13. Kft
AmRest EOOD
AmRest Coffee
s.r.o.
OOO AmRest
AmRest Kávézó
Kft

Maszyny i
urz%dzenia

Budynki i
nak"ady na
rozwój
restauracji
149.680
49.311
4.321
20.212

Grunty

Maszyny i
urz%dzenia

+rodki
transportu

90.308
34.668
4.051
10.007

146
21
-

Inne
rzeczowe
aktywa
trwa"e
19.089
2.233
334
3.753

+rodki
trwa"e w
budowie

RAZEM

41.175
4.342
1.533
449

319.767
90.090
10.184
37.240

-

11.432

3.597

-

922

4.742

20.693

-

1,674
1.471

1.633

-

-

1.246

1,674
4.350

-

16,330

3.896

16

180

199

20.621

-

49.398

18.399

24

2.143

11.023

80.987

-

3.252

713

-

518

1.257

5.740
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AmRest D.O.O.
AmRest LLC
SCM Sp. z o.o.
Pastificio Service
S.L.U.
Pastificio
Restaurantes
S.L.U.
Tagligat S.L.U.
Restauravia Food
S.L.U.
Efekt korekt
konsolidacyjnych dzia!alno$'
zaniechana
RAZEM
(ród!o: Emitent

-

2.699
41.873
36

2.181
37.605
85

513

6

478
900
-

5.358
80.378
640

3.177

29.549

8.906

267

18.229

2.724

62.852

-

6.330

-

-

-

-

6.330

-

835

1.013

-

-

-

1.848

-

45.673

14.562

200

6.991

8

67.434

-

-322

-517

-

-

-

-839

7.942

450.637

213.107

1.187

54.398

70.076

815.347

10.4.1.1. Nieruchomo#ci
10.4.1.1.1.

Nieruchomo#ci w"asne

10.4.1.1.1.1.
Spó"ki z siedzib% w Polsce
Jedynymi nieruchomo$ciami, które s" w!asno$ci" Grupy w Polsce s": (i) nieruchomo$' gruntowa, b#d"ca
w!asno$ci" AmRest Sp. z o.o., o !"cznej powierzchni 345 m² po!o%ona w Krakowie w dzielnicy Krowodrza, dla
której prowadzona jest ksi#ga wieczysta KR1P/00270175/5, (ii) nieruchomo$' lokalowa, b#d"ca w!asno$ci"
AmRest Sp. z o.o., o !"cznej powierzchni 45,95 m² po!o%ona w Warszawie przy ul. Rutkowskiego 2/30A, dla której
prowadzona jest ksi#ga wieczysta WA4M/00081960/3, (iii) nieruchomo$' gruntowa, b#d"ca w!asno$ci" AmRest
Sp. z o.o. o !"cznej powierzchni 11.677 m² po!o%ona w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 184, dla której
prowadzona jest ksi#ga wieczysta WA5M/00444803/5, (iv) nieruchomo$' gruntowa, b#d"ca w!asno$ci" AmRest
2
Sp. z o.o., o !"cznej powierzchni 967 m po!o%ona w Sosnowcu przy ul. Sienkiewicza, dla której prowadzona jest
ksi#ga wieczysta KA1S/00051305/9 oraz (v) nieruchomo$' gruntowa o powierzchni 976 m² wraz z posadowionym
na niej budynkiem handlowo-us!ugowym o powierzchni zabudowy 458 m², b#d"ca w!asno$ci" AmRest Sp. z o.o.,
po!o%ona w Bia!ymstoku, obr#b Skorupy, gmina Bia!ystok, dla której prowadzona jest ksi#ga wieczysta
BI1B/00195014/2.
W ramach bie%"cej dzia!alno$ci operacyjnej wykorzystywana jest jedynie nieruchomo$' w Warszawie przy
Alejach Jerozolimskich 184.
Nieruchomo$' po!o%ona w Sosnowcu obci"%ona jest natomiast nieodp!atn" s!u%ebno$ci" gruntow" na rzecz
ka%doczesnych w!a$cicieli okre$lonych dzia!ek s"siednich, polegaj"c" na prawie przechodu oraz prawie
przejazdu.
10.4.1.1.1.2.
Spó"ki z siedzib% za granic%
Poni%sze tabele przedstawiaj" nieruchomo$ci b#d"ce w!asno$ci" spó!ek Grupy za granic".
Tabela 37
Adres
1023 Budapest,
Bécsi út 13
Budapest, 23
district
(ród!o: Emitent

Rodzaj
nieruchomo#ci

odpo1ívka D47
u obce
Antošovice,
Ostrava, 711 00
2estlice 136,
2estlice
Písecká 1011,

Spó"ka b!d%ca
w"a#cicielem

Powierzchnia

Nr ksi!gi wieczystej
(lub innego rejestru)

Sposób
wykorzystania

Budynkowa

Becsi ut. 13 Kft

222 m²

14805/1

Powierzchnia biurowa

Lokalowa

Amrest Kft

2.643 m²

195847/66

Restauracja KFC

Tabela 38
Adres

W!gry

Czechy

Rodzaj
nieruchomo#ci

Spó"ka b!d%ca
w"a#cicielem

Powierzchnia

Budynkowa

AmRest s.r.o.

325 m2

Budynkowa

AmRest s.r.o.

308 m2

Budynkowa

AmRest s.r.o.

326 m2
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Nr ksi!gi wieczystej
(lub innego rejestru)

Sposób
wykorzystania

budynek nr 402, dzia!ka
nr 2179/20

Restauracja
KFC Antošovice

budynek nr 136, dzia!ka
nr St. 360
budynek nr 1011,

Restauracja
KFC Pr3honice
Restauracja
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Plze4-2ernice,
326 00
Sárská 124,
Praha 13, 150
00
U Dálnice 750,
Brno-Mod5ice,
664 42
Pilná1kova
485/3a, Hradec
Králové, 500 03
(ród!o: Emitent

Sankt
Petersburg, ul.
Majakowskiego
1/96A, lok. 11 N
(ród!o: Emitent

AmRest s.r.o.

400 m2

budynek nr 124, dzia!ka
nr 323/40

Restauracja
KFC Globus Zli1ín

Budynkowa

AmRest s.r.o.

432 m2

budynek nr 750, dzia!ka
nr 1926/43

Restauracja
KFC Stannifer Brno

Budynkowa

AmRest s.r.o.

310 m2

Brak nr. budynku,
dzia!ka nr 259/50

Restauracja
KFC Hradec Králové

Poligono
Industrial Cami
dels Frares
Calle E Parcela
47 25190 Lleida
Poligono
Industrial Cami
dels Frares
Calle E Parcela
48 25190 Lleida
Elies Rogent,
10 Local 16
08172 Sant
Cugat del
Valles
(ród!o: Emitent

Rosja

Rodzaj
nieruchomo#ci
lokalowa

Tabela 40
Adres

KFC Olympia Plze4

Budynkowa

Tabela 39
Adres

dzia!ka nr 1451/13

Spó"ka b!d%ca
w"a#cicielem
OOO AmRest

Powierzchnia
882,4 m²

Nr ksi!gi wieczystej
(lub innego rejestru)
78-01-208/2003-296.1;
Nr w rejestrze
katastralnym:
78:31:1130:23:150:3

Sposób
wykorzystania
Restauracje Pizza Hut
& Rostik’s KFC

Hiszpania

Rodzaj
nieruchomo#ci

Spó"ka b!d%ca
w"a#cicielem

Powierzchnia

Nr ksi!gi wieczystej
(lub innego rejestru)

Sposób
wykorzystania

Budynkowa

Pastificio Service
S.L.U.

2.505,31 m2

Registro de Propiedad
de Lleida nº 17.094

Fabryka i biura

Budynkowa

Pastificio Service
S.L.U.

666,67 m2

Registro de Propiedad
de Lleida nº 18.343

Fabryka i biura

Budynkowa

Tagligat S.L.U.

40,50 m2

Registro de Propiedad
de Sant Cugat nº 28.085

Magazyn Tagliatella
Sant Cugat

,adna z powy%szych nieruchomo$ci nie jest obci"%ona hipotek" ani te% innym prawem rzeczowym podobnym do
hipoteki.
10.4.1.1.2.

Nieruchomo#ci wynajmowane

10.4.1.1.2.1.
Spó"ki z siedzib% w Polsce
Na dzie& 30 wrze$nia 2011 r. spó!ki z Grupy maj"ce siedzib# w Polsce by!y stronami umów najmu w zakresie 244
funkcjonuj"cych restauracji. Umowy najmu zawierane przez spó!ki z Grupy maj"ce siedzib# w Polsce s" z regu!y
umowami o charakterze d!ugoterminowym zawartymi na okres powy%ej 5 lat lub na czas nieokre$lony.
Dodatkowo AmRest Sp. z o.o. jest stron" umowy najmu powierzchni biurowej przy Pl. Grunwaldzkim 25-27 we
Wroc!awiu, gdzie mie$ci si# g!ówna siedziba Emitenta. Umowa najmu zosta!a zawarta w dniu 14 grudnia 2007 r.
pomi#dzy AmRest Sp. z o.o. jako najemc" a Grunwaldzki Center Sp. z o.o. jako wynajmuj"cym. Emitent korzysta
z powierzchni biurowej przy Pl. Grunwaldzkim 25-27 na podstawie umowy podnajmu zawartej z AmRest Sp. z
o.o. w dniu 2 stycznia 2009 r.
,adna pojedyncza umowa najmu – w opinii Emitenta - nie spe!nia kryteriów uznania jej za umow# istotn".
W roku 2010 !"czna warto$' czynszów zap!aconych przez spó!ki z Grupy maj"ce siedzib# w Polsce wynios!a
59.791 tys. z!. Na dzie& 30 wrze$nia 2011 r. !"czna warto$' czynszów zap!aconych w 2011 roku przez spó!ki z
Grupy maj"ce siedzib# w Polsce wynios!a 48.322 tys. z!.
10.4.1.1.2.2.
Spó"ki z siedzib% za granic%
Na dzie& 30 wrze$nia 2011 r. spó!ki z Grupy maj"ce siedzib# za granic" by!y !"cznie stronami umów najmu w
zakresie 413 funkcjonuj"cych restauracji. Umowy najmu zawierane przez spó!ki z Grupy maj"ce siedzib# za
granic" s" z regu!y umowami o charakterze d!ugoterminowym zawartymi na okres powy%ej 5 lat. Nie dotyczy to
jednak umów zawieranych na rynku rosyjskim, gdzie specyfika rynku narzuca konieczno$' zawierania umów
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krótkoterminowych o terminie wynajmu zazwyczaj do 5 lat. Poni%sza tabela przedstawia liczb# umów najmu
funkcjonuj"cych restauracji w podziale na poszczególne kraje, w których dzia!a Grupa.
Tabela 41

Zestawienie kosztów najmu dla restauracji funkcjonuj%cych za granic%

Kraj

Liczba funkcjonuj%cych
restauracji na dzie.
30.09.2011
5
75
51
4
103
26
149

Warto#& czynszów za 2010 r.
(niezbadane)

Warto#& czynszów za okres
od 1.01.2011 do 30.09.2011
(niezbadane)
405 tys. BGN
151.670 tys. CZK
156.201 tys. RUB
23.972 tys. RSD
16.005 tys. USD
387.095 tys. HUF
3.504 tys. EUR

Bu!garia
593 tys. BGN
Czechy
186.546 tys. CZK
Rosja
188.594 tys. RUB
Serbia
10.177 tys. RSD
USA
21.034 tys. USD
W#gry
452.896 tys. HUF
Hiszpania*
(ród!o: Emitent
*Dane zaprezentowane za okres od 29 kwietnia do 30 wrze%nia 2011 r. Wysoko%$ kosztów najmu za okres od stycznia do
wrze%nia 2011 roku wynios!aby 5.197 tys EUR , a za rok 2010 warto%$ czynszów by!aby 5.668 tys.EUR.

,adna pojedyncza umowa najmu – w opinii Emitenta - nie spe!nia kryteriów uznania jej za umow# istotn".
10.4.2.
Informacje dotycz%ce planowanych znacz%cych rzeczowych aktywów trwa"ych
Grupa prowadz"c swoj" dzia!alno$' wykorzystuje rzeczowe aktywa o relatywnie niskiej warto$ci, które stanowi"
przede wszystkim wyposa%enie restauracji. Dlatego na Dat# Zatwierdzenia Prospektu nie wyst#powa!y %adne
znacz"ce planowane rzeczowe aktywa trwa!e.
Grupa planuje otwarcie oko!o 50 restauracji do ko&ca 2011 roku. Grupa szacuje, %e $redni koszt otwarcia jednej
restauracji to 2,4 mln z!.
10.4.3.

Opis zagadnie. i wymogów zwi%zanych z ochron% #rodowiska, które mog% mie& wp"yw na
wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwa"ych
Ze wzgl#du na profil prowadzonej dzia!alno$ci przez Emitenta nie wyst#puj" istotne zagadnienia i wymogi
zwi"zane z ochron" $rodowiska, mog"ce mie' wp!yw na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów
trwa!ych. Emitent dochowuje wszelkiej staranno$ci, by realizowane modernizacje i zakupy nowych rzeczowych
aktywów trwa!ych w stopniu ekonomicznie uzasadnionym spe!nia!y najwy%sze standardy i oczekiwania stawiane z
punktu widzenia ochrony $rodowiska. Przyk!adami takich rozwi"za& s" mi#dzy innymi wykorzystywanie pomp
ciep!a, baterii s!onecznych, bezwodnych toalet. Dodatkowo w dzia!alno$ci operacyjnej wprowadzone s"
procedury maj"ce na celu ograniczenie niekorzystnego wp!ywu na $rodowisko. Przyk!adami takich rozwi"za& s"
mi#dzy innymi przekazywanie przepracowanych olejów do recyklingu oraz optymalizacja wykorzystania energii
elektrycznej.

10.5.

Istotne umowy

10.5.1.

Istotne umowy zawierane w normalnym toku dzia"alno#ci Emitenta, których stron% jest Emitent
lub dowolny cz"onek Grupy za okres dwóch lat bezpo#rednio poprzedzaj%cych dat! publikacji
Prospektu

10.5.1.1. Umowy franczyzowe zawarte przez Spó"ki z Grupy Emitenta (jako franczyzobiorców)
10.5.1.1.1.
Burger King
Emitent posiada obecnie niewy!"czne prawo do otwierania i prowadzenia restauracji Burger King w Polsce,
Bu!garii oraz Republice Czeskiej. Na dzie& 31 pa(dziernika 2011 r. Emitent prowadzi !"cznie 35 restauracji
Burger King: 27 w Polsce, 3 w Bu!garii i 5 w Republice Czeskiej.
Podstaw" prowadzenia dzia!alno$ci na ka%dym z tych rynków jest umowa rozwoju zawierana z Burger King
Europe GmbH z siedzib" w Zug, Szwajcaria („BKE”), reguluj"ca zasady otwierania i prowadzenia na zasadzie
franczyzy restauracji Burger King na terytorium danego kraju. Z drobnymi wyj"tkami, umowy te s" jednakowe na
wszystkich rynkach, na których operuje Emitent. Za!"cznikiem do umowy rozwoju jest wzór standardowej umowy
franczyzowej okre$laj"cej warunki umów franczyzowych zawieranych ka%dorazowo z BKE przy otwieraniu
poszczególnych restauracji Burger King na terytorium danego pa&stwa. Standardowa umowa franczyzowa mo%e
jednak zosta' zmieniona przez BKE, zgodnie z postanowieniami umowy rozwoju. Umowy rozwoju oraz umowy
franczyzowe zawierane s" pomi#dzy BKE jako franczyzodawc", Emitentem, jako gwarantem, oraz, w zale%no$ci
od rynku, AmRest Sp. z o.o. (w Polsce) lub AmRest EOOD (w Bu!garii) lub AmRest BK s.r.o. (w Czechach) jako
franczyzobiorc".
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Z uwagi na fakt, %e wykonywanie umów, na podstawie których Grupa Emitenta ma prawo prowadzi' restauracje
Burger King, wp!ywa istotnie na wyniki finansowe Grupy Emitenta, mo%na uzna', %e wszystkie umowy dotycz"ce
prowadzenia restauracji Burger King !"cznie maj" dla Emitenta istotne znaczenie.
Standardowa umowa rozwoju
Na podstawie umowy rozwoju AmRest Sp. z o.o./AmRest EOOD/ AmRest BK s.r.o. („Developer”) uzyska! prawo,
bez wy!"czno$ci, do otwierania i prowadzenia na zasadzie franczyzy restauracji Burger King na terytorium,
odpowiednio, Polski, Bu!garii lub Czech. BKE posiada wy!"czn" licencj# na znak towarowy Burger King,
zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych, jak równie% na wykorzystanie procedur operacyjnych i
organizacyjnych dotycz"cych prowadzenia restauracji pod nazw" Burger King. Developer w Polsce uzyska!
prawo pierwsze&stwa w przypadku, gdyby BKE, samodzielnie lub poprzez stron# trzeci", chcia! otwiera'
restauracje Burger King, z wy!"czeniem jednak pewnych lokalizacji (np. hotele, lotniska, dworce kolejowe,
autostrady). Na podstawie umowy Emitent zagwarantowa! BKE spe!nienie przez Developera wszystkich
zobowi"za& w ramach umowy rozwoju (w przypadku Bu!garii, równie% AmRest Sp. z o.o. zosta! gwarantem).
Umowa zawierana jest na okres 5 lat. Umowa rozwoju z AmRest Sp. z o.o. zosta!a zawarta 8 marca 2007 r., z
AmRest s.r.o. – 16 pa(dziernika 2008 r. (obecnie stron" umowy jest AmRest BK s.r.o.), a z AmRest EOOD –
11 czerwca 2008 r.
Umowa rozwoju w Polsce zak!ada!a mi#dzy innymi, %e przez 2 lata od otwarcia pierwszej restauracji Burger King
przez AmRest Sp. z o.o., BKE b#dzie zasila! fundusz reklamy oraz promocji sprzeda%y, kwot" równ" 2,5%
miesi#cznej sprzeda%y wszystkich restauracji Burger King prowadzonych przez Developera. W trakcie trzeciego
roku od otwarcia pierwszej restauracji Burger King przez AmRest Sp. z o.o., BKE b#dzie zasila! fundusz reklamy
oraz promocji sprzeda%y kwot" równ" 2,0% miesi#cznej sprzeda%y wszystkich restauracji Burger King
prowadzonych przez AmRest Sp. z o.o. Dodatkowo w trakcie pierwszych pi#ciu lat op!ata pocz"tkowa, p!acona
przez AmRest Sp. z o.o. za podpisanie umowy franczyzy dla ka%dej restauracji Burger King na okres 10 lat,
zosta!a ustalona w wysoko$ci 25.000 USD (w przypadku przed!u%enia przez AmRest Sp. z o.o. okresu trwania
umowy franczyzy o kolejne 10 lat, op!ata za odnowienie franczyzy mia!aby wynie$' kolejne 25.000 USD). W
momencie otwarcia ka%dej nast#pnej restauracji Burger King, wykraczaj"cej ponad liczb# restauracji ustalon" w
planie rozwoju, op!ata pocz"tkowa powinna zosta' obni%ona o 50%.
We wszystkich krajach Developer zobowi"za! si# p!aci' 5% kwoty miesi#cznych wysoko$ci sprzeda%y wszystkich
restauracji Burger King, prowadzonych przez niego jako op!at# licencyjn", op!at# reklamy i promocji sprzeda%y.
Op!ata pocz"tkowa dla Developera w Bu!garii i Czechach zosta!a okre$lona w umowie franczyzowej. Developer
zobowi"za! si# otwiera' i prowadzi' restauracje Burger King wed!ug $ci$le okre$lonego planu rozwoju
wskazanego w umowie rozwoju. Developer zobowi"za! si# równie% pozostawa' w zgodzie z procedurami rozwoju
oraz wymogami zawartymi w umowie rozwoju. Procedury te dotyczy!y, mi#dzy innymi, akceptacji franczyzy oraz
akceptacji lokalizacji. Developer oraz Emitent zobowi"zali si# utrzymywa' w $cis!ej tajemnicy instrukcje
operacyjne, informacje marketingowe oraz wszelkie informacje i know-how dotycz"ce funkcjonowania restauracji
Burger King, ujawnione przez BKE. BKE posiada wy!"czne prawo do znaku towarowego BURGER KING®,
zarejestrowanego w urz#dzie patentowym w Stanach Zjednoczonych oraz prawo do systemu prowadzenia
restauracji, know-how, do$wiadczenia dotycz"cych prowadzenia restauracji pod nazw" Burger King, które
obejmuj" wystrój, wygl"d restauracji, kuchni, sposób obs!ugiwania klientów, rodzaj i jako$' oferowanych
produktów, procedury zarz"dzania (Burger King System). Na mocy umowy BKE udzieli! Developerowi
niewy!"cznego prawa do prowadzenia na danym terytorium restauracji pod nazw" Burger King. Na mocy umowy
franczyzowej BKE standardowo przyzna! franczyzobiorcy licencj# do u%ywania Systemu Burger King oraz znaków
towarowych Burger King.
Standardowa umowa franczyzy
Poni%ej przedstawiona umowa jest standardow" umow" franczyzow" zawieran" przy otwieraniu poszczególnych
restauracji Burger King na terytorium Polski/ Bu!garii/ Czech przez AmRest Sp. z o.o., AmRest EOOD czy
AmRest BK s.r.o. („Franczyzobiorca”). Na mocy umowy franczyzowej BKE przyzna! Franczyzobiorcy licencj# na
u%ywanie zarejestrowanych znaków towarowych Burger King oraz Systemu Burger King w zwi"zku z
prowadzeniem restauracji Burger King. Licencja zosta!a przyznana w Polsce na okres 10 lat, a w Bu!garii i
Czechach na okres 20 lat, od dnia rozpocz#cia dzia!alno$ci przez dan" restauracj#. Franczyzobiorca uzyska!
prawo do przed!u%enia umowy na okres kolejnych 10 lat po spe!nieniu okre$lonych w umowie warunków.
Emitent zagwarantowa! BKE spe!nienie przez Franczybiorc# wszystkich zobowi"za& wynikaj"cych z umowy
franczyzowej. Na podstawie umowy franczyzowej Franczyzobiorca zobowi"za! si# pozostawa' w zgodzie ze
wszystkimi wymogami Burger King dotycz"cymi budynków i lokalizacji, znaków, wyposa%enia, menu, obs!ugi,
higieny, strojów pracowniczych, materia!ów reklamowych i promocyjnych, (róde! zaopatrzenia itd. Umowa
franczyzowa nak!ada!a na Franczyzobiorc# nast#puj"ce op!aty:
op!ata licencyjna w wysoko$ci 5% sprzeda%y restauracji Burger King,
miesi#czna op!ata na reklam# i promocj# sprzeda%y w wysoko$ci 5% sprzeda%y restauracji Burger King,
50.000 USD jako op!ata pocz"tkowa za ka%d" restauracj# Burger King, dla której zosta!a podpisana
umowa franczyzy na okres 20 lat (w Bu!garii i Czechach).
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Franczyzobiorca zobowi"za! si#, %e jego pracownicy b#d" bra' udzia! w programach szkoleniowych okre$lonych
przez BKE. Dodatkowo umowa franczyzowa zawiera!a klauzul# wskazuj"c" zobowi"zanie Franczybiorcy do
nieanga%owania si# w trakcie trwania umowy, bezpo$rednio lub po$rednio, w prowadzenie restauracji, w których
wykorzystywa!by lub powiela!by dzia!alno$' Burger King, z wy!"czeniem restauracji licencjonowanych przez BKE.
Franczyzobiorca zobowi"za! si# równie% ponosi' odpowiedzialno$' za wszelkie straty, zniszczenia i/lub
roszczenia odszkodowawcze stron trzecich, jakie wynikaj" lub s" zwi"zane z prowadzeniem restauracji, oraz za
wszystkie roszczenia lub %"dania dotycz"ce szkód maj"tkowych i osobistych (uszkodze& cia!a, chorób lub
$mierci), wynikaj"cych po$rednio lub bezpo$rednio z powy%szego.
Strategiczna umowa rozwoju z dnia 10 sierpnia 2010 r. zawarta pomi!dzy BKE, AmRest Sp. z o.o., AmRest
BK s.r.o. oraz Emitentem
W dniu 10 sierpnia 2010 r. pomi#dzy BKE, AmRest Sp. z o.o., AmRest BK s.r.o. oraz Emitentem zosta!a zawarta
Strategiczna umowa rozwoju (Strategic Development Agreement) zmieniaj"ca w cz#$ci umowy rozwoju oraz
umowy franczyzowe zawarte z AmRest Sp. z o.o. oraz AmRest BK s.r.o., a wi#c dotycz"ce otwierania i
prowadzenia restauracji Burger King na terenie, odpowiednio, Polski i Republiki Czeskiej. Umowa okre$la warunki
otwierania i prowadzenia nowych restauracji Burger King w Polsce i Republice Czeskiej. W umowie zosta!a
wskazana ilo$' nowych restauracji Burger King, które AmRest Sp. z o.o. – w Polsce, za$ AmRest BK s.r.o. – w
Republice Czeskiej – jest zobowi"zany otworzy' w okre$lonym w umowie terminie. W umowie okre$lone zosta!y
równie% zasady wprowadzania zmian do ustalonego harmonogramu rozwoju sieci na dany rok. W umowie
wskazano, %e je$li AmRest Sp. z o.o. lub AmRest BK s.r.o. nie wype!ni swoich zobowi"za& wynikaj"cych z umów
rozwoju a dotycz"cych ilo$ci otwieranych nowych restauracji, ka%da ze stron umowy (zarówno developer jak i
BKE) b#d" mia!y prawo rozwi"za' umow# rozwoju zgodnie z zasadami okre$lonymi w umowie rozwoju.
Okres obowi"zywania umowy franczyzowej, a wi#c licencja dla restauracji Burger King otwartych w Polsce w
okresie od 1 marca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r., jak równie% dla nowych restauracji Burger King w Polsce
zosta!a wyd!u%ona z 10 do 20 lat od dnia otwarcia danej restauracji, jednak bez mo%liwo$ci przed!u%enia tego
okresu o kolejne 10 lat, co przewidywa!a pierwotnie umowa rozwoju zawarta z AmRest Sp. z o.o. W stosunku do
restauracji otwieranych w Polsce w okresie od 1 marca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. oraz w stosunku do
restauracji otwieranych po tym okresie (dla umów franczyzowych na 20 lat) zosta!a równie% zwi#kszona kwota
pocz"tkowej op!aty franczyzowej z 25.000 USD do 50.000 USD. Zgodnie ze Strategiczn" umow" rozwoju,
Emitent zagwarantowa! BKE wykonanie zobowi"za& AmRest Sp. z o.o. oraz AmRest BK s.r.o. wynikaj"cych z
umów rozwoju. Emitent zobowi"za! si# równie% do naprawienia ewentualnych szkód poniesionych przez BKE a
spowodowanych dzia!aniem developerów, a wi#c AmRest Sp. z o.o. oraz AmRest BK s.r.o. Umowa zosta!a
zawarta na czas okre$lony do dnia 30 czerwca 2015 r. z zastrze%eniem, %e okres obowi"zywania umowy
zostanie wyd!u%ony do zako&czenia obowi"zywania uwów rozwoju zawartych z AmRest Sp. z o.o. oraz AmRest
BK s.r.o.
Aneks z dnia 12 lipca 2011 r. do Strategicznej umowy rozwoju z dnia 10 sierpnia 2010 r. zawartej
pomi!dzy BKE, AmRest Sp. z o.o., AmRest BK s.r.o. oraz Emitentem
W dniu 29 czerwca 2011 r. Amrest BK s.r.o. zawiadomi!a BKE o zamiarze rozwi"zania umowy rozwoju w zakresie
rynku czeskiego. W konsekwencji w dniu 12 lipca 2011 r. strony Strategicznej umowy rozwoju zawarty aneks do
umów rozwoju w Polsce, Czechach oraz do Strategicznej umowy rozwoju z dnia 10 sierpnia 2010 r. Na mocy
aneksu, z dniem 1 lipca 2011 r. Strategiczna umowa rozwoju i wcze$niej zawarta pomi#dzy stronami umowa
rozwoju marki Burger King na rynku czeskim zosta!y rozwi"zane. W zakresie rynku czeskiego w mocy pozosta!y
umowy franczyzowe dotycz"ce ju% otwartych restauracji. Umowa rozwoju oraz Strategiczna umowa rozwoju, w
zakresie zmienionym aneksem, obowi"zuj" w odniesieniu do rynku polskiego. Zmiany co do rynku polskiego
odnosz" si# g!ównie do nowego harmonogramu rozwoju ustalonego dla marki Burger King w Polsce.
10.5.1.1.2.
Starbucks
Na ka%dym z rynków (Polska, Republika Czeska, W#gry) Emitent prowadzi wspó!prac# ze Starbucks Coffee
EMEA B.V. za po$rednictwem spó!ek joint venture. W dniu 25 maja 2007 r. zosta!y podpisane umowy joint
venture pomi#dzy AmRest Sp. z o.o. a Starbucks Coffee International Inc. („Starbucks”) dotycz"ce wspó!pracy w
zakresie rozwoju i prowadzenia kawiarni Starbucks w Polsce, Republice Czeskiej i na W#grzech. Strony
postanowi!y utworzy' trzy spó!ki joint venture („AmRest Coffee”). W spó!kach joint venture AmRest Coffee
udzia!owcem wi#kszo$ciowym jest AmRest Sp. z o.o. (82%) Pozosta!" cze$' udzia!ów posiada Starbucks (18%).
W trzecim i czwartym roku po utworzeniu tych spó!ek, w przypadku, gdy Grupa nie dotrzyma zobowi"za&
dotycz"cych otwierania i prowadzenia minimalnej liczby kawiarni Starbucks w Polsce, Czechach i na W#grzech,
Starbucks b#dzie mia! prawo do zwi#kszenia swojego udzia!u w tych spó!kach poprzez zakup dodatkowych
udzia!ów (maksymalnie do 50%). W pi"tym i dziewi"tym roku Starbucks b#dzie mia! bezwarunkow" opcj#
zwi#kszenia swoich udzia!ów maksymalnie do 50%. W przypadku spornego przej#cia lub zmiany kontroli nad
spó!k" i/lub jego akcjonariuszami, Starbucks b#dzie mia! prawo do zwi#kszenia swojego udzia!u do 100%
poprzez nabycie udzia!ów od Grupy.
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Na rynku polskim prowadzeniem kawiarni Starbucks zajmuje si# spó!ka AmRest Coffee Sp. z o.o., na rynku
czeskim - AmRest Coffee s.r.o., a na rynku w#gierskim - AmRest Coffee Kft. +"cznie na dzie& 31 pa(dziernika
2011 r. spó!ki Emitenta prowadz" 35 kawiarni Starbucks: 18 w Polsce, 12 w Czechach i 5 na W#grzech.
Z uwagi na fakt, %e wykonywanie umów, na podstawie których Grupa Emitenta ma prawo prowadzi' kawiarnie
Starbucks, wp!ywa istotnie na wyniki finansowe grupy Emitenta, mo%na uzna', %e wszystkie umowy dotycz"ce
prowadzenia kawiarni Starbucks !"cznie maj" dla Emitenta istotne znaczenie. Na przyk!adzie umowy joint venture
o utworzeniu spó!ki AmRest Coffee Sp. z o.o., poni%ej opisano standardow" umow# joint venture zawieran" na
ka%dym z rynków.
Umowa joint venture z dnia 25 maja 2007 r. zawarta pomi!dzy AmRest Sp. z o.o. a Starbucks Coffee
International Inc.
Przedmiotem umowy jest okre$lenie zasad wspó!pracy stron oraz zasad funkcjonowania spó!ki joint venture AmRest Coffee Sp. z o.o. (,,spó!ka joint venture”). Umowa okre$la minimalne fundusze roczne wspólników na
rzecz spó!ki joint venture. W razie nieuiszczenia ca!o$ci lub cz#$ci nale%nego funduszu rocznego w terminie 30
dni od dnia, w którym wp!ata sta!a si# wymagalna, wspólnik, który nie jest zobowi"zany do uiszczania funduszy
rocznych, jest uprawniony do udzielenia spó!ce po%yczki w kwocie stanowi"cej zaleg!o$' z tytu!u funduszu
rocznego. W razie nieuiszczenia funduszu rocznego przez AmRest Sp. z o.o. Starbucks jest uprawniony
bezpo$rednio lub przez swoj" spó!k# zale%n" do dokonania wp!aty zaleg!ego funduszu, a nast#pnie dokonania
konwersji wierzytelno$ci na kapita! w spó!ce joint venture. Umowa okre$la dodatkowo m.in.: (i) sposób
zarz"dzania spó!k" joint venture; (ii) polityk# dywidendow"; (iii) zasady przygotowywania raportów ksi#gowych,
biznesplanów, rocznych planów operacyjnych, bud%etów spó!ki, a tak%e wprowadza ograniczenia w zbywaniu
udzia!ów spó!ki joint venture oraz wprowadza klauzul# o zakazie konkurencji.
Strony zastrzeg!y, i% AmRest Sp. z o.o. jest spó!k", w której 100% udzia!ów jest w!asno$ci" Emitenta. Zmiany
w!asno$ciowe udzia!ów spó!ki wymagaj" zgody Starbucks. AmRest Sp. z o.o. jest zobowi"zany do informowania
Starbucks o wszelkich zmianach w strukturze w!asno$ciowej Emitenta oraz o zmniejszeniu zakresu wp!ywu Pana
Henry McGovern’a na spó!k# Emitenta. W sytuacji impasu decyzyjnego w spó!ce joint venture Starbucks jest
uprawniony do nabycia wszystkich udzia!ów AmRest Sp. z o.o.
Umowa obowi"zuje od dnia jej zawarcia do czasu okre$lonego w umowie rozwoju. W tej dacie umowa rozwi"zuje
si# automatycznie, a strony s" zobowi"zane rozpocz"' procedur# likwidacyjn" spó!ki. Umowa mo%e zosta'
przed!u%ona po spe!nieniu warunków okre$lonych w umowie rozwoju. Je$li umowa nie zostanie przed!u%ona,
Starbucks jest uprawniony do nabycia udzia!ów AmRest Sp. z o.o. w spó!ce joint venture. Na ka%dym z rynków,
jak wy%ej wspomniano, spó!ki joint venture zawieraj" ze Starbucks Coffee EMEA B.V. umowy rozwoju. Obecnie
obowi"zuj" trzy umowy rozwoju, a mianowicie:
1. Area Development and Operation Agreement AmRest Coffee Sp. z o. o. – Starbucks Coffee EMEA B.V. z dnia
27 wrze$nia 2007 r.
2. Area Development and Operation Agreement AmRest Coffee Kft – Starbucks Coffee EMEA B.V. z dnia 12
grudnia 2007 r.
3. Area Development and Operation Agreement AmRest Coffee s.r.o – Starbucks Coffee EMEA B.V. z dnia 12
wrze$nia 2007 r.
Na podstawie umów rozwoju AmRest Coffee Sp. z o.o. jest jedynym podmiotem uprawionymi do rozwijania i
prowadzania kawiarni Starbucks w Polsce, AmRest Coffee s.r.o. w Republice Czeskiej, a AmRest Coffee Kft na
W#grzech, w okresie obowi"zywania umów rozwoju, z brakiem prawa wy!"czno$ci do niektórych
instytucjonalnych lokalizacji. Poni%ej przedstawiono opis standardowej umowy rozwoju na przyk!adzie umowy
AmRest Coffee Sp. z o.o. ze Starbucks Coffee EMEA B.V.
Area Development and Operation Agreement z dnia 12 wrze"nia 2007 r. zawarta pomi!dzy AmRest Coffee
Sp. z o. o. a Starbucks Coffee EMEA B.V.
Przedmiotem umowy jest okre$lenie zasad wspó!pracy pomi#dzy AmRest Coffee Sp. z o. o. a Starbucks Coffee
EMEA B.V. (,,Starbucks EMEA”). Starbucks EMEA upowa%nia AmRest Coffee do wykonywania praw
niezb#dnych do prowadzenia kawiarni Starbucks oraz do uzyskania uprawnie& franczyzowych zgodnie ze
standardami Starbucks oraz postanowieniami umowy. Starbucks EMEA jest zobowi"zany, za wyj"tkiem
okoliczno$ci wskazanych w umowie, do nieudzielania upowa%nienia do prowadzenia kawiarni Starbucks na
terytorium obj#tym umow" innym podmiotom ni% AmRest Coffee Sp. z o.o.
Starbucks EMEA udziela AmRest Coffee Sp. z o.o. niewy!"cznej licencji do u%ywania znaków towarowych,
informacji poufnych, know-how, jedynie celem prowadzenia kawiarni Starbucks na terytorium obj#tym umow",
oraz do u%ywania znaków towarowych do prowadzenia lokalnej strony internetowej oraz jako cz#$' nazwy
domeny. Licencja jest niewy!"czna i nieprzenoszalna. Licencja nie obejmuje m.in. prawa do udzielania
subfranczyzy, licencji i sublicencji na u%ywanie znaku towarowego, poufnych informacji lub technologii,
know - how, prawa do u%ywania znaków towarowych, w zwi"zku z prowadzeniem kawiarni Strarbucks, odno$nie
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których AmRest Coffee Sp. z o.o. nie ma uprawnie& franczyzobiorcy. AmRest Coffee Sp. z o.o. jest zobowi"zany
do u%ywania znaków towarowych zgodnie ze standardami i wskazówkami Starbucks. Upowa%nienie do realizacji
praw, b#d"cych przedmiotem umowy, nast"pi!o na podstawie licencji. AmRest Coffee Sp. z o.o. o$wiadczy!, i%
prawo w!asno$ci znaków towarowych, prawo do know-how oraz do informacji poufnych pozostaj" wy!"cznymi
uprawnieniami Starbucks. AmRest Coffee Sp. z o.o. jest zobowi"zany do informowania Starbucks o naruszeniu
praw osób trzecich, w tym ich znaków towarowych, wskutek u%ywania znaków towarowych na podstawie umowy.
Starbucks zastrzeg!, i% AmRest Coffee Sp. z o.o. b#dzie wolny od roszcze& zwi"zanych z naruszeniem praw
osób trzecich wskutek u%ywania znaków towarowych Starbucks. AmRest Coffee Sp. z o.o. jest zobowi"zany do
u%ywania znaków towarowych w taki sposób, aby nie narusza' renomy Starbucks. Starbucks zastrzeg! sobie
prawo do zmiany, usuni#cia znaków towarowych lub dokonania ich modyfikacji. AmRest Coffee Sp. z o.o. jest
zobowi"zany do informowania Starbucks o naruszeniach znaków towarowych Starbucks.
AmRest Coffee Sp. z o.o. jest zobowi"zany do uiszczenia nast#puj"cych op!at: (i) op!aty za $wiadczenie us!ug
pocz"tkowego wsparcia operacyjnego, (ii) pocz"tkowej op!aty franczyzowej za ka%d" otwart" kawiarni#
Starbucks, (iii) sta!ej op!aty licencyjnej zale%nej od wielko$ci przychodów ze sprzeda%y ka%dej kawiarni, (iv)
lokalnej op!aty marketingowej, której wysoko$' b#dzie ustalana corocznie mi#dzy stronami, (v) op!aty projektowej
– uiszczanej incydentalnie w razie $wiadczenia us!ug projektowych przez Starbucks na rzecz poszczególnych
kawiarni. W okresie obowi"zywania umowy AmRest Coffee Sp. z o.o. jest zobowi"zana do zapewnienia
wystarczaj"cego (ród!a finansowania w celu rozwoju nowych przedsi#wzi#' Starbucks na terytorium obj#tym
umow". AmRest Coffee Sp. z o.o. jest zobowi"zana do otwierania i prowadzenia kawiarni Starbucks zgodnie z
planem rozwoju, który zawiera minimaln" ilo$' otwar' w ka%dym roku w okresie obowi"zywania umowy. Je$li
AmRest Coffee Sp. z o.o. nie wype!ni obowi"zków wynikaj"cych z planu rozwoju, Starbucks b#dzie mia! prawo do
obci"%enia jej kar" umown", ograniczenia terytorium obj#tego umow", oraz do pozbawienia AmRest Sp. z o.o.
praw nabytych na podstawie umowy, a tak%e do rozwi"zania umowy.
Umowa okre$la zasady prowadzenia kawiarni Starbucks zgodnie z postanowieniami umowy oraz standardami
okre$lonym przez Starbucks. Z zastrze%eniem, %e Starbucks zaakceptuje lokalizacj# oraz warunki umowy najmu
zwi"zane z otwarciem nowej kawiarni Starbucks, Starbucks udziela uprawnie& franczyzowych AmRest Coffee Sp.
z o.o. z dniem wp!aty pocz"tkowej op!aty franczyzowej. AmRest Coffee Sp. z o.o. jest zobowi"zany do otwierania
i prowadzenia kawiarni Starbucks zgodnie z warunkami okre$lonymi przez Starbucks. Umowa okre$la warunki jej
rozwi"zania oraz warunki rozwi"zania umów franczyzowych. Umowa zosta!a zawarta na okres do dnia 31 maja
2022 r. Po spe!nieniu warunków wskazanych w umowie, okres jej obowi"zywania mo%e by' przed!u%ony na
kolejne 5 lat. Okres obowi"zywania umów franczyzy dla ka%dej kawiarni Starbucks rozpoczyna si# od
zaakceptowania przez Starbucks EMEA lokalizacji kawiarni oraz wp!aty przez nowego restauratora pocz"tkowej
op!aty franczyzowej, a ko&czy si# z zako&czeniem obowi"zywania umowy rozwoju.
Poni%ej przedstawiono opis standardowej umowy dostawy na przyk!adzie umowy AmRest Coffee Sp. z o.o. z
Starbucks Manufacturing EMEA B.V.
Umowa dostawy z dnia 12 wrze"nia 2007 r. zawarta pomi!dzy AmRest Coffee Sp. z o.o. jako deweloperem
a Starbucks Manufacturing EMEA B.V.
Przedmiotem umowy jest okre$lenie zasad nabywania kawy oraz produktów strategicznych z punktu widzenia
dzia!alno$ci Starbucks Manufacturing, takich jak np. sprz#t do przygotowania napojów oraz nabywanie innych
produktów i us!ug spe!niaj"cych warunki i standardy Starbucks Manufacturing. Sposób okre$lenia ceny produktów
znajduje si# w za!"czniku do umowy. Umowa zosta!a zawarta na czas obowi"zywania umowy rozwoju. W razie
przed!u%enia umowy rozwoju, przed!u%enie umowy dostawy nast"pi na warunkach okre$lonych przez Starbucks
Manufacturing. Up!yw terminu obowi"zywania umowy rozwoju skutkuje rozwi"zaniem niniejszej umowy, chyba %e
umowa ta zostanie przed!u%ona zgodnie z postanowieniami umowy rozwoju. Poni%ej przedstawiono opis
standardowej umowy us!ug wspólnych na przyk!adzie umowy AmRest Coffee Sp. z o.o. z AmRest Sp. z o.o., jako
dostawc" us!ug.
Umowa us#ug wspólnych z dnia 12 wrze"nia 2007 roku zawarta pomi!dzy AmRest Coffee Sp. z o.o., a
AmRest Sp. z o.o. jako dostawc$ us#ug.
Przedmiotem umowy jest $wiadczenie przez dostawc#, jako niezale%nego us!ugodawc#, us!ug zwi"zanych ze
wspieraniem prowadzenia dzia!alno$ci spó!ki, w tym umo%liwienie korzystania przez spó!k# z us!ug dzia!u
finansowego, HR oraz informatycznego dostawcy. Dostawca us!ug jest zobowi"zany zapewni' odpowiednie
zasoby w celu realizacji umowy, w tym pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami oraz do$wiadczeniem w
zakresie $wiadczenia us!ug okre$lonych w umowie. Wysoko$' op!at b#dzie corocznie akceptowana przez
dostawc# us!ug i Starbucks jako cz#$' planu operacyjnego oraz bud%etu ustalanego zgodnie z postanowieniami
umowy joint venture. Umowa us!ug wspólnych wraz z umow" joint venture stanowi ca!o$'. Umowa zosta!a
zawarta na okres 1 roku od dnia jej zawarcia z mo%liwo$ci" automatycznego przed!u%enia w razie niez!o%enia
przez stron# o$wiadczenia o jej rozwi"zaniu. Grupa Emitenta obj#!a 82%, a Starbucks 18% w kapitale
zak!adowym spó!ek joint venture utworzonych w Polsce, Republice Czeskiej i na W#grzech. W trzecim i czwartym
roku po utworzeniu tych spó!ek, w przypadku, gdy grupa nie dotrzyma zobowi"za& dotycz"cych otwierania i
prowadzenia minimalnej liczby kawiarni Starbucks w Polsce, Czechach i na W#grzech, Starbucks b#dzie mia!
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prawo do zwi#kszenia swojego udzia!u w tych spó!kach poprzez zakup dodatkowych udzia!ów (maksymalnie do
50%). W pi"tym i dziewi"tym roku Starbucks b#dzie mia! bezwarunkow" opcj# zwi#kszenia swoich udzia!ów
maksymalnie do 50%. W przypadku spornego przej#cia lub zmiany kontroli nad spó!k" i/lub jego akcjonariuszami,
Starbucks b#dzie mia! prawo do zwi#kszenia swojego udzia!u do 100% poprzez nabycie udzia!ów od grupy.
10.5.1.1.3.
KFC i Pizza Hut
Emitent jest franczyzobiorc" spó!ek z grupy YUM! Brands Inc. w zakresie marek KFC i Pizza Hut. Na dzie& 31
pa(dziernika 2011 r. Emitent prowadzi restauracje pod nazw" KFC (304) na terytorium Polski (145), Republiki
Czeskiej (21), W#gier (19), Rosji (42), Hiszpanii (32), Serbii (4) oraz Bu!garii (2) oraz pod nazw" Pizza Hut (73) –
na terytorium Rosji (11), W#gier (2) i Polski (60).
W!a$cicielem znaku towarowego KFC jest Kentucky Fried Chicken International Holdings Inc., za$ marki Pizza
Hut - Pizza Hut International LLC, którzy udzielili spó!kom zale%nym Yum! Brands Inc. niewy!"cznego prawa od
u%ywania wskazanych marek na okre$lonym terytorium oraz do udzielania prawa do u%ywania (licencji) innym
podmiotom. Podstaw" prowadzenia restauracji KFC i Pizza Hut na ka%dym z rynków s" umowy franczyzowe
zawierane przy otwieraniu poszczególnych restauracji przez Emitenta, jako franczyzobiorc", ze spó!kami
zale%nymi Yum! Brands Inc. jako franczyzodawc". Podstaw" prowadzenia dzia!alno$ci w Rosji jest jedna umowa
franczyzowa dotycz"ca KFC i jedna umowa dotycz"ca Pizza Hut, co do tre$ci zbli%ona do wspomnianych
pojedynczych umów franczyzowych, za$ odnosz"ca si# do wszystkich restauracji prowadzonych w Rosji
(International Franchise Agreement). Poszczególne restauracje w Rosji wskazane s" w za!"czniku do umowy
franczyzowej, w zwi"zku z tym otwarcie kolejnej restauracji odbywa si# poprzez dodanie kolejnej lokalizacji jako
nast#pnego za!"cznika do umowy franczyzowej. Na podstawie umów franczyzowych z Yum! Restaurants
International Switzerland Sarl spó!ki z Grupy Emitenta prowadz" restauracje KFC na terenie Hiszpanii.
Emitent jest równie% cz#$ciowo zwi"zany umow" Master Franchise Agreement z dnia 6 pa(dziernika 2000 r.
zawart" pomi#dzy Emitentem, KFC International Holdings Inc. oraz Pizza Hut International LLC, dotycz"c"
pierwszych 38 restauracji KFC, 41 restauracji Pizza Hut oraz 14 po!"czonych restauracji KFC i Pizza Hut. Cz#$'
postanowie& umownych nie wi"%e ju% stron, w zwi"zku z tym, %e umowa odnosi!a si# tylko do wymienionych
wy%ej pierwszych restauracji i nie obejmowa!a swoimi postanowieniami kolejnych restauracji. Z uwagi na fakt, %e
wykonywanie umów franczyzowych, na podstawie których Grupa Emitenta ma prawo prowadzi' restauracje KFC
i Pizza Hut, wp!ywa istotnie na wyniki finansowe Grupy Emitenta, mo%na uzna', %e wszystkie umowy
franczyzowe !"cznie maj" dla Emitenta istotne znaczenie.
Standardowa umowa franczyzowa
Przedmiotem umowy jest okre$lenie zasad wspó!pracy na podstawie franczyzy na u%ywanie: (i) systemu
przygotowywania, marketingu i sprzeda%y produktów %ywno$ciowych w ramach eksploatacji koncepcji KFC/Pizza
Hut (system); (ii) w!asno$ci systemowej, na któr" w rozumieniu umowy sk!adaj" si# tre$ci instrukcji, wszelki know
how, informacje, specyfikacje, systemy oraz dane wykorzystywane przez KFC/Pizza Hut w ramach systemu lub w
odniesieniu do systemu, w!"czaj"c bez ogranicze& tajemnice handlowe, prawa autorskie, patenty oraz inne prawa
w!asno$ci intelektualnej; (iii) znaków towarowych, znaków us!ugowych, nazw handlowych i innych podobnych
praw przys!uguj"cych KFC/Pizza Hut lub spó!kom nale%"cym do grupy przedsi#biorstw, w której znajduje si#
KFC/Pizza Hut, i ka%dorazowo wskazane przez KFC/Pizza Hut do wykorzystania. Udzielona licencja nie ma
charakteru licencji wy!"cznej - na podstawie umowy franczyzowej Emitent uzyska! niewy!"cznie prawo do
u%ywania systemu, znaków towarowych oraz w!asno$ci systemowej, co oznacza, %e franczyzodawca mo%e
przyzna' takie prawo równie% osobom trzecim. Umowa franczyzowa zak!ada mi#dzy innymi, %e franczyzobiorca
b#dzie pozostawa! w zgodzie ze wszystkimi zaleceniami franczyzodawcy, wymaganiami systemu oraz
wymaganiami okre$lonymi w regulacjach prawnych, w prowadzeniu dzia!alno$ci na podstawie umowy.
Franczyzobiorca zobowi"zuje si# przekazywa' franczyzodawcy miesi#czn" op!at# licencyjn" (franczyzow") w
wysoko$ci 6% od sprzeda%y restauracji prowadzonych przez franczyzobiorc#. Dodatkowo franczyzobiorca
zobowi"zuje si# p!aci' franczyzodawcy miesi#czn" op!at# na reklam# i promocj# sprzeda%y w wysoko$ci 5%
sprzeda%y restauracji KFC lub Pizza Hut prowadzonych przez franczyzobiorc#. Pracownicy franczyzobiorcy s"
zobowi"zani bra' udzia! w programach szkoleniowych okre$lonych przez franczyzodawc#. Na podstawie umowy
franczyzowej franczyzobiorca zobowi"zuje si#, %e w trakcie trwania umowy nie b#dzie prowadzi' dzia!alno$ci
okre$lonej w umowie w innej lokalizacji ni% wskazana w umowie, a tak%e udziela' sublicencji na prowadzenie tej
dzia!alno$ci. Franczyzobiorca zobowi"zuje si# do pozyskania i utrzymania ubezpieczenia okre$lonego w umowie
na rzecz franczyzodawcy. Franczyzobiorca jest zobowi"zany do sprzeda%y w restauracjach tylko produktów
wskazanych w umowie franczyzowej i prowadzenia restauracji w sposób okre$lony w tej umowie. W wi#kszo$ci
umów franczyzowych, spe!nienie przez franczyzobiorc# wszystkich zobowi"za& wynikaj"cych z umowy
franczyzowej gwarantuje spó!ka maj"ca kontrolujacy udzia! w spólce franczyzobiorcy. Licencja jest standardowo
przyznawana na okres 10 lat od dnia udzielenia licencji. Franczyzobiorca ma prawo do przed!u%enia umowy na
okres kolejnych 10 lat po wype!nieniu okre$lonych w umowie warunków.
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10.5.1.1.4.
Applebee’s Neighborhood Grill & Bar
Emitent posiada obecnie niewy!"czne prawo do otwierania i prowadzenia restauracji Applebee’s w Stanach
Zjednoczonych. Na dzie& 31 pa(dziernika 2011 r. Emitent prowadzi 103 takie restauracje.
Podstaw" prowadzenia dzia!alno$ci na rynku ameryka&skim s" umowy rozwoju i umowy franczyzowe zawierane
z Applebee’s Franchising LLC, jako franczyzodawc", reguluj"ce zasady otwierania i prowadzenia na zasadzie
franczyzy restauracji Applebee’s na terytorium Stanów Zjednoczonych. Poszczególne umowy rozwoju i umowy
franczyzowe odnosz" si# do okre$lonych rejonów na obszarze Stanów Zjednoczonych. Z drobnymi wyj"tkami,
umowy te s" jednolite dla poszczególnych obszarów. Za!"cznikiem do ka%dej umowy rozwoju jest wzór
standardowej umowy franczyzowej okre$laj"cej warunki umów franczyzowych zawieranych z Applebee’s
Franchising LLC przy otwieraniu poszczególnych restauracji Applebee’s. Z uwagi na fakt, %e wykonywanie umów
rozwoju i umów franczyzowych, na podstawie których Grupa Emitenta ma prawo prowadzi' restauracje
Applebee’s na rynku ameryka&skim, wp!ywa istotnie na wyniki finansowe Grupy Emitenta, mo%na uzna', %e
wszystkie umowy rozwoju i franczyzowe !"cznie maj" dla Emitenta istotne znaczenie.
Standardowa umowa rozwoju
Na podstawie standardowej umowy rozwoju Applebee’s Franchising LLC, podmiot maj"cy prawa do systemu
operacyjnego zwi"zanego z prowadzeniem restauracji pod nazw" Applebee’s Neighborhood Grill & Bar, udzieli!
spó!kom Restaurant Concept II LLC oraz West Coast Management LLC wy!"cznego prawa do otwierania i
prowadzenia, na okre$lonym w ka%dej umowie terytorium, restauracji pod nazw" Applebee’s Neighborhood Grill
& Bar. W roku 2009 AmRest LLC, Restaurant Concept II LLC, West Coast Management LLC oraz AppleGrove
Holdings LLC po!"czy!y si#. Spó!k" przejmuj"c" by! AmRest LLC.
Umowa rozwoju, reguluje ogólne warunki i zasady wspó!pracy pomi#dzy stronami dotycz"ce otwierania i
prowadzenia restauracji Applebee’s. Umowa zosta!a zawarta na 20 lat. Umowa rozwoju wskazywa!a
harmonogram otwierania minimalnej ilo$ci restauracji w roku na okre$lonym obszarze oraz zasady prowadzenia
dzia!alno$ci przez franczyzobiorc#. Umowa regulowa!a procedury uzyskania akceptacji Applebee’s Franchising
LLC na otwarcie restauracji w danej lokalizacji. W umowie rozwoju Emitent oraz AmRest Sp. z o.o.
zagwarantowali franczyzodawcy wykonanie przez AmRest LLC zobowi"za& z umowy rozwoju. Umowa rozwoju
regulowa!a równie% kwesti# wysoko$ci op!aty pocz"tkowej za otwarcie restauracji - wynosi!a ona 35.000 USD.
Umowa rozwoju zapewnia!a franczyzodawcy prawo pierwokupu akcji AmRest LLC lub restauracji prowadzonych
przez franczyzobiorc# w przypadku, gdyby franczyzobiorca otrzyma! od osoby trzeciej ofert# kupna. Wszystkie
umowy rozwoju zosta!y zawarte 8 lipca 2008 r. (z pó(niejszymi zmianami). Developer zobowi"za! si# pozostawa'
w zgodzie z procedurami rozwoju oraz wymogami zawartymi w umowie rozwoju.
Standardowa umowa franczyzowa
Standardowa umowa franczyzowa dotycz"ca restauracji Applebee’s regulowa!a zasady prowadzenia restauracji
pod t" nazw". W umowie franczyzowej franczyzodawca przyznawa! franczyzobiorcy niewy!"czne prawo do
u%ywania systemu prowadzenia restauracji Applebee’s oraz do u%ywania znaków towarowych franczyzodawcy.
Umowa franczyzy zawierana by!a na 20 lat, z opcj" przed!u%enia na cztery nast#pne okresy po pi#' lat ka%dy, po
spe!nieniu po ka%dym okresie warunków wskazanych przez franczyzodawc#. Umowa franczyzowa nak!ada!a na
franczyzobiorc# nast#puj"ce op!aty:
pocz"tkow" op!at# franczyzow" w wysoko$ci 35 tys. USD za ka%d" otwart" restauracj# Applebee’s,
sta!" op!at# licencyjn" równ" 5% przychodów ze sprzeda%y ka%dej restauracji Applebee’s,
miesi#czn" op!at# na reklam# i promocj# sprzeda%y w wysoko$ci nie mniejszej ni% 2,75% sprzeda%y
restauracji z zastrze%eniem, %e franczyzodawca mo%e podnie$' t# op!at# do 4%,
lokaln" op!at# marketingow" w wysoko$ci nie mniejszej ni% 1% sprzeda%y restauracji Applebee’s.
10.5.1.2. Umowy franczyzowe zawarte przez spó"ki z Grupy Emitenta (jako franczyzodawców)
Spó!ki z Grupy Emitenta s" w!a$cicielami znaków towarowych La Tagliatella, Trastevere oraz il Pastificcio. Spó!ki
z Grupy Emitenta prowadz" w!asne restauracje La Tagliatella w Hiszpanii oraz udzieli!y licencji na prowadzenie
tych restauracji w Hiszpanii i Francji. Spó!ki z Grupy Emiteta udzieli!y równie% licencji do prowadzenia restauracji
Trastevere na podstawie umowy franczyzowej. Na dzie& 31 pa(dziernika 2011 r. Emitent prowadzi! 25 restauracji
w!asnych La Tagliatella i 6 restauracji w!asnych il Pastificcio oraz 4 restauracje w!asne Trastevere, za$ na
podstawie franczyzy udzielonej przez spó!k# Pastificio Service S.L. dzia!a 84 restauracji La Tagliatella oraz 1
restauracja Trastevere.
10.5.1.2.1.
La Tagliatella
Na podstawie zawartych umów franczyzowych spó!ka Pastificio Service S.L.U., spó!ka z Grupy Emitenta,
udzieli!a, jako franczyzodawca, niewy!"cznych licencji do prowadzenia restauracji pod nazw" La Tagliatella na
terytorium Hiszpanii i Francji. Poni%ej zosta!y wskazane postanowienia standardowej umowy franczyzowej
zawieranej przez Pastificio Service S.L.U.
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Standardowa umowa franczyzowa
Na podstawie umowy franczyzowej Pastificio Service S.L.U. udzieli!a niewy!"cznego prawa do u%ywania marki La
Tagliatella, jej znaku, know-how i systemu informatycznego stworzonego dla tej marki. Na podstawie umowy
franczyzowej franczyzobiorca ma prawo prowadzenia restauracji w lokalizacji wskazanej w umowie franczyzowej.
Umowa franczyzowa standarowo jest zawierana na okres 10 lat z mo%liwo$ci" przed!u%enia na okres kolejnych
10 lat (w przypadku umów zawieranych po roku 2006) lub na okres lat 5 (w przypadku umów zawieranych przed
rokiem 2006). Z niektórymi franczyzobiorcami umowy zosta!y zawarte na okres od 9 do 20 lat. Franczyzobiorcy
zobowi"zali si# ui$ci' op!at# pocz"tkow" oraz przekazywa' franczyzodawcy miesi#czn" op!at# licencyjn"
(franczyzow") w wysoko$ci 6% od wielko$ci sprzeda%y restauracji prowadzonych przez danego franczyzobiorc#.
Na podstawie umowy franczyzowej franczyzobiorcy zobowi"zali si#, %e w trakcie trwania umowy nie b#d"
prowadzi' dzia!alno$ci w innej lokalizacji ni% wskazana w umowie, a tak%e udziela' sublicencji na prowadzenie tej
dzia!alno$ci. Franczyzobiorcy zobowi"zali si# do pozyskania i utrzymywania ubezpieczenia okre$lonego w
umowie oraz do sprzeda%y w restauracjach tylko produktów wskazanych w umowie franczyzowej i prowadzenia
restauracji w sposób okre$lony w tej umowie. Na podstawie umowy franczyzowej franczyzobiorcy zobowi"zali si#
równie% do uzyskania wszelkich licencji do prowadzenia dzia!alno$ci oraz utrzymywania umowy najmu dla
lokalizacji restauracji wskazanej w umowie.
Zgodnie z postanowieniami standardowej umowy franczyzowej, franczyzobiorcy zostali zobowi"zani do
stworzenia wystroju restauracji zgodnego z wizerunkiem marki, okre$lonego w umowie franczyzowej. Zgodnie z
umow" franczyzow" franczyzobiorcy zobowi"zali si# do powierzenia wykonania wystroju w restauracji La
Tagliatella spó!ce Japana 3, S.L. Zgodnie umow" zawart" pomi#dzy Pastificio Service S.L.U. a Japana 3, S.L.
przygotowanie wystroju wszystkich restauracji por mark" La Tagliatella b#dzie powierzane spó!ce Japana 3, S.L.
10.5.1.2.2.

Trastevere

Spó!ka z grupy Emitenta, Pastificio Service S.L., udzieli!a równie% jednemu franczyzobiorcy prawa prowadzenia
restauracji pod mark" Trastevere - na postawie umowy franczyzowej. Warunki zawartej umowy franczyzowej s"
zbli%one do warunków standardowych umów franczyzowych zawartych w odniesieniu do marki La Tagliatella.
Pozosta!e 4 restauracje pod mark" Trastevere s" prowadzone jako restauracje w!asne – przez spó!k# z Grupy
Emitenta.
10.5.1.3. Umowy dostawy i dystrybucji
G!ównymi dostawcami i dystrybutorami Grupy s" nast#puj"ce podmioty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Eurocash
Food Services of America
Lincoln Poultry & Egg
Sygma Network
Dachser CR
Drobimex
Conway, The Convenience Company S.A.
Jiho1eská Drúbež
RBD Distribution
Konspol

Warto$ci obrotów Grupy Emitenta z istotnymi dostawcami i dystrybutorami Grupy Emitenta obj#te zosta!y
wnioskiem o niepublikowanie.
10.5.1.3.2.

G"ówne umowy dostawy i dystrybucji:

Eurocash Spó"ka Akcyjna
Umowa dystrybucyjna z dnia 2 kwietnia 2003 r. zawarta pomi!dzy McLane Polska Sp. z o.o. (obecnie:
Eurocash Spó#ka Akcyjna) jako dystrybutorem, a AmRest Sp. z o.o. jako zleceniodawc$, z pó%niejszymi
aneksami
Przedmiotem umowy jest okre$lenie warunków na jakich dokonywane b#d": zakup, magazynowanie, sprzeda%
i dystrybucja produktów spo%ywczych i innych ni% spo%ywcze, oznaczonych przez dystrybutora dla i do AmRest
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tak%e dla i do franczyzobiorców dzia!aj"cych na podstawie umowy
franczyzowej zawartej pomi#dzy nimi a Yum Brands International Inc., obejmuj"cej swym zakresem terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz franczyzobiorców dzia!aj"cych na podstawie umowy franczyzowej zawartej
pomi#dzy nimi a Yum Brands International Inc., obejmuj"cej swym zakresem obszar inny ni% terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Dystrybutor zobowi"zany jest do $wiadczenia na rzecz wszystkich restauracji
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prowadzonych przez AmRest oraz przez franczyzobiorców us!ug polegaj"cych na: (i) dokonywaniu w imieniu
w!asnym zakupu produktów od dostawców ka%dorazowo zatwierdzonych przez AmRest zgodnie z umow"
zawart" pomi#dzy AmRest a dostawcami, (ii) dokonywaniu odbioru produktów od dostawców w miejscu
wskazanym przez dystrybutora, (iii) sk!adowaniu produktów, (iv) przyjmowaniu i przetwarzaniu zamówie&
produktów oraz (v) dokonywaniu dystrybucji zamówionych produktów. AmRest powierzy! dystrybutorowi
$wiadczenie jego us!ug bez przyznania mu jednak%e wy!"czno$ci na $wiadczenie tych us!ug. W umowie
okre$lono minimaln" gwarantowan" wielko$' zakupu od dystrybutora przez AmRest i franczyzobiorców. W
zamian za $wiadczone us!ugi dystrybutorowi przys!uguje wy!"cznie op!ata dystrybucyjna, p!acona dystrybutorowi
przez AmRest oraz franczyzobiorców krajowych oraz zagranicznych.
Dystrybutor wyrazi! zgod#, aby AmRest przekaza! wskazanej przez siebie firmie prawo do negocjowania
wszelkich warunków okre$laj"cych stosunki dystrybutora z dostawcami, nie wy!"czaj"c warunków cenowych
dostaw. Dystrybutor zgodzi! si# zaopatrywa' w produkty wy!"cznie od wskazanych dostawców oraz zgodzi! si#,
aby %adne produkty nie by!y pozyskiwane od innych dostawców ni% zatwierdzeni dostawcy. Dystrybutor b#dzie
dokonywa! zakupu produktów we w!asnym imieniu od zatwierdzonych dostawców na podstawie prognoz
ilo$ciowych przygotowanych przez dystrybutora. Dystrybutor zgodzi! si# zaopatrywa' w produkty wy!"cznie od
wskazanych przez AmRest dostawców. AmRest Sp. z o.o. lub wyznaczonemu przez AmRest Sp. z o.o.
podmiotowi przys!uguje wy!"czne prawo do ustalania wszelkich warunków zakupu produktów zamawianych od
dostawców przez dystrybutora, na rachunek w!asny dystrybutora, dla wykonania umowy przez dystrybutora.
Dystrybutor zobowi"zany jest podj"' wszelkie uzasadnione $rodki, aby zapewni', %e wszystkie produkty zostan"
zakupione i dostarczone przez dostawców wed!ug warunków zakupów i zaopatrzenia przez dostawców
okre$lonych w za!"czniku do umowy. Dystrybutor b#dzie odpowiedzialny za p!acenie dostawcom w terminach
uzgodnionych przez AmRest lub upowa%niony przez AmRest podmiot. Wykaz cen netto zakupu od dostawców
dla dystrybutora wraz z warunkami dostawy znajduje si# w za!"czniku do umowy i b#dzie ka%dorazowo
jednostronnie podawany przez AmRest lub upowa%niony podmiot do dystrybutora na 14 dni przed rozpocz#ciem
nowego trzymiesi#cznego okresu obrachunkowego.
Zatwierdzeni dostawcy b#d" dostarcza' produkty do magazynu dystrybutora w B!oniu. Dystrybutor b#dzie we
w!asnym imieniu dostarcza! produkty do restauracji prowadzonych przez AmRest lub przez franczyzobiorców na
warunkach zakupu i dostarczania okre$lonych w za!"czniku do umowy. AmRest b"d( wskazana przez AmRest
firma zakupi, b"d( przejmie w ramach leasingu b"d( dzier%awy $rodki transportu u%ywane do obs!ugi umowy po
cenie wed!ug aktualnej warto$ci ksi#gowej. Aneksem z dnia 30 czerwca 2009 r. umow" obj#to nowy podmiot –
AmRest Coffee Sp. z o.o. Dystrybutor zobowi"za! si#, %e do czasu wyga$ni#cia lub wcze$niejszego rozwi"zania
umowy nie b#dzie w jakiejkolwiek formie wspó!pracowa! z okre$lonymi w umowie podmiotami z bran%y, chyba %e
uzyska zgod# wyra%on" przez podmiot upowa%niony przez AmRest Sp. z o.o. na prowadzenie tego typu
dzia!alno$ci. W przypadku naruszenia postanowienia dystrybutor zap!aci AmRest kar# umown" w wysoko$ci 1
miliona z!. Okres obowi"zywania umowy przed!u%ony zosta! aneksem do dnia 1 sierpnia 2013 r. Jednocze$nie
obie strony postanowi!y, %e dalsze przed!u%enie okresu obowi"zywania umowy powinno zosta' zawarte na
pi$mie do dnia 1 grudnia 2012 r., w przeciwnym przypadku umowa wyga$nie automatycznie w dniu 1 sierpnia
2013 r.
Cargill, Tyson Foods Inc., Koch and Quantum Food LLC
G!ówni dostawcy na rynku ameryka&skim - Tyson Foods Inc., Koch LLC, Quantum Food LLC, Cargill Inc. –
realizuj" zamówienia dor#czane ka%dorazowo przez AmRest LLC wed!ug zapotrzebowania spó!ki. Rozliczenia
nast#puj" na podstawie wystawionych przez dostawców faktur. Dostawy realizowane s" przez dystrybutorów
wyznaczonych przez Applebee’s Neighborhood Grill&Bar, a mianowicie: Food Services of America Inc., Lincoln
Poultry Inc. b"d( Sygma Network Inc. Spó!k" upowa%nion" do negocjowania warunków dostaw w imieniu
Applebee’s Neighborhood Grill & Bar jest Centralized Supply Chain Services LLC.
Dachser Czech Republic a.s.
Umowa dystrybucyjna z dnia 26 czerwca 2003 r. zawarta pomi!dzy Dachser Czech Republic a.s., jako
dystrybutorem, a AmRest s.r.o., jako odbiorc$, z pó%niejszymi aneksami
Przedmiotem umowy jest okre$lenie zasad wspó!pracy w zakresie nabywania produktów spo%ywczych i dóbr
konsumenckich od ró%nych podmiotów przez dystrybutora, sprzeda%y produktów do AmRest, ca!odobowej
dostawy i magazynowania produktów na rzecz AmRest oraz obs!ugiwania dostaw z zagranicy. Dystrybutor jest
zobowi"zany: (i) zapewni' zgodno$' z wymaganiami prawnymi w zakresie magazynowania dóbr oraz ich
dostawy (w tym w zakresie ubezpieczenia produktów), (ii) przed realizacj" dostawy do sprawdzenia stanu
produktów w celu wyeliminowania ich wad, (iii) zapewni' dost#pno$' produktów o odpowiedniej jako$ci
i w odpowiedniej ilo$ci zgodnie z przyj#tym harmonogramem, (iv) do powstrzymywania si# od sprzeda%y
produktów na rzecz innych podmiotów ni% AmRest, w tym b#d"cych spó!kami z grupy AmRest, pod rygorem
rozwi"zania umowy przez AmRest. Dystrybutor organizuje, ponosi koszty oraz odpowiedzialno$' za prawid!ow"
dostaw# produktów zgodnie z harmonogramem dostaw.
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Cena za produkty jest ustalana na podstawie ka%dorazowych zamówie& i ulega powi#kszeniu zgodnie
z ustalonym przez strony wspó!czynnikiem stanowi"cym op!at# nale%n" dla Dachser. Op!ata ta obejmuje wszelkie
koszty dystrybutora zwi"zane ze spe!nieniem warunków umowy, w tym zwi"zanych z op!atami prawnymi, jak
i kosztami transportu. Wielko$' dostarczanych produktów uzale%niona jest od zapotrzebowania AmRest. Umowa
zosta!a zmieniona dwoma aneksami. W pierwszym z dnia 31 stycznia 2005 r. wprowadzono zmian#
wspó!czynnika procentowego na podstawie którego dokonywana jest op!ata na rzecz dystrybutora. W kolejnym
aneksie z dnia 5 marca 2009 r. do umowy w!"czono AmRest Coffee jako odbiorc# produktów. W sytuacji
naruszenia klauzuli poufno$ci oraz zakazu sprzeda%y produktów na rzecz innych podmiotów dystrybutor jest
zobowi"zany do zap!aty kary umownej w kwocie 5.000.000 CZK. Umowa zosta!a zawarta na czas nieokre$lony
od dnia jej zawarcia i mo%e by' rozwi"zana przez strony umowy za 6 miesi#cznym terminem wypowiedzenia.
Strony s" uprawnione do rozwi"zania umowy, gdy jedna ze stron ponownie lub w ra%"cy sposób naruszy
postanowienia umowy i nie naprawi stanu naruszenia w terminie 30 dni. Strony mog" rozwi"za' umow# tak%e w
sytuacji, gdy w stosunku do drugiej ze stron og!oszono upad!o$'.
Drobimex
Umowa wspó#pracy partnerskiej i sprzeda&y z dnia 23 stycznia 2003 r. zawarta pomi!dzy Drobimex-Heintz
Sp. z o.o., jako sprzedaj$cym, a AmRest Sp. z o.o., jako kupuj$cym
Na podstawie umowy sprzedaj"cy jest zobowi"zany do sprzeda%y produktów drobiowych, a kupuj"cy
zobowi"zuje si# do nabywania produktów oferowanych przez sprzedaj"cego wed!ug zamówie& sk!adanych przez
restauracje kupuj"cego. Sprzeda% towarów dokonywana jest po cenach okre$lonych w za!"czniku do umowy.
Ka%da zmiana cen b#dzie negocjowana i uzgadniana przez obie strony. Ceny b#d" ustalane raz na 4 miesi"ce i
nie b#d" zmieniane pomi#dzy kolejnymi okresami 4-miesi#cznymi. Wzrost cen produktów w czasie trwania
umowy w kolejnym 4-miesi#cznym okresie nie mo%e przekroczy' 50% wska(nika cen i us!ug konsumpcyjnych
og!aszanego przez G!ówny Urz"d Statystyczny z ostatniego 4-miesi#cznego okresu obowi"zywania cen.
Sprzedaj"cy zobowi"zuje si# do utrzymywania cen na poziomie nie wy%szym ni% konkurencja z jego bran%y.
Minimalna wielko$' zakupu przez AmRest zosta!a okre$lona w za!"czniku do umowy, przy czym sprzedaj"cy ma
obowi"zek dostarczenia produktów zgodnie z zamówieniami sk!adanymi przez kierowników restauracji
prowadzonych przez AmRest. Dostawy do restauracji odbywaj" si# trzy razy w tygodniu wed!ug grafiku
okre$lonego w za!"czniku do umowy. Koszty transportu produktów do punktów odbioru, którymi s" restauracje,
ponosi w ca!o$ci sprzedaj"cy.
W przypadku, gdy sprzedaj"cy bezpodstawnie odst"pi od realizacji dostawy, zap!aci kupuj"cemu kar# umown"
w wysoko$ci warto$ci miesi#cznej sprzeda%y dokonanej w restauracji kupuj"cego, której dotyczy niezrealizowana
dostawa. W przypadku zw!oki w dostawie powy%ej 24 godzin, sprzedaj"cy zap!aci kupuj"cemu kar# umown"
w wysoko$ci warto$ci sprzeda%y dokonanej w restauracji, której dotyczy zw!oka w dostawie. Warto$' sprzeda%y
liczona b#dzie od dnia, w którym dostawa mia!a by' dokonana zgodnie z grafikiem dostaw do dnia realizacji
opó(nionej dostawy. Kara umowna nie dotyczy opó(nienia z powodu okoliczno$ci si!y wy%szej. W przypadku,
kiedy zamówienie z restauracji kupuj"cego zostanie zrealizowane tylko w cz#$ci, sprzedaj"cy ma obowi"zek
uzupe!ni' zamówienie w ci"gu 8 godzin od pisemnego wezwania przez kupuj"cego do dokonania uzupe!nienia.
Koszt dodatkowej dostawy ponosi w ca!o$ci sprzedaj"cy. W przypadku braku uzupe!nienia zamówienia w ci"gu 8
godzin — maj" zastosowanie kary umowne okre$lone powy%ej. Kupuj"cy ma prawo do pe!nego odszkodowania
obok kar umownych, na zasadach ogólnych, je%eli rzeczywista szkoda poniesiona przez kupuj"cego przewy%sza
te kary. Kupuj"cy nie b#dzie obci"%a! sprzedaj"cego karami umownymi, je%eli do niewykonania zobowi"zania
dosz!o z powodu si!y wy%szej. Strony zawar!y umow# na czas okre$lony 2 lat, licz"c od dnia 10 czerwca 2003 r.
Umowa zostanie przed!u%ona automatycznie na kolejne dwa lata, o ile AmRest b"d( SCM dzia!aj"c w imieniu
AmRest, nie z!o%y dostawcy pisemnego o$wiadczenia o jej wypowiedzeniu na co najmniej 2 miesi"ce przed
ko&cem obowi"zywania umowy.
Conway, The Convenience Company S.A.
Umowa dostawy z dnia 1 kwietnia 2007 r. (ze zmianami) zawarta pomi!dzy Conway, the Convenience
Company S.A. jako dostawc$, a Restauravia Food S.L.U. jako odbiorc$
Przedmiotem umowy jest okre$lenie zasad wspó!pracy w zakresie dostawy produktów spo%ywczych za wyj"tkiem
$wie%ych kurczaków, napojów oraz warzyw. Umowa zawiera postanowienia typowe dla umów dostawy
odnosz"ce si# do cen, ilo$ci dostarczanych towarów oraz ewentualnych zni%ek cenowych otrzymywanych od
dostawców. Umowa zawiera klauzul# zakazu konkurencji, zgodnie z któr" nie jest dopuszczalne organizowanie
przez Restauravia Food S.L.U. systemu dystrybucji, który stanowi!by konkurencj# dla PepsiCo. Umowa zawiera
równie% klauzul# wy!"czno$ci, na podstawie której PepsiCo jest wy!"cznym dostawc" towarów do restauracji
operowanych przez Restauravia Food S.L.U., a restauracje nowoutworzone podlegaj" automatycznie
postanowieniom kontraktu. Zgodnie z umow", w przypadku zmiany kontroli w spó!ce Restauravia Food S.L.U.
powoduj"cej utrat# mo%liwo$ci finansowych w zakresie wykonania umowy, dostawca b#dzie uprawniony do
rozwi"zania umowy dostawy. Umowa zosta!a zawarta na okres do 31 marca 2014 r.
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Jiho0eská Drúbež (dawniej: Vod1anská Dr2bež)
Umowa dostawy z dnia 17 marca 2010 r. zawarta pomi!dzy Vod'anská Dr(bež, s.r.o. (obecnie: Jiho)eská
Drúbež), jako dostawc$, a AmRest s.r.o., jako odbiorc$
Przedmiotem umowy jest okre$lenie zasad wspó!pracy w zakresie dostawy produktów spo%ywczych, g!ównie
produktów drobiowych, dla restauracji KFC. Us!ugi dostawcy obejmuj" równie% pakowanie, znakowanie oraz
transport towarów do restauracji, w tym zapewnienie ca!ej wymaganej dokumentacji zwi"zanej z produktami.
Dostawy odbywaj" si# na podstawie ka%dorazowo sk!adanych przez restauracj# zamówie&. Produkty powinny
spe!nia' standardy okre$lone przez AmRest. W umowie ustalono poziom minimalnej miesi#cznej sprzeda%y.
Odbiorca jest uprawniony do przeprowadzania audytu dostawcy. W razie dwukrotnej niemo%liwo$ci
przeprowadzenia audytu, odbiorca jest uprawniony do rozwi"zania umowy.
Odbiorca jest zobowi"zany do zap!aty kary umownej w razie nieodebrania dostaw w wielko$ci wskazanej
w umowie w wysoko$ci 8 CZK za ka%dy nieodebrany kilogram produktów, ale pod warunkiem, i% wielko$'
dostarczonych towarów jest ustalona zgodnie z czteromiesi#czn" $redni" dostawy produktów. W okresie
czteromiesi#cznym dostawca okre$la $redni" dostarczonych produktów. W razie ustalenia, i% $rednia ilo$'
dostaw nie przekracza minimalnej wielko$ci miesi#cznych dostaw, dostawca jest uprawniony do zobowi"zania
odbiorcy do zwi#kszenia ilo$ci dostarczanych produktów w nast#pnym okresie czteromiesi#cznym. Dostawca jest
zobowi"zany do realizacji dostawy do godziny 14.00 w dniu dostawy. W razie niezrealizowania powy%szego
zobowi"zania dostawca jest zobowi"zany do pokrycia dwukrotno$ci powsta!ej szkody stanowi"cej
w szczególno$ci koszty transportu niedostarczonych produktów z innej restauracji oraz wszelkie zwi"zane z tym
koszty. Umowa zosta!a zawarta na czas nieokre$lony. Strony mog" wypowiedzie' umow# za
sze$ciomiesi#cznym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny. Umowa automatycznie wygasa w
momencie utraty jakichkolwiek wymaganych prawem pozwole& na prowadzenie dzia!alno$ci dostawcy.
RBD Distribution
Umowa dystrybucji z dnia 1 czerwca 2010 r. zawarta pomi!dzy RBD Distribution LLC, jako dystrybutorem,
a OOO AmRest , jako kupuj$cym wraz z aneksem
Przedmiotem umowy jest okre$lenie zasad kupna i dostawy produktów %ywno$ciowych, materia!ów i sprz#tu dla
restautracji Pizza Hut i KFC w St. Petersburgu. Przedmiot dostawy oraz ceny ustalane s" ka%dorazowo w
za!"czniku do umowy, który strony umowy comiesi#cznie aktualizuj". Umowa zawiera klauzul# wy!"czno$ci w
postaci zastrze%enia, i% dystrybutor ma wy!"czne prawo do dystrybucji towarów do restauracji kupuj"cego w
okr#gu leningradzkim oraz w St. Petersburgu. Dystrybutor jest zobowi"zany w szczególno$ci: (i) do kupna
towarów od zaakceptowanych dostawców oraz podmiotów trzecich, (ii) do magazynowania towarów w
odpowiednich warunkach oraz (iii) do realizacji zamówie& kupuj"cego na dostaw# towarów do restauracji na
terenie okr#gu leningradzkiego oraz St. Petersburga. Dystrybutor zobowi"zany jest tak%e do dostawy towarów
zgodnie ze standardami okre$lonymi w za!"czniku do umowy. W razie zapotrzebowania dystrybutor jest
zobowi"zany do $wiadczenia wszelkich niezb#dnych us!ug w zakresie dostawy zagranicznej. Kupuj"cy jest
zobowi"zany przede wszystkim do terminowej zap!aty za dostarczone towary oraz do dostarczania
dystrybutorowi przewidywanej ilo$ci zamówie&, a tak%e do zawarcia trójstronnej umowy z zaakceptowanymi
dostawcami. Przej$cie w!asno$ci towarów nast#puje po podpisaniu listu przewozowego pomi#dzy kupuj"cym,
a dystrybutorem. Termin p!atno$ci mija z up!ywem 12-ego dnia po dniu, w którym nast#puje przej$cie w!asno$ci
na kupuj"cego. Dystrybutor jest zobowi"zany dopu$ci' przedstawicieli kupuj"cego na teren magazynowania dla
celów inspekcji !adowni oraz warunków magazynowania.
Umowa przewiduje kary umowne w wysoko$ci 0, 01 % kosztów dostawy za dzie& opó(nienia w dostawie ale nie
wi#cej ni% 10 % kosztów dostawy, a w sytuacji dostawy mniej ni% 50% zamówionych towarów dystrybutor jest
zobowi"zany do zap!aty 1% kosztów dostawy, Za nieuzasadnion" odmow# przyj#cia dostarczonych produktów
kupuj"cy jest zobowi"zany do zap!aty 1% kosztów dostawy tytu!em kary umownej. Ka%da ze stron jest
uprawniona do rozwi"zania umowy za 90-dniowym wypowiedzeniem. Kupuj"cy ma prawo do rozwi"zania
umowy, je$li dystrybutor pozostaje w zw!oce i nie realizuje dostawy (zw!oka powinna przekracza' 2 dni) lub
dostarcza mniej ni% 50% zamówie& z!o%onych przez kupuj"cego w okresie 3 tygodni. Umowa zosta!a zawarta na
czas okre$lony do dnia 29 grudnia 2010 r. i mo%e by' przed!u%ona automatycznie na okres 1 roku. Aneksem z
dnia 24 maja 2011 roku Umowa zosta!a przed!u%ona do dnia 31 grudnia 2012 r. Dystrybutor jest uprawniony do
zawierania trójstronnych umów dostawy z g!ównymi dostawcami, w których Kupuj"cy jest zobowi"zany do
zapewnienia odpowiedniej wielko$ci i ilo$ci zamówie& oraz cen. Dystrybutor jest zobowi"zany do zachowania
warunków dostaw, za$ dostawca jest zobowi"zany do zapewnienia jako$ci dostarczonych produktów. Obecnie
dystrybutor zawar! tego typu umow# z Efremovsky LLC No. CS-RO-00044 z dnia 2 kwietnia 2010 na dostaw#
t!uszczy dla restauracji KFC w St. Petersburgu. Wielko$' oraz cena dostawy jest ka%dorazowo kwartalnie
negocjowana przez strony umowy zgodnie z zapotrzebowaniem kupuj"cego. Obecne warunki umowy okre$lone
zosta!y aneksem z dnia 7 czerwca 2011 roku. Porozumienie okre$la wysoko$', cen# za kilogram produktu oraz
ca!kowit" warto$' dostaw tj. 7.208.520 RUB.
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Konspol
Umowa o wspó#pracy partnerskiej i sprzeda&y z dnia 20 grudnia 2000 r. pomi!dzy Konspol-BIS Sp. z o.o.
jako sprzedaj$cym, a AmRest Sp. z o.o. jako kupuj$cym, z pó%niejszym aneksem
Przedmiotem umowy jest okre$lenie warunków sprzeda%y i dostawy produktów drobiowych do restauracji KFC
(kurczaki, filety, skrzyde!ka, nó%ki) okre$lonych w umowie wed!ug zamówie& sk!adanych przez restauracje KFC.
Sprzeda% towarów dokonywana jest po cenach okre$lonych w za!"czniku do umowy. Ka%da zmiana cen b#dzie
negocjowana i uzgadniana przez obie strony. Ceny b#d" ustalane raz na 4 miesi"ce i nie b#d" zmieniane
pomi#dzy kolejnymi okresami 4-miesi#cznymi. Wzrost cen produktów w czasie trwania umowy w kolejnym
4-miesi#cznym okresie nie mo%e przekroczy' 50% wska(nika cen i us!ug konsumpcyjnych og!aszanego przez
G!ówny Urz"d Statystyczny z ostatniego 4-miesi#cznego okresu obowi"zywania cen. Sprzedaj"cy zobowi"zuje
si# do utrzymywania cen na poziomie nie wy%szym ni% konkurencja z jego bran%y. Minimalna wielko$' zakupu
przez AmRest zosta!a okre$lona w za!"czniku do umowy, przy czym sprzedaj"cy ma obowi"zek dostarczenia
produktów zgodnie z zamówieniami sk!adanymi przez kierowników restauracji prowadzonych przez AmRest.
Dostawy do restauracji KFC odbywaj" si# trzy razy w tygodniu wed!ug ustalonego grafiku. Koszty transportu
produktów do punktów odbioru, którymi s" restauracje KFC, ponosi w ca!o$ci sprzedaj"cy. Nale%no$' za
zakupione produkty p!atna jest w terminie 35 dni od daty otrzymania faktury przez AmRest.
W przypadku nieuregulowania nale%no$ci we wskazanym terminie AmRest zobowi"zany jest do zap!aty
sprzedaj"cemu odsetek karnych za okres opó(nienia obliczonych w oparciu o umown" stop# procentow"
w wysoko$ci WIBOR 1M+3 punkty procentowe. Niedotrzymanie przez AmRest terminów p!atno$ci mo%e by'
powodem ograniczenia dostaw, a nast#pnie wypowiedzenia umowy przez sprzedaj"cego z zachowaniem
21-dniowego okresu wypowiedzenia. Ka%da ze stron ma prawo do wcze$niejszego wypowiedzenia umowy
z zachowaniem 5-miesi#cznego okresu wypowiedzenia. AmRest mo%e wypowiedzie' umow# z zachowaniem 21dniowego okresu wypowiedzenia w wypadku niedotrzymywania przez sprzedaj"cego standardów jako$ci
produktów, opó(nienia przez sprzedaj"cego w dostawach, wprowadzenia nowych cen przez sprzedaj"cego bez
uzgodnienia z AmRest oraz nieutrzymywania cen przez sprzedaj"cego na poziomie nie wy%szym ni% konkurencja
z jego bran%y. Sprzedaj"cy mo%e wypowiedzie' umow# z zachowaniem 21-dniowego okresu wypowiedzenia
w wypadku niedotrzymania przez AmRest terminów p!atno$ci.
Sprzedaj"cy zap!aci kar# umown" w wysoko$ci 20 PLN za ka%d" pe!n" godzin# opó(nienia w przypadku
niedotrzymania przez sprzedaj"cego warunków zawartych w grafiku dostaw. Kara powy%sza b#dzie naliczana
w przypadku, gdy sprzedaj"cy spó(ni si# z dostaw" po raz drugi oraz nast#pny w danym miesi"cu
kalendarzowym. W przypadku, gdy sprzedaj"cy spó(ni si# w dniu dostawy o wi#cej ni% 6 godzin, wysoko$' kary
umownej wzro$nie do 100 PLN za ka%d" nast#pn" rozpocz#t" godzin# opó(nienia. W przypadku, gdy
sprzedaj"cy nie zrealizuje zamówienia zgodnie z grafikiem dostaw, a opó(nienie w dostawie b#dzie wi#ksze ni%
24 godziny, sprzedaj"cy zap!aci kar# umown" w wysoko$ci warto$ci sprzeda%y dokonanej w restauracji
kupuj"cego, do której mia!a mie' miejsce dostawa. Powy%sza warto$' sprzeda%y liczona b#dzie od momentu,
w którym dostawa mia!a by' zrealizowana zgodnie z grafikiem dostaw do momentu nast#pnej dostawy lub
rozwi"zania umowy. Kara umowna b#dzie naliczana w nast#puj"cy sposób: ilo$' dni opó(nienia pomno%ona
przez sprzeda% dzienn" restauracji kupuj"cego (w PLN) obliczon" jako $rednia sprzeda% dzienna z ostatnich 3
miesi#cy. W przypadku, gdy zamówienie dokonane z restauracji kupuj"cego nie zostanie zrealizowane w ca!o$ci,
a sprzedaj"cy nie uzupe!ni zamówienia w ci"gu 8 godzin od otrzymania przez sprzedaj"cego pisemnego
wezwania do dokonania uzupe!nienia, zastosowanie maj" kary umowne okre$lone powy%ej.
Umowa zosta!a zawarta pierwotnie na czas okre$lony wynosz"cy 2 lata. Umowa jest automatycznie przed!u%ana
na kolejny okres 2 lat, o ile wszystkie warunki umowy b#d" przestrzegane i %adna ze stron nie z!o%y pisemnego
o$wiadczenia o zamiarze nieprzed!u%enia umowy na co najmniej 3 miesi"ce przed up!ywem okresu
obowi"zywania umowy.
Lekkerland
Umowa dystrybucyjna z dnia 17 kwietnia 2008 r. pomi!dzy AmRest Kft, jako zleceniodawc$ a Lekkerland
Export-Import Kft, jako dystrybutorem wraz z aneksem
Przedmiotem umowy jest okre$lenie zasad $wiadczenia us!ug dystrybucyjnych przez dystrybutora na rzecz
restauracji prowadzonych przez AmRest Kft. Dystrybutor nabywa produkty zgodnie z zamówieniami AmRest Kft
od ustalonych dostawców. Dostawa kierowana jest do magazynów dystrybutora, a po otrzymaniu zamówie&
poszczególnych restauracji produkty podlegaj" dystrybucji. Dostarczane produkty i sk!adniki musz" spe!nia'
standardy AmRest oraz Yum Brands International Inc. i pochodzi' od autoryzowanych dostawców. Zgodnie z
umow" w zamian za $wiadczone us!ugi dystrybutorowi przys!uguje op!ata naliczana jako procent warto$ci
dostarczanych towarów. Op!ata dystrybucyjna podlega negocjacji co 6 miesi#cy. Dystrybutor mo%e $wiadczy'
inne us!ugi, takie jak np. metkowanie, zapakowywanie, wed!ug odr#bnego zamówienia na tego typu us!ugi.
Minimalna wielko$' sprzeda%y ustalona zosta!a na kwot# 600.000.000 HUF rocznie.
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Dystrybutor jest zobowi"zany do nie$wiadczenia us!ug na rzecz innego podmiotu okre$lonego w umowie. Je$li
dystrybutor naruszy postanowienia umowne poprzez nie$wiadczenie us!ug, wskutek czego AmRest Kft b#dzie
zobowi"zany do korzystania z us!ug innego podmiotu, dystrybutor jest zobowi"zany do pokrycia wszelkich
kosztów poniesionych w zwi"zku z korzystaniem przez AmRest Kft z us!ug innego podmiotu. Dystrybutor
zobowi"za! si# do nieujawniania informacji poufnych w okresie 6 miesi#cy od rozwi"zania umowy
z zastrze%eniem, i% w razie naruszenia tego obowi"zku zap!aci na rzecz AmRest Kft kwot# stanowi"c" podwójn"
op!at# dystrybucyjn". Umowa zosta!a zawarta na okres 3 lat z mo%liwo$ci" jej przed!u%enia. Brak o$wiadczenia
stron o przed!u%eniu umowy przed dniem 1 grudnia 2010 r. skutkuje jej wyga$ni#ciem z dniem 1 maja 2011 r.
Aneksem z dnia 29 marca 2011 strony Umowy przed!u%y!y okres jej obowi"zywania na 4 lata i jeden miesi"c tj,
od dnia 1 maja 2011 do dnia 31 maja 2015. Aneks przewiduje dodatkowe postanowienia uprawniaj"ce
kupuj"cego do wypowiedzenia Umowy w sytuacji m.in. zmiany kontroli w spó!ce dystrybutora lub utraty statusu
dystrybutora akceptowanego przez Yum!.
Umow" istotn" w opinii Emitenta jest równie% przedstawiona poni%ej umowa sprzeda%y energii elektrycznej
zawarta przez AmRest Sp. z o.o. z PGE ZE+T Obrót Sp. z o.o.
Umowa sprzeda&y energii elektrycznej Nr 09/06/TPA/006 z dnia 25 czerwca 2009 r. zawarta pomi!dzy PGE
ZE*T Obrót Sp. z o.o. jako sprzedawc$, a AmRest Sp. z o.o, jako odbiorc$
Przedmiotem umowy jest sprzeda% przez sprzedawc# na rzecz odbiorcy energii elektrycznej przeznaczonej na
potrzeby odbiorcy, z zastrze%eniem, %e dystrybucja energii elektrycznej do odbiorcy realizowana jest przez
operatorów systemu dystrybucyjnego zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowach o $wiadczenie us!ug
dystrybucji wskazanych w za!"czniku do umowy.
Na mocy umowy ceny sprzeda%y i stawki op!aty handlowej okre$lone w umowie s" niezmienne w okresie jej
obowi"zywania i nie zawieraj" podatku VAT. Umowa zastrzega mo%liwo$' zmiany ceny sprzeda%y energii jedynie
w sytuacji wprowadzenia zmian w ustawie o podatku akcyzowym, w zakresie wielko$ci kwoty podatku
akcyzowego. Wed!ug tre$ci umowy w przypadku, gdy odbiorca przekroczy termin p!atno$ci okre$lony na fakturze
VAT o co najmniej 30 dni, sprzedawca jest uprawniony do %"dania ustanowienia przez odbiorc# zabezpieczenia
zap!aty istniej"cych i przysz!ych zobowi"za& w postaci nieodwo!alnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej, na
kwot# stanowi"c" równowarto$' dwumiesi#cznej kwoty nale%no$ci brutto za energi# elektryczn" sprzedan" w
ramach umowy.
Strony umowy dopu$ci!y mo%liwo$' ograniczenia w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadkach: (i) wyst"pienia
si!y wy%szej, przez okres jej trwania i usuwania jej skutków, (ii) wyst"pienia awarii w systemie, (iii) wprowadzenia
ogranicze& w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w przepisach szczególnych, (iv) wstrzymania z
inicjatywy operatora systemu dystrybucyjnego, w przypadkach okre$lonych w przepisach szczególnych.
Wstrzymanie dostaw energii elektrycznej przez operatora systemu dystrybucji, do którego sieci przy!"czony jest
odbiorca, na zlecenie wystawione przez sprzedawc#, mo%liwe jest w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zap!at"
nale%no$ci za energi# elektryczn" co najmniej miesi"c po up!ywie terminu p!atno$ci, pomimo uprzedniego
powiadomienia odbiorcy przez sprzedawc# o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego,
dwutygodniowego terminu do zap!aty zaleg!ych i bie%"cych nale%no$ci.
Zgodnie z umow" przeniesienie praw i obowi"zków jednej ze stron, wynikaj"cych z umowy, na osob# trzeci"
wymaga zgody drugiej strony wyra%onej w formie pisemnej pod rygorem niewa%no$ci, przy czym zgoda taka nie
mo%e by' w nieuzasadniony sposób wstrzymywana. W przypadku przekszta!cenia w!asno$ciowego albo
restrukturyzacji przedsi#biorstwa jednej ze stron, ich nast#pcy prawni s" zwi"zani tre$ci" umowy w jej ostatnio
obowi"zuj"cym brzmieniu.
Umowa mo%e by' rozwi"zana przez sprzedawc# za uprzednim 1-miesi#cznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na
koniec miesi"ca kalendarzowego, gdy odbiorca zalega z zap!at" nale%no$ci za energi# elektryczn" co najmniej
miesi"c, licz"c od terminu p!atno$ci, pomimo uprzedniego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wypowiedzenia
umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zap!aty zaleg!ych i bie%"cych nale%no$ci lub
gdy nast"pi!o wstrzymanie dostaw energii elektrycznej przez operatora systemu dystrybucyjnego w przypadkach
okre$lonych w przepisach szczególnych.
Strony umowy zawar!y w dniu 3 lutego 2011 r. aneks do umowy zawieraj"cy aktualn" list# miejsc dostarczania
energii elektrycznej wraz z planowanym miesi#cznym wolumenem sprzeda%y w okresie 1 stycznia 2011 r. do 31
grudnia 2011 r.
10.5.1.4. Umowy najmu
Na dzie& 30 wrze$nia 2011 r. spó!ki Grupy s" stron" umów najmu w zakresie 657 funkcjonuj"cych restauracji. W
opinii Emitenta – ze wzgl#du na daleko posuni#t" dywersyfikacj# wynajmuj"cych – %adna z tych umów nie
stanowi umowy istotnej. W przypadku restauracji umowy najmu s" umowami o charakterze d!ugoterminowym
zawartymi zazwyczaj na okres powy%ej 5 lat lub na czas nieokre$lony. Zasada ta nie dotyczy jednak%e rynku
rosyjskiego, do którego specyfiki nale%y zawieranie umów najmu na okres krótszy (zazwyczaj do 5 lat).
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W przypadku wielu restauracji (zw!aszcza mieszcz"cych si# w centrach handlowych) op!aty najmu sk!adaj" si# z
dwóch sk!adników: ustalonej sta!ej op!aty oraz op!aty warunkowej zale%nej od przychodów restauracji. Op!ata
warunkowa stanowi przewa%nie od 2,5% do 9% przychodów restauracji.
Poni%sza tabela przedstawia zbiorcze dane dotycz"ce umów najmu restauracji funkcjonuj"cych na rynkach, na
których dzia!aj" spó!ki Grupy:
Tabela 42
Kraj
(niezbadane)

Zestawienie kosztów najmu dla restauracji funkcjonuj%cych w Polsce i za
granic%
Liczba funkcjonuj%cych
restauracji na dzie.
30.09.2011

Warto#& czynszów za 2010
(niezbadane)

Warto#& czynszów za okres
od 1.01.2011 do 30.09.2011
(niezbadane)
405 tys. BGN
151.670 tys. CZK
48.332 tys. PLN
156.201 tys. RUB
23.972 tys. RSD
16.005 tys. USD
387.095 tys. HUF
3.504 tys. EUR

Bu!garia
5
593 tys. BGN
Czechy
75
186.546 tys. CZK
Polska
244
59.791 tys. PLN
Rosja
51
188.594tys. RUB
Serbia
4
10.177tys. RSD
USA
103
21.034tys. USD
W#gry
26
452.896tys. HUF
Hiszpania*
149
(ród!o: Emitent
*Dane zaprezentowane za okres od 29 kwietnia do 30 wrze%nia 2011 r. Wysoko%$ kosztów najmu za okres od stycznia do
wrze%nia 2011 roku wynios!aby 5.197 tys EUR , a za rok 2010 warto%$ czynszów by!aby 5.668 tys.EUR.

10.5.2.

Podsumowanie istotnych umów, innych ni$ umowy zawierane w normalnym toku dzia"alno#ci
Emitenta, których stron% jest Emitent lub dowolny cz"onek Grupy za okres dwóch lat
bezpo#rednio poprzedzaj%cych dat! publikacji Prospektu

10.5.2.1. Umowy finansowe
Umowa kredytowa z dnia 11 pa%dziernika 2010 r. zawarta pomi!dzy Emitentem, AmRest Sp. z o.o. i
AmRest s.r.o. jako kredytobiorcami oraz RBS Bank (Polska) S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.,
Bankiem Zachodnim WBK S.A., Rabobank Polska S.A. oraz The Royal Bank of Scotland N.V. jako
kredytodawcami, z pó%n. zm.
Przedmiotem umowy kredytowej jest udzielenie kredytobiorcom kredytu z!otówkowego w wysoko$ci 440 mln z!.
Kwota kredytu zosta!a podzielona na dwie transze. Pierwsza transza, udzielona w formie kredytu
nieodnawialnego, zosta!a przeznaczona na sp!at# zobowi"za& wynikaj"cych z transzy A umowy kredytowej z
dnia 5 grudnia 2008 r. zawartej pomi#dzy Emitentem, Amrest Sp.z o.o. i AmRest s.r.o., ABN AMRO Bank
(Polska) S.A., ABN AMRO Bank N.V., Bankiem Polska Kasa opieki S.A. oraz bankiem Zachodnim WBK S.A.
Transza A umowy kredytowej z dnia 5 grudnia 2008 r. zosta!a przeznaczona na sp!at# zobowi"za& z umowy
kredytowej z dnia 4 kwietnia 2005 r. zawartej pomi#dzy Emitentem, AmRest Sp. z o.o. i AmRest s.r.o. jako
kredytobiorcami oraz ABN AMRO Bank N.V. jako kredytodawc" (z pó(n. zm.) oraz z umowy kredytowej nr
NV/3//2008 z dnia 11 marca 2008 r. zawartej pomi#dzy AmRest Sp. z o.o. jako kredytobiorc" oraz ABN AMRO
Bank (Polska) S.A. i ABN AMRO Bank N.V. jako kredytodawcami. Natomiast druga transza, udzielona w formie
kredytu odnawialnego, zosta!a przeznaczona na sp!at# zobowi"za& wynikaj"cych z transzy B umowy kredytowej
z dnia 5 grudnia 2008 r. oraz finansowanie rozwoju Grupy Emitenta. Transza B umowy kredytowej z dnia 5
grudnia 2008 r. zosta!a przeznaczona na finansowanie bie%"cego rozwoju sieci restauracji w segmencie casual
and quick service dining. Wszyscy kredytobiorcy ponosz" solidarn" odpowiedzialno$' za realizacj# zobowi"za&
wynikaj"cych z umowy kredytowej.
Dodatkowo na podstawie porozumienia kredytowego zawartego w dniu 18 kwietnia 2011 r. kredytodawcy udzielili
kredytobiorcom dodatkowej transzy kredytu (tzw. Transza C) w kwocie 80 mln EUR. )rodki pozyskane z Transzy
C zosta!y przeznaczone na sfinansowanie kosztów nabycia udzia!ów w Restauravia Grupo Empresarial S.L. oraz
refinansowanie istniej"cego zad!u%enia spó!ek z grupy Restauravia.
Kredyt zosta! postawiony do dyspozycji nie tylko w PLN, ale równie% w EUR, USD i CZK (w odniesieniu do
transzy A). Zgodnie z umow" kredyt powinien zosta' sp!acony w terminie do dnia 11 pa(dziernika 2015 r. Umowa
dopuszcza wcze$niejsz" sp!at# zobowi"za& kredytowych. Kwota kredytu jest oprocentowana w stosunku
rocznym wed!ug zmiennej stopy procentowej równej wysoko$ci stawki referencyjnej powi#kszonej o mar%#
banków. Odsetki naliczane s" kwartalnie. Na zabezpieczenie wierzytelno$ci kredytodawców z tytu!u umowy
kredytu zosta!y ustanowione:
(i)
gwarancja/por#czenie sp!aty zobowi"za& przez kredytobiorców udzielone przez AmRest LLC, OOO
AmRest, AmRest TAG S.L.U., AmRestavia S.L.U., Restauravia Grupo Empresarial S.L., Restauravia Ford
S.L. oraz Pastificio Service S.L.,
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(ii)

o$wiadczenie o poddaniu si# egzekucji udzielone przez ka%dego z kredytobiorców na rzecz ka%dego z
kredytodawców, oraz

(iii)

pe!nomocnictwo do rachunków bankowych wystawione przez ka%dego z kredytobiorców na rzecz ka%dego
z kredytodawców.

Umowa kredytowa zawiera ponadto zobowi"zanie Emitenta do nieustanawiania na swoim maj"tku okre$lonych
zabezpiecze&. Umowa wprowadza dodatkowo pewne ograniczenia w zakresie swobody Emitenta oraz
podmiotów z Grupy do dokonywania czynno$ci prawnych wykraczaj"cych poza zakres bie%"cej dzia!alno$ci
komercyjnej. Dotyczy to w szczególno$ci przeprowadzania transakcji z zakresu fuzji i akwizycji oraz dokonywania
czynno$ci na aktywach.
Umowa kredytowa b#dzie mog!a zosta' wypowiedziana przez kredytodawców, a kwota kredytu postawiona w
stan natychmiastowej wymagalno$ci w szczególno$ci w przypadku, gdy:
(i)
Emitent utraci kontrol# nad AmRest Sp. z o.o., AmRest s.r.o., OOO AmRest, AmRest LLC AmRest TAG
S.L.U., AmRestavia S.L.U., Restauravia Grupo Empresarial S.L., Restauravia Ford S.L. lub Pastificio
Service S.L.,
(ii)

akcje Emitenta zostan" wycofane z obrotu na GPW.

Umowa emisyjna z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie Programu Emisji Obligacji przez Emitenta oraz
AmRest Sp. z o.o. na #$czn$ kwot! 300 mln z# zawarta pomi!dzy Emitentem i AmRest Sp. z o.o.
dzia#aj$cymi jako emitenci obligacji oraz RBS Bank (Polska) S.A. i Bankiem Pekao S.A. dzia#aj$cymi w
charakterze agenta, agenta ds. p#atno"ci, dealera i depozytariusza
Przedmiotem umowy emisyjnej jest okre$lenie warunków dokonywania emisji obligacji przez Emitenta oraz
AmRest Sp. z o.o. w ramach Programu Emisji Obligacji. Zgodnie z postanowieniami umowy emisyjnej Emitent
oraz AmRest Sp. z o.o. maj" mo%liwo$' wielokrotnego dokonywania emisji obligacji o !"cznej warto$ci do 300 mln
z! w terminie do dnia 9 lipca 2015 r. (w!"cznie). Kwota 300 mln z! stanowi w tym przypadku tzw. maksymaln"
warto$' programu. Obligacje mog" by' emitowane w ramach ró%nych serii w trybie proponowania nabycia
zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach.
W ramach Programu Emisji Obligacji banki pe!ni' b#d" funkcje agenta, agenta ds. p!atno$ci, dealera i
depozytariusza. Zadaniem banków b#dzie w szczególno$ci przekazywanie emitentom obligacji wp!ywów netto,
dokonywanie p!atno$ci nale%no$ci z tytu!u obligacji, prowadzenie ewidencji zgodnie z Ustaw" o Obligacjach,
wystawianie $wiadectw depozytowych, zapisywanie praw obligatariuszy w ewidencji oraz obs!uga przenoszenia
praw z obligacji w obrocie wtórnym. Dodatkowo zadaniem banków b#dzie równie% wyszukiwanie inwestorów
zainteresowanych obj#ciem obligacji na rynku pierwotnym na potrzeby ka%dorazowej emisji organizowanej przez
Emitenta lub AmRest Sp. z o.o. Banki mog" obejmowa' obligacje na w!asny rachunek albo te% wyszukiwa'
inwestorów, którzy obj#liby obligacje. W %adnym jednak wypadku banki nie b#d" zobowi"zane do obj#cia
obligacji, a emitenci nie b#d" zobowi"zani do zbywania takich obligacji bankom.
Obligacje emitowane b#d" ka%dorazowo na warunkach emisji okre$lonych w za!"czniku do umowy emisyjnej.
Jednocze$nie parametry finansowe poszczególnych serii obligacji ustalane b#d" pomi#dzy danym bankiem a
emitentem oddzielnie dla ka%dej serii. Wszelkie p!atno$ci z tytu!u obligacji b#d" dokonywane w PLN.
Przeniesienie praw z obligacji nast#puje z chwil" dokonania przez dany bank pe!ni"cy funkcj# depozytariusza
zapisu w prowadzonej przez niego ewidencji, wskazuj"cego osob# nabywcy i liczb# nabytych obligacji. W czasie
trwania Programu Emisji Obligacji Emitent oraz AmRest Sp. z o.o. zobowi"zani s" do niedokonywania – bez
zgody banków – jakichkolwiek innych emisji papierów d!u%nych innych ni% obligacje emitowane w ramach tego
programu.
W przypadku wyst"pienia tzw. przypadków niewykonania umowy ka%dy z banków b#dzie uprawniony do: (i)
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wzgl#du na to, czy dany emitent ponosi
odpowiedzialno$' za wyst"pienie danego przypadku lub (ii) zawieszenia na czas oznaczony ze skutkiem
natychmiastowym wykonywania swoich obowi"zków w stosunku do wszelkich serii obligacji emitowanych po
wyst"pieniu takiego przypadku niewykonania umowy. Jako przypadki niewykonania umowy umowa emisyjna
kwalifikuje w szczególno$ci wprowadzenie banków w b!"d przez emitenta, zaprzestanie prowadzenia dzia!alno$ci
przez emitenta, niedokonanie przez emitenta p!atno$ci w terminie, niewyp!acalno$' emitenta, czy te% naruszenie
innych istotnych zobowi"za& finansowych emitenta.
Na Dat# Zatwierdzenia Prospektu, w ramach Programu Emisji Obligacji Emitent wyemitowa! obligacje o !"cznej
warto$ci nominalnej 150 mln z!. Celem emisji by!o pozyskanie $rodków na sfinansowanie rozwoju nowych
restauracji w Europie )rodkowo-Wschodniej. Obligacje zosta!y wyemitowane w dwóch transzach.
W ramach pierwszej transzy Emitent wyemitowa! w dniu 30 grudnia 2009 r. 11.000 obligacji
zdematerializowanych na okaziciela o warto$ci nominalnej jednej obligacji równej 10.000 z! i cenie emisyjnej
równej 100% warto$ci nominalnej. +"czna warto$' emisji wynios!a 110 mln z!. Wszystkie obligacje
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oprocentowane s" na podstawie zmiennej stopy 6M WIBOR powi#kszonej o odpowiedni" mar%# i maj" dat#
wykupu 30 grudnia 2014 r. Odsetki b#d" p!atne w okresach pó!rocznych (30 czerwca i 30 grudnia), pocz"wszy od
dnia 30 czerwca 2010 r. Emisja obligacji nie zosta!a dodatkowo zabezpieczona. W ramach drugiej transzy
Emitent wyemitowa! w dniu 24 lutego 2010 r. 4.000 obligacji zdematerializowanych na okaziciela o warto$ci
nominalnej jednej obligacji równej 10.000 z! i cenie emisyjnej równej 100% warto$ci nominalnej. +"czna warto$'
emisji wynios!a 40 mln z!. Wszystkie obligacje oprocentowane s" na podstawie zmiennej stopy 6M WIBOR
powi#kszonej o odpowiedni" mar%# i maj" dat# wykupu 30 grudnia 2014 r. Odsetki b#d" p!atne w okresach
pó!rocznych (30 czerwca i 30 grudnia), pocz"wszy od dnia 30 czerwca 2010 r. Emisja obligacji nie zosta!a
dodatkowo zabezpieczona.
Umowa kredytu z dnia 7 sierpnia 2008 r. zawarta pomi!dzy ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (obecnie: RBS
Bank (Polska) S.A.) jako kredytodawc$ a AmRest Sp. z o.o. jako kredytobiorc$ oraz Emitentem jako
por!czycielem, z pó%n. zm.
Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytobiorcy odnawialnego kredytu obrotowego na potrzeby prowadzenia
bie%"cej dzia!alno$ci gospodarczej w wysoko$ci do 15 milionów z!. Kredyt mo%e by' wykorzystywany w formie
odnawialnego ci"gnienia w rachunku bie%"cym kredytobiorcy.
Bez uprzedniej pisemnej zgody banku kredytobiorca zobowi"zany jest do nieustanawiania %adnych obci"%e& na
swoim obecnym lub przysz!ym maj"tku oraz do niezbywania %adnych istotnych sk!adników swojego maj"tku.
Umowa zawiera tak%e ograniczenia dla kredytobiorcy w zakresie zaci"gania dalszych kredytów lub po%yczek oraz
udzielania por#cze&, gwarancji lub otwierania akredytyw. Dodatkowo ewentualna utrata kontroli nad
kredytobiorc" przez por#czyciela zosta!a uznana za zdarzenie stanowi"ce naruszenie umowy kredytu.
Na podstawie umowy por#czyciel z!o%y! por#czenie za kredytobiorc# do wysoko$ci ca!ej kwoty kredytu
powi#kszonej o nale%ne bankowi odsetki i prowizje. W ramach zabezpieczenia zobowi"za& wynikaj"cych z
umowy kredytobiorca oraz por#czyciel z!o%yli indywidualnie o$wiadczenia o poddaniu si# egzekucji prowadzonej
na podstawie bankowego tytu!u egzekucyjnego do kwoty 18 milionów z!.
Zgodnie z umow" kredyt powinien zosta' sp!acony w terminie do dnia 29 czerwca 2012 r. Kwota kredytu jest
oprocentowana w stosunku rocznym wed!ug zmiennej stopy procentowej równej wysoko$ci stawki referencyjnej
powi#kszonej o mar%# banków. Dodatkowo bank uprawniony jest do pobierania prowizji za dost#pno$' p!atnej
kwartalnie.
Umowa cash poolingu z dnia 29 pa%dziernika 2009 r. zawarta pomi!dzy ABN AMRO Bank (Polska) S.A.
(obecnie: RBS Bank (Polska) S.A.) a Emitentem, AmRest Sp. z o.o. oraz AmRest Coffee Sp. z o.o. . z pó%n.
zm.
Przedmiotem umowy jest okre$lenie zasad $wiadczenia przez bank us!ugi cashpoolingowej na rzecz podmiotów z
Grupy. Zgodnie z zamiarem stron umowa ma na celu zwi#kszenie efektywno$ci dzia!alno$ci gospodarczej
prowadzonej przez spó!ki Grupy poprzez zoptymalizowanie kosztów zaci"gni#tego kredytu i odpowiednie
wykorzystanie sumy dziennych sald na rachunkach bankowych spó!ek.
Zgodnie z tre$ci" umowy na koniec ka%dego dnia roboczego bank zobowi"zany jest przenie$' na AmRest Sp. z
o.o., dzia!aj"c" jako agent cashpoolingowy, wszystkie wierzytelno$ci w kwocie równej nominalnej wysoko$ci
ujemnego salda na danym rachunku danej spó!ki Grupy wed!ug stanu na koniec dnia roboczego (z wy!"czeniem
wierzytelno$ci wzgl#dem AmRest Sp. z o.o.) oraz dokona' przeksi#gowania na rachunek AmRest Sp. z o.o.
wierzytelno$ci przys!uguj"cej bankowi wobec AmRest Sp. z o.o. z tytu!u ujemnego salda na jego rachunku. Z
tytu!u nabycia wierzytelno$ci AmRest Sp. z o.o. p!aci bankowi cen# w wysoko$ci ich warto$ci nominalnej. Cena
jest p!acona poprzez obci"%enie rachunku AmRest Sp. z o.o. Nast#pnie, na pocz"tek nast#pnego dnia roboczego
po przeniesieniu wierzytelno$ci, AmRest Sp. z o.o. dokona zwrotnego przeniesienia wszystkich wierzytelno$ci na
bank za cen# w wysoko$ci ich warto$ci nominalnej, a bank dokona przeksi#gowania na rachunek prowadzony dla
AmRest Sp. z o.o. wierzytelno$ci przys!uguj"cej bankowi wobec AmRest Sp. z o.o. z tytu!u ujemnego salda na
jego rachunku. Cena zostanie zap!acona przez uznanie rachunku AmRest Sp. z o.o.
Na koniec ka%dego dnia roboczego AmRest Sp. z o.o. zobowi"zany jest tak%e przej"' od banku wszystkie
zobowi"zania banku wobec którejkolwiek spó!ki Grupy w kwocie równej nominalnej wysoko$ci dodatniego salda
na jej rachunku wed!ug stanu na koniec dnia roboczego (z wy!"czeniem zobowi"za& wzgl#dem AmRest Sp. z
o.o.) oraz dokona' przeksi#gowania na rachunek AmRest Sp. z o.o. zobowi"za& banku wzgl#dem AmRest Sp. z
o.o. z tytu!u dodatniego salda na jej rachunku. Z tytu!u przej#cia zobowi"za& bank zap!aci AmRest Sp. z o.o.
wynagrodzenie w wysoko$ci ich warto$ci nominalnej. Wynagrodzenie zostanie zap!acone przez uznanie
rachunku AmRest Sp. z o.o. Nast#pnie, na pocz"tek nast#pnego dnia roboczego po przej#ciu zobowi"za&, bank
dokona zwrotnego przej#cia wszystkich zobowi"za& od AmRest Sp. z o.o. za wynagrodzenie w wysoko$ci ich
warto$ci nominalnej oraz dokona przeksi#gowania na rachunek prowadzony dla AmRest Sp. z o.o. zobowi"za&
banku wobec AmRest Sp. z o.o. z tytu!u dodatniego salda na jego rachunku. Wynagrodzenie zostanie zap!acone
przez obci"%enie rachunku AmRest Sp. z o.o. Z tytu!u nadwy%ki na rachunku bank b#dzie nalicza! od tego salda
odsetki. Je$li natomiast na rachunku powstanie saldo ujemne bank b#dzie pobiera! od tego salda odsetki.
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Rozliczenia pomi#dzy poszczególnymi spó!kami b#d" dokonywane na koniec miesi"ca. W mi#dzyczasie AmRest
Sp. z o.o. jest upowa%niony do zak!adania lokat z posiadanych nadwy%ek.
Umowa zosta!a zawarta na czas nieoznaczony i mo%e zosta' rozwi"zana przez ka%d" ze stron z zachowaniem
30 dniowego terminu wypowiedzenia.
Umowa kredytowa z dnia 4 grudnia 2009 r. zawarta pomi!dzy AmRest LLC jako kredytobiorc$ i Wells
Fargo Bank National Association jako kredytodawc$ oraz AmRest Sp. z o.o. jako por!czycielem,
zmieniona pó%niejszym aneksem
Przedmiotem umowy kredytowej jest udzielenie kredytobiorcy krótkoterminowego odnawialnego kredytu
operacyjnego w wysoko$ci 5 mln USD na cele zwi"zane z prowadzon" dzia!alno$ci" w Stanach Zjednoczonych.
W ramach przyznanego limitu kredytowego AmRest LLC mo%e wykorzysta' 3.150 tys. USD w gotówce oraz
pozosta!e 1.850 tys. USD w formie akredytywy. Umowa kredytowa zosta!a zawarta na czas okre$lony, za$ termin
zapadalno$ci wszelkich p!atno$ci zosta! wyznaczony na 31 stycznia 2013 r. W ramach warunków tej umowy
przewidziano zabezpieczenie sp!aty zaci"gni#tego kredytu maj"tkiem pi#ciu wybranych restauracji. Na Dat#
Zatwierdzenia Prospektu AmRest LLC nie skorzysta! z przyznanego limitu kredytowego i nie uruchomi! kredytu.
Dlatego te% nie zosta!y aktywowane przewidziane w umowie zabezpieczenia. Umowa podlega prawu stanu
Georgia w USA.
Gwarancje bankowe
W ramach prowadzonej dzia!alno$ci spó!ki Emitenta w Polsce wyst#puj" niejednokrotnie do banków o
wystawienie gwarancji bankowych maj"cych stanowi' zabezpieczenie zaci"ganych przez nie zobowi"za&.
Gwarancje bankowe pozyskiwane s" od RBS Bank (Polska) S.A. oraz od banku Pekao S.A.
Gwarancje od RBS Bank (Polska) S.A. pozyskiwane s" ka%dorazowo na podstawie odr#bnej umowy (!"czna
warto$' wystawionych w ten sposób gwarancji na dzie& 30 wrze$nia 2011 r. nie przekracza!a 12 mln z!).
Zabezpieczeniem gwarancji wystawianych przez RBS Bank (Polska) S.A. jest gwarancja korporacyjna z dnia 12
sierpnia 2010 r. (do kwoty 18.700.000 z!) wystawiona przez Emitenta na rzecz banku maj"ca stanowi'
zabezpieczenie wystawianych gwarancji bankowych na rzecz AmRest Sp. z o.o. i AmRest Coffee Sp. z o.o.
Umowa nr 2010/354/DDF o otwarcie linii gwarancyjnej z ddnia 3 sierpnia 2010 r. zawarta pomi!dzy
AmRest Sp. z o.o., AmRest Coffee Sp. z o.o. a bankiem Pekao S.A.
Gwarancje od banku Pekao S.A. pozyskiwane s" na podstawie umowy z dnia 3 sierpnia 2010 r. o otwarcie
odnawialnej linii gwarancyjnej w wysoko$ci 10 mln z!. Linia gwarancyjna pozostaje otwarta do dnia 31 grudnia
2011 r., za$ wystawiane gwarancje mog" pozostawa' wa%ne do dnia 31 grudnia 2016 r. Na podstawie umowy
bank jest zobowi"zany do wystawiania gwarancji w ramach przyznanego limitu po z!o%eniu przez AmRest Sp. z
o.o. lub AmRest Coffee Sp. z o.o. zlecenia udzielenia gwarancji lub umowy lub innego dokumentu okre$laj"cego
wierzytelno$' podlegaj"c" zabezpieczeniu przez dan" gwarancj#. Strony ustali!y, %e dla ka%dej wystawionej
gwarancji w ramach umowy o otwarcie linii gwarancyjnej nie ma konieczno$ci zawierania odr#bnej umowy
udzielenia gwarancji.
Wysoko$' mar%y umów kredytowych oraz wysoko$' stawek oprocentowania wskazanego w innych umowach
finansowych opisanych w niniejszym punkcie, których stron" jest Emitent, zosta!a obj#ta wnioskiem o
niepublikowanie.
10.5.2.2. Umowy ubezpieczenia
Poni%sza tabela przedstawia wykaz polis ubezpieczeniowych zawartych przez Emitenta i spó!ki z grupy Emitenta:
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Polisa typ 130 nr 2067370 (na
podstawie tej podstawowej
polisy zosta!y wystawione
lokalne polisy dla wszystkich
spó!ek z Grupy Emitenta w
Polsce, Czechach, W#grzech,
Bu!garii, Rosji)

Polisa typ 1370 nr 1001305

Compensa Towarzystwo
Ubezpiecze& S.A. Vienna Insurance
Group (ubezpieczycielem dla spó!ek
w Czechach, W#grzech, Bu!garii,
Rosji s" lokalni partnerzy
Compensa TU S.A.)

Compensa Towarzystwo
Ubezpiecze& S.A. Vienna Insurance
Group

Polisa nr 000-10-444-05879381

od 01.07.2011
do 30.06.2012

Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci
cywilnej prowadzonej dzia!alno$ci i
mienia dla wszystkich spó!ek
Emitenta na ca!ym $wiecie (m.in. w
Polsce, Czechach, W#grzech,
Bu!garii i Rosji), z wyj"tkiem Kanady i
USA

Polisa typ 860 nr 3010984

Compensa Towarzystwo
Ubezpiecze& S.A. Vienna Insurance
Group

TU Allianz Polska S.A.

od 01.07.2011
do 30.06.2012

Ubezpieczenie sprz#tu
elektronicznego od wszystkich ryzyk
(Polska)

Polisa typ 9802 nr 2128
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Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci
cywilnej cz!onków w!adz spó!ek
kapita!owych (Emitent i jego spó!ki
zale%ne na ca!ym $wiecie)

Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci
cywilnej polegaj"cej na prowadzeniu
ksi"g rachunkowych (Polska)

Ubezpieczenie mienia od wszystkich
ryzyk, ubezpieczenie utraty zysku w
nast#pstwie wszystkich ryzyk
(Polska)

Compensa Towarzystwo
Ubezpiecze& S.A. Vienna Insurance
Group

od 1.03.2011
do 28.02.2012

od 01.07.2011
do 30.06.2012

od 01.07.2011
do 30.06.2012

od 01.07.2011
do 30.06.2013 (polisy
wystawiane s" na rok)

Ubezpieczenie mienia oraz sprz#tu
elektronicznego od wszystkich ryzyk
(dla spó!ek w Polsce, Czechach,
W#grzech, Bu!garii, Rosji)

Umowa generalna nr 026/2011
(na podstawie umowy
wystawione zosta!y polisy dla
wszystkich spó!ek z Grupy
AmRest w Polsce, Czechach,
W#grzech, Bu!garii, Rosji)

Compensa Towarzystwo
Ubezpiecze& S.A. Vienna Insurance
Group (ubezpieczycielem dla spó!ek
w Czechach, W#grzech, Bu!garii,
Rosji s" lokalni partnerzy
Compensa TU S.A.)

Okres ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia i zakres
terytorialny

Nr polisy

Ubezpieczyciel

Tabela 43
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Pojedyncze zdarzenie i wszystkie
zdarzenia: 79.264.000 PLN
Nadwy%kowe koszty obrony: 990.800
PLN

Pojedy&cze zdarzenie: 15.000 EUR

Pojedy&cze zdarzenie: 1.000.000 EUR
na jednego ubezpieczonego
Wszystkie zdarzenia: nie wi#cej ni%
10.000.000 EUR w okresie
ubezpieczenia. Dodatkowe pokrycie w
ramach reasekuracji w stosunku do
sumy gwarancyjnej wskazanej powy%ej
i polis lokalnych: 19.000.000 EUR na
jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia
ponad podstawowe.

Sprz#t stacjonarny: 29.910.028,78 PLN
Sprz#t przeno$ny: 1.400.572,36 PLN
No$niki danych, koszty odtworzenia
danych: 400.000,00 PLN
Wzrost kosztów dzia!alno$ci:
100.000,00 PLN

Mienie: 589.432.157, 49 PLN
Utrata zysku: 275.392.654,62 PLN

+"czna suma ubezpieczenia dla:
- Bu!garii – 3.387.545, 48 BGN;
- Czech – 1.343.058.000,00 CZK;
- W#gry – 3.486/782.167,00 HUF;
- Polska – 589.432.157,49 PLN;
- Rosja – 1.146.944.059,00 RUB.

Suma ubezpieczenia

Ubezpieczenie mienia, od
wszystkich ryzyk (trz#sienie ziemi,
powód(, huragan, etc) (USA)

105501992

CPP 6549871
MXF 80469127
PEP 40158G0
BM 9313687-00

TJ-EXGL-475M6267-11

Travelers Casualty and Surety
Company of America

Steadfast Insurance company
Fireman’s Fund Insurance Company
Sompo Japan
Zurich America Insurance Company

Travelers Insurance
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Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci
cywilnej prowadzonej dzia!alno$ci
(USA)

od 01.10.2011
do 01.10.2012

Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci
zwi"zanej z pracowniczym systemem
emerytalnym, ubezpieczenie
przest#pstw pope!nionych przez
pracowników, ubezpieczenie od
porwa& pracowników (USA)

od 01.10.2011
do 01.10.2012

od 01.09.2011
do 01.09.2012

od 01.03.2011
do 01.03.2012

Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej za kwestie pracownicze
(USA)

41011154

Carolina Casualty Insurance Group

od 22.05.2011
do 22.05.2012

od 30.12.2010
do 30.12.2011

od 22.05.2011
do 22.05.2012

od 22.05.2011
do 22.05.2012

1505866

Delta Generali Osiguranje a.d.o.
Boegrad

Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci
cywilnej prowadzonej dzia!alno$ci
(Serbia)

Ubezpieczenie mienia i sprz#tu
elektronicznego (Serbia)

Ubezpieczenie na %ycie (wypadek)
(Serbia)

7758947
7758946

4007458

Delta Generali Osiguranje a.d.o.
Boegrad

Delta Generali Osiguranje a.d.o.
Boegrad

4008195
4008194
4008219

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

Pojedy&cze zdarzenie: 1.000.000 USD
+"cznie zdarzenia: 5.000.000 USD

Pojedyncze zdarzenie: 25.000.000
USD

Odpowiedzialno$' zwi"zana z
programem emerytalnym: 1.000.000
USD
Ubezpieczenie od przest#pstw
pope!nionych przez pracowników: brak
najwy%szej ogólnej sumy ubezpieczenia
(ka%de przest#pstwo –500.000 USD)

3.000.000 USD

)mier' w wyniku wypadku – 200.000
RSD
)mier' w wyniku choroby – 100.000
RSD
Niepe!nosprawno$' w wyniku wypadku
– 400.000 RSD

Polisa nr 7758946
50.000 EUR - ka%dy przypadek
150.000 EUR – w okresie
ubezpieczenia

Polisa nr 7758947:
100.000 EUR - ka%dy przypadek
300.000 EUR – w okresie
ubezpieczenia

97.180,97 EUR
104.080,28 EUR
211.045,90 EUR

TJ-CAP-475M6267-11

TC2H-UB-475M6022-11

99043874072011

99042126132011

BE55053551

EXCAT09267-2

6010229243

L001218

023132263

Travelers Insurance

Travelers Insurance

Hartford Insurance Group

Hartford Insurance Group

National Union Fire Company of
Pittsburgh, Pa.

Liberty Insurance Underwriters Inc.

The Standard Fire Insurance
Company

Tokio Marine Europa Insurance
Limited

Allianz Kompania de Seguros y
Reaseguros

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

od 15.02.2011
do 15.02.2012

Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prac
remontowych lokali oraz z zakresie
konstrukcji nowych lokali
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od 15.09.2011
do15.09.2012

od 5.06.2011
do 5.06.2012

Ubezpieczenie towarów podczas
transportu

Ubezpieczenie mienia

Dodatkowe ubezpieczenie do
ubezpieczenia o numerze polisy
BE55053551 - National Union Fire
Insurance company (USA)

od 01.10.2011
do 01.10.2012

od 01.10.2011
do 01.10.2012

Dodatkowe ubezpieczenie do
ubezpiecze& o numerach polis TJEXGL-475M6267-11, TJ-CAP475M6267-11, TC2H-UB-475M602211 - Travelers Insurance (USA)

1.200.000 EUR
Pojedy&cze zdarzenie: 300.000 EUR
Niektóre wypadki obj#te s" limitem:
60.000 EUR

Towary transportowane pojazdami
b#d"cymi w!asno$ci" ubezpieczonego
– 45.000 EUR
Towary transportowane $rodkami
transportu osób trzecich – 75.000 EUR

Budynek: 500.000 USD
Wyposa%enie: 500.000 USD

Pojedy&cze zdarzenie: 15.000.000
USD

Pojedy&cze zdarzenie: 25.000.000
USD
Ogólne ubezpieczenie: 25.000.000
USD
Zdarzenia zwi"zane z sytuacjami
kryzysowymi (np. porwania): 250.000

Budynek: 500.000 USD
Wyposa%enie: 500.000 USD

od 25.05.2011
do 25.05.2012

Ubezpieczenie mienia (USA)

Ubezpieczenie mienia (USA)

Odpowiedzialno$c pracodawcy:
500.000 USD

Budynek: 500.000 USD
Wyposa%enie: 500.000 USD

od 01.10.2011
do 01.10.2012

Ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
spó!ek z tytu!u wypadków przy pracy
i chorób zawodowych (USA)

Pojedy&cze zdarzenie: 1.000.000 USD

od 14.02.2011
do 14.02.2012

od 01.10.2011
do 01.10.2012

Ubezpieczenia komunikacyjne (USA)

od 10.05.2007 do 10.05.2012

Ubezpieczenie wypadków przy pracy
(dla poszczególnych obiektów
gastronomicznych)

Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci
cywilnej cz!onków zarz"du

02337447100001
02337447100005
02337447100006
015264524
021241296
020551538
014855228
015974697
020018121
015264631
02337447100004
015264608
02337447100007
0233744100008
02337447100009
0233744710010
26195053
02337447100011
02337447100013
02337447100012
02337447100014
02337447100003
0120903752
5-W4-000100908
5-W1-282000009

Allianz Compana de Seguros y
Reaseguros

Chartis Europe, S.A.

Generali Espana sa de Seguros y
Reasegur
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od 1.01.2011 do 1.01.2012

Standardowo od 1 .01.2011
do 1.01.2012
(polisa nr 021241296 od
31.12.2010 do 31.12.2011;
polisa nr 014855228 od
29.07.2011 do 29.07.2012;
polisa nr 015974697 od
1.07.2011 do 1.07.2012;
polisa nr 015264631 od
1.12.2010 do 1.12.2011;
polisa nr 015264608 od
1.12.2010 do 1.12.2011;
polisa nr 26195053 od
31.12.2010 do 31.12.2011;
polisa nr 02337447100011 od
1.11.2011 do 1.11.2012;
polisy nr 02337447100013 i
02337447100012 od
1.04.2011 do 1.04.2012;
polisa nr 02337447100014 od
1.06.2011 do 1.06.2012

L001991

Tokio Marine Europa Insurance
Limited

Grupowe ubezpieczenie na %ycie

od 31.12.2010
do 31.12.2011

Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci
cywilnej prowadzonej dzia!alno$ci
(ubezpieczenie dodatkowe na rzecz
Restauravia Food S.L.U, Pastificio
Services S.L.U, Pastificio S.L.U.,
Restauravia Food S.L., Pasatificio
Restaurantes S.L.U i Tagliat S.L.U)

od 31.12.2010
do 31.12.2011

od 31.12.2010
do 31.12.2011

L001990

Tokio Marine Europa Insurance
Limited

Ubezpieczenie mienia od wszelkich
ryzyk

Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci
cywilnej prowadzonej dzia!alno$ci

28741175

Axa Seguros Generales

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

3.462.525,98 EUR
17.011,59

9.000 EUR

Sumy ubezpieczenia zawieraj" si#, w
zale%no$ci od polisy, w poni%szych
przedzia!ach:
- $mier' – 7.500,60 – 36.000 EUR
- niezdolno$' do pracy – 16.500 –
36.000 EUR

6.000.000 EUR (w zakresie tej sumy
istniej" dodatkowe podlimity)

6.000.000 EUR (w zakresie tej sumy
istniej" dodatkowe podlimity)

Ogólna suma ubezpieczenia:
30.000.000 EUR
Lokale, modernizacja – 27.451.686,48
EUR
Maszyny, meble, instalacje –
22.324.685,01 EUR
Zapasy – 2.927.800,00 EUR
Utrata zysku: 60.105.199,67 EUR

20290148

200400

Caser Seguros

Cigna Life Insurance Company
Europe S.A.

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE
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Ubezpieczenie medyczne

Ubezpieczenie budynków
(konstrukcji) od terroryzmu,
ubezpieczenie konserwacji
budynków, etc.

od 1.01.2011 do 1.01.2012

od 27.06.2011 do 30.09.2012

brak limitu

500.000 EUR – budowle i urz"dzenia
125.000 EUR – usuwanie gruzu
rozbiórki
75.000 – koszty gaszenia po%arów
500.000 – zamieszki
500.000 EUR –konserwacja
500.000 – budynki istniej"ce

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

10.5.2.3. Umowy zwi%zane z akwizycjami
10.5.2.3.1.
W!gry
W dniu 24 maja 2006 r. Emitent oraz Central European Franchise Group Ltd podpisali umow#, na mocy której
Emitent zobowi"za! si# do kupna od Central European Franchise Group Ltd 100% udzia!ów w spó!ce Kentucky
Systems Kft. Spó!ka Kentucky Systems Kft z siedzib" w Budapeszcie by!a operatorem 13 restauracji Pizza Hut
oraz 4 restauracji KFC na W#grzech. Warunkiem wej$cia w %ycie umowy by!o uzyskanie zgody YUM Restaurants
International LLC, franczyzodawcy marek Pizza Hut i KFC, oraz uzyskanie zgody mniejszo$ciowych udzia!owców
Central European Franchise Group Ltd, reprezentuj"cych 25% udzia!ów, na zawarcie transakcji. W dniu 26
czerwca 2006 r. zosta! podpisany aneks do umowy dotycz"cej zakupu 100% udzia!ów w spó!ce Kentucky
Systems Kft. Na mocy aneksu zmieniona zosta!a strona kupuj"ca – w nowym brzmieniu kupuj"cym by! AmRest
Sp. z o.o. W dniu 30 czerwca 2006 r. AmRest Sp. z o.o. kupi! 100% udzia!ów w spó!ce Kentucky System Kft (we
wrze$niu 2006 r. dokonana zosta!a zmiana nazwy spó!ki na AmRest Kft). Cena zakupu udzia!ów wynios!a
6.500.000 USD i zosta!a uregulowana gotówk". Wraz z zakupem wszystkich udzia!ów w Kentucky System Kft
(obecnie: AmRest Kft) AmRest Sp. z o.o. sta! si# w!a$cicielem 13 restauracji Pizza Hut oraz 4 restauracji KFC na
W#grzech. Zawarcie umowy by!o wa%nym krokiem w realizacji strategii Grupy Emitenta, polegaj"cej na
umacnianiu rynkowej pozycji w Europie )rodkowo-Wschodniej.
10.5.2.3.2.
Rosja
W maju 2007 roku zosta!a utworzona spó!ka AmRest Acquisition Subsidiary Inc. („AA Subsidiary”), z siedzib" w
Delaware, Stany Zjednoczone. Emitent obj"! 100% udzia!ów w nowo utworzonej spó!ce. AA Subsidiary zosta!a
utworzona w celu po!"czenia si# z US Strategies Inc. („USSI”), z siedzib" w New Jersey. USSI by!a g!ównym
udzia!owcem OOO Pizza Nord, franczyzobiorcy i operatora 41 restauracji Pizza Hut i Rostik’s-KFC w Rosji. W
dniu 20 maja 2007 r. zosta!a podpisana umowa i plan po!"czenia („Umowa Po!"czenia”) pomi#dzy Emitentem, AA
Subsidiary, USSI oraz Michaelem Tseytin (wi#kszo$ciowym udzia!owcem USSI) dotycz"ca przej#cia OOO Pizza
Nord. W dniu 2 lipca 2007 r. zosta! podpisany aneks do Umowy Po!"czenia. W wyniku zawarcia umowy dosz!o do
po!"czenia USSI z AA Subsidiary. Spó!k" przejmuj"c" by!a AA Subsidiary. Przed po!"czeniem USSI posiada!o
91% udzia!ów w OOO Pizza Nord. Pozosta!e 9%, posiadane przez udzia!owców mniejszo$ciowych, zosta!o
nabyte przez AmRest Sp. z o.o.
Na podstawie Umowy Po!"czenia cena zakupu wynios!a 47.000.000 USD i sk!ada!a si# z dwóch cz#$ci:
gotówki w kwocie 25.400.000 USD, oraz
427.666 akcji Emitenta – równowarto$' 21.600.000 USD.
Dodatkowo ekwiwalent 12.000.000 USD mia! zosta' rozliczony w 242.940 akcjach Emitenta. Zgodnie z Umow"
Po!"czenia wszystkie akcje USSI zosta!y zamienione na prawo do otrzymania 91% ceny zakupu oraz 100%
wskazanych powy%ej 242.940 akcji Emitenta. Pozosta!e 9% ceny zakupu zosta!o zap!acone za mniejszo$ciowe
(9%) udzia!y w OOO Pizza Nord. Mniejszo$ciowe udzia!y w OOO Pizza Nord zosta!y nabyte przez AmRest Sp. z
o.o. na podstawie oddzielnych umów kupna-sprzeda%y, zawartych z 3 kluczowymi senior mened%erami Pizza
Nord (Dmitry Petrov, Irek Haibulin, Vladislav Ivanow) w dniu 2 lipca 2007 r.
W celu finalizacji Umowy Po!"czenia !"czna liczba 670.606 akcji (427.666 i 242.940) Emitenta zosta!a po%yczona
od International Restaurant Investments LLC. Akcje te zosta!y umieszczone na rachunkach Michaela Tseytin
(632.116 akcji) oraz 3 kluczowych mened%erów (38.490 akcji) prowadzonych przez UniCredit CAIB Polska S.A.
Jednocze$nie, zgodnie z umowami zastawu na akcjach zawartymi w dniu 2 lipca 2007 r. (z pó(niejszymi
zmianami), wszystkie akcje mia!y podlega' zastawowi przez okres do 5 lat. Ostateczny okres zastawu zosta!
uzale%niony od wyników finansowych restauracji Pizzy Nord oraz rozlicze& zwi"zanych z umowami najmu lokali.
Dodatkowo, na mocy Umowy Po!"czenia, Michael Tseytin w ci"gu 5 lat od 1 lipca 2008 r. zagwarantowa! ci"g!o$'
istnienia aktualnych umów najmu restauracji Pizza Nord. W przypadku, gdyby w wy%ej wymienionym okresie
którakolwiek z restauracji Pizza Nord zosta!aby zamkni#ta przez wynajmuj"cego, Michael Tseytin by!by
zobowi"zany zap!aci' Emitentowi stosown" kwot# obliczon" proporcjonalnie do okresu, na który restauracja
zosta!a zamkni#ta i okresu 5 lat.
W zwi"zku z finalizacj" przej#cia OOO Pizza Nord, w dniu 2 lipca 2007 r. zosta!a podpisana umowa po%yczki
akcji Emitenta pomi#dzy International Restaurant Investments LLC, jako po%yczkodawc" i Emitentem jako
po%yczkobiorc". Przedmiotem umowy po%yczki by!o 670.606 akcji Emitenta. W zwi"zku z transakcj" nabycia
udzia!ów w OOO Pizza Nord w dniu 27 sierpnia 2007 r. kapita! docelowy Emitenta zosta! podwy%szony z 150.000
EUR do 160.000 EUR (z 15.000.000 akcji do 16.000.000 akcji), natomiast kapita! wyemitowany Emitenta zosta!
podwy%szony z 135.000 EUR do 141.706,06 EUR (z 13.500.000 akcji do 14.170.606 akcji). Emisja 670.606 akcji
wynika!a z Umowy Po!"czenia oraz konsekwentnie z umowy po%yczki akcji Emitenta. W dniu 12 pa(dziernika
2007 r. nowo wyemitowane akcje zosta!y dopuszczone do obrotu gie!dowego i tego samego dnia nast"pi! zwrot
670.606 akcji Emitenta do International Restaurant Investments LLC.
W sierpniu 2009 roku akwizycja spó!ki OOO Pizza Nord zosta!a ostatecznie rozliczona pomi#dzy Michaelem
Tseytin a Emitentem. Rozliczenie obejmowa!o przekazanie przez Michaela Tseytin tzw. Promissory Note, na
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podstawie którego Michael Tseytin zobowi"zywa! si# do zap!aty Emitentowi równowarto$ci 9.000.000 USD w
ci"gu 1 roku. Promissory Note zosta! zabezpieczony poprzez umow# zastawu akcji. Dodatkowo jako cz#$'
rozliczenia zosta!a anulowana opcja zakupu przez Michaela Tseytin jednej z kluczowych lokalizacji Rostiks - KFC
w St. Petersburgu. Ostateczne rozliczenie pomi#dzy stronami nast"pi!o w listopadzie 2009 r. poprzez sprzeda%
zastawionych akcji. W pa(dzierniku 2007 roku zosta!y podpisane umowy wst#pne z dwoma podmiotami: OOO
Tetra, OOO Fast Food Restaurants Group, dotycz"ce transferu aktywów i praw do prowadzenia tych restauracji.
W lutym 2008 roku OOO AmRest (spó!ka z grupy Emitenta z siedzib" w Petersburgu) zawar! finalne umowy:
umow# zakupu aktywów z OOO Tetra oraz umow# na odst#pne z Zolt Co. Limited, dotycz"ce 9 restauracji
Rostik’s KFC prowadzonych przez OOO Tetra. +"czna kwota transakcji, dotycz"ca obydwu umów, wynios!a ok.
12.000.000 USD. Umowa na odst#pne przewidywa!a obowi"zek Zolt Co. Limited do rozwi"zania
mi#dzynarodowej umowy franczyzowej zawartej z Yum! Restaurant International Sarl. Umowa na odst#pne
regulowa!a, %e kwoty dotycz"ce poszczególnych restauracji zostan" przekazane na oddzielny rachunek escrow,
a finalne p!atno$ci b#d" dokonywane po faktycznym transferze praw najmu, dotycz"cych poszczególnych
lokalizacji, z OOO Tetra na OOO AmRest. W marcu 2008 roku OOO AmRest zawar! finalne umowy: umow#
zakupu aktywów z OOO Fast Food Restaurants Group oraz umow# na odst#pne z Jarrah Trading Limited,
dotycz"ce nabycia 2 restauracji Rostik’s–KFC prowadzonych przez OOO Fast Food Restaurants Group. +"czna
kwota transakcji, dotycz"ca tych umów, wynios!a 6.150.000 USD. Umowa na odst#pne przewidywa!a obowi"zek
Jarrah Trading Limited do rozwi"zania mi#dzynarodowej umowy franczyzowej zawartej z Yum! Restaurant
International Sarl. Umowa na odst#pne przewidywa!a, %e kwoty dotycz"ce poszczególnych restauracji b#d"
p!atne po faktycznym transferze praw najmu, dotycz"cych poszczególnych lokalizacji, z OOO Fast Food
Restaurants Group na OOO AmRest.
Tym samym Emitent poprzez spó!k# z Grupy naby! 11 restauracji Rostik’s-KFC w Rosji. Transakcja zosta!a
zamkni#ta i rozliczona.
10.5.2.3.3.
USA
Zakup w 2008 roku 104 restauracji Applebee’s® stanowi! wej$cie Emitenta na rynek ameryka&ski, b#d"cy
najwi#kszym na $wiecie rynkiem restauracyjnym oraz znacz"ce wzmocnienie ramienia casual dining restaurants
Emitenta. W celu zawarcia umowy nabycia maj"cej na celu przej#cie restauracji Applebee’s® AmRest Sp. z o.o.
obj"! w dniu 4 lipca 2008 r. 100% udzia!ów w spó!ce AmRest LLC, z siedzib" w Delaware, Stany Zjednoczone.
Spó!ka AmRest LLC zosta!a utworzona w celu nabycia 80% udzia!ów w Apple Grove Holdings LLC z siedzib" w
Delaware, USA. W dniu 20 maja 2008 r. zosta!a zawarta umowa nabycia udzia!ów pomi#dzy Emitentem jako
kupuj"cym oraz Grove Ownership Holding LLC z siedzib" w Georgia, USA, jako sprzedaj"cym. W dniu 8 lipca
2008 r. strony zawar!y aneks do umowy nabycia. Sprzedaj"cy by! 100% w!a$cicielem Apple Grove Holdings LLC.
Apple Grove Holdings LLC posiada!a z kolei 100% udzia!ów w Restaurant Concepts II LLC (“RCI II”), spó!ce z
ograniczon" odpowiedzialno$ci" z siedzib" w stanie Georgia, USA oraz WCM Oregon LLC (“WCMO”), spó!ce z
ograniczon" odpowiedzialno$ci" z siedzib" w stanie Oregon, USA. RCI II i WCMO by!y operatorami w Stanach
Zjednoczonych 104 restauracjami Applebee’s® Neighborhood Grill & Bar. Oprócz zap!aty ceny nabycia Emitent
zobowi"za! si# do zap!aty 5.000.000 USD za opcj# call na nabycie pozosta!ych 20% w spó!ce Apple Grove
Holdings LLC.
W dniu 4 lipca 2008 r. zosta!a zawarta umowa przelewu praw i obowi"zków pomi#dzy Emitentem, AmRest Sp. z
o.o. oraz AmRest LLC. Na mocy umowy przelewu Emitent przela! swoje prawa i obowi"zki wynikaj"ce z umowy
nabycia udzia!ów w Apple Grove Holdings LLC na AmRest Sp. z o.o., ta za$ z kolei na AmRest LLC. Na
podstawie umowy nabycia udzia!ów AmRest LLC uzyska! 80% udzia!ów w Apple Grove Holdings LLC. Cena
nabycia zosta!a zap!acona przez kupuj"cego w gotówce. Nabycie zosta!o sfinansowane dodatkowym d!ugiem
zewn#trznym. W dniu 24 listopada 2009 r. AmRest LLC naby! pozosta!e 20% udzia!ów od Grove Ownership
Holding LLC i tym samym uzyska! 100% udzia!ów w AppleGrove Holdings LLC. W dniu 28 grudnia 2009 r.
nast"pi!o po!"czenie spó!ek AmRest LLC i AppleGrove Holdings LLC oraz RCI II i WCMO. Od tego momentu
Emitent prowadzi dzia!alno$' restauracyjn" w USA za po$rednictwem AmRest LLC.
10.5.2.3.4.
Polska
W dniu 21 sierpnia 2008 r. AmRest Sp. z o.o. og!osi! wezwanie na 1.039.467 akcji spó!ki restauracyjnej Sfinks
Polska S.A. („Sfinks”), stanowi"cych 11,20% akcji spó!ki. W momencie og!oszenia wezwania do zapisywania si#
na sprzeda% 11,20% akcji spó!ki Sfinks, AmRest Sp. z o.o. posiada! 1.329.192 akcji Sfinks, co stanowi!o 14,32%
kapita!u zak!adowego spó!ki i uprawnia!o do 1.329.192 g!osów, tj. 14,32% ogólnej liczby g!osów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy spó!ki. Czas trwania wezwania up!yn"! w dniu 16 wrze$nia 2008 r. Rozliczenie
wezwania nast"pi!o w dniu 22 wrze$nia 2008 r. W wyniku rozliczenia wezwania AmRest Sp. z o.o. naby!
1.039.467 akcji Sfinks, co stanowi!o 11,20% kapita!u zak!adowego spó!ki. Po up!ywie czasu trwania wezwania,
Amrest Sp. z o.o. dokona! transakcji nabycia akcji Sfinks na GPW. Transakcje te rozliczone zosta!y w dniu 22
wrze$nia 2008 r. W wyniku rozliczenia tych transakcji AmRest Sp. z o.o. naby! 692.109 akcji, co stanowi!o 7,46%
kapita!u zak!adowego spó!ki, tj. 7,46% ogólnej liczby g!osów na walnym zgromadzeniu spó!ki. W wyniku
rozliczenia wezwania oraz transakcji na GPW AmRest Sp. z o.o. naby! !"cznie 1.731.576 akcji Sfinks, w
rezultacie czego na dzie& 22 wrze$nia 2008 r., AmRest Sp. z o.o. posiada! 3.060.768 akcji Sfinks, co stanowi!o
32,98% kapita!u zak!adowego spó!ki.
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Docelowo AmRest Sp. z o.o. mia! zamiar naby' do 100% akcji spó!ki Sfinks. Jednak%e pierwotne zamiary
inwestycyjne wobec Sfinks nie mog!y zosta' zrealizowane na skutek dokonanej wyceny spó!ki. Okaza!o si#, %e
sytuacja spó!ki by!a na tyle powa%na, %e w celu ochrony mienia spó!ki oraz interesów akcjonariuszy i wierzycieli
z!o%ony zosta! wniosek o upad!o$' przedsi#biorstwa z mo%liwo$ci" zawarcia uk!adu. Pomimo ch#ci usprawnienia
spó!ki, wdro%enie planu naprawczego przygotowanego w oparciu o ekspertyz# i wieloletnie do$wiadczenie
Emitenta okaza!o si# niemo%liwe, ze wzgl#du na struktur# akcjonariatu. W zwi"zku z powy%szym, w ocenie
Emitenta, nie by!o podstaw do akceptacji pierwotnej ceny akcji Sfinks (zgodnie z przepisami prawa cena akcji
przy kolejnym wezwaniu cena akcji Sfinks wynosi!aby minimum 19,41 z!), gdy% niespe!nione by!oby kryterium
inwestycyjne Emitenta.
W zwi"zku z powy%szym w dniu 8 marca 2009 r. AmRest Sp. z o.o. zawar! z Tomaszem Morawskim umow#
zbycia 3.061.786 udzia!ów w spó!ce zale%nej od AmRest Sp. z o.o., do której AmRest Sp. z o.o. wniós! 3.061.786
akcji w Sfinks, po spe!nieniu okre$lonych w umowie warunków. W dniu 24 marca 2009 r. AmRest Sp. z o.o.
dokona! na rzecz OrsNet Sp. z o.o. (uprawnionej na podstawie umowy cesji zawartej z T. Morawskim) zbycia
100% udzia!ów w spó!ce SfP Holdings US LLC, do której AmRest Sp. z o.o. wniós! wcze$niej 3.061.786 akcji
Sfinks. W dniu 24 marca 2009 r. sfinalizowana zosta!a warunkowa umowa sprzeda%y wszystkich akcji Sfinks
b#d"cych w posiadaniu AmRest Sp. z o.o.
10.5.2.3.5.
Hiszpania
W dniu 10 lutego 2010 r. Spó!ka zawar!a z Corpfin Capital Fund III, F.C.R., Corpfin Capital S.A., S.C.R., Corpfin
Capital Fund III, SBP, F.C.R., Delta Spain S.A.R.L., SICAR („Akcjonariusze Corpfin”) oraz Pani" Marí" Elen"
Pato-Castel Tadeo, Panem Davidem Gorgues Carnicé, Kenvest Restoration S.L. and Ebitda Consulting S.L.
(„Mened%erowie”) Umow# Sprzeda%y i Obj#cia Udzia!ów w Restauravia Grupo Empresarial S.L., spó!ce z
ograniczon" odpowiedzialno$ci" z siedzib" w Hiszpanii („Restauravia”).
W wyniku finalizacji powy%szej Umowy, które nast"pi!a 28 kwietnia 2011 r. Spó!ka sta!a si# w!a$cicielem 76,3%
udzia!ów Resturavii, a pozosta!a cz#$' udzia!ów (23,7%) zosta!a obj#ta przez Mened%erów Restauravii. Przyj#ta
na potrzeby transakcji warto$' spó!ki Restauravia wynios!a 198 milionów EUR. Transakcja zosta!a sfinansowana
inwestycj" kapita!ow" Spó!ki w kwocie 90 milionów EUR, obj#ciem udzia!ów wartych 28 milionów EUR przez
Mened%erów Restauravii oraz zewn#trznym d!ugiem bankowym.
W zwi"zku z powy%sz" transakcj" Spó!ka posiada opcj# zakupu („Opcja Call”) ca!o$ci lub cz#$ci udzia!ów od
akcjonariuszy mniejszo$ciowych. Spó!ka ma prawo wykonania Opcji Call po 3 i do 6 lat od dnia finalizacji Umowy
w dniach 1 maja i 1 grudnia ka%dego roku w tym okresie. Równocze$nie akcjonariusze mniejszo$ciowi posiadaj"
opcje sprzeda%y („Opcja Put”) ca!o$ci lub cz#$ci udzia!ów. Opcja Put mo%e by' wykonana po 3 i do 6 lat od dnia
finalizacji Umowy. Cena wykonania obu ww. opcji b#dzie równa 8,2 razy wysoko$ci EBITDA za ostatnie 12
miesi#cy, skorygowana o warto$' d!ugu netto w dniu wykonania opcji.
Restauravia posiada 100% udzia!ów w Restauravia Food S.L.U. hiszpa&skiej spó!ki z ograniczon"
odpowiedzialno$ci" oraz Pastificio Service S.L.U. hiszpa&skiej spó!ki z ograniczon" odpowiedzialno$ci".
10.5.2.4. Inne istotne umowy
Umowa subskrypcji akcji z dnia 22 kwietnia 2010 r. zawarta pomi!dzy Emitentem a WP Holdings VII B.V.
Na podstawie umowy subskrypcji akcji Emitent zobowi"za! si# wyemitowa' w ramach kapita!u docelowego
4.726.263 akcji nowej emisji po cenie emisyjnej równej 65 z! za akcj#, a spó!ka WP Holdings VII B.V. zobowi"za!a
si# te akcje obj"'. Po zamkni#ciu transakcji, tj. po zarejestrowaniu nowej emisji akcji przez s"d rejestrowy,
subskrybent, który jest podmiotem zale%nym Warburg Pincus, uzyska! poziom 24,96% w rozwodnionym kapitale
zak!adowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie g!osów na Walnym Zgromadzeniu. Dodatkowo w ci"gu 12 miesi#cy
od daty zarejestrowania powy%szego podwy%szenia kapita!u zak!adowego subskrybent b#dzie mia! mo%liwo$'
zapisu na dodatkowe akcje w dwóch transzach, umo%liwiaj"cych zwi#kszenie jego zaanga%owania w kapitale
zak!adowym Emitenta do poziomu nie wy%szego ni% 33% rozwodnionego kapita!u zak!adowego. By!a to tzw.
opcja dodatkowej subskrypcji akcji. Cena emisyjna dla dodatkowej subskrypcji akcji mia!a wynie$' 75 z! za akcj#.
Zgodnie z postanowieniami umowy subskrypcja akcji mia!a zosta' dokonana na podstawie upowa%nienia
udzielonego Zarz"dowi Emitenta na podstawie artyku!ów 444-447¹ Kodeksu Spó!ek Handlowych i § 4 Statutu, za
zgod" Rady Nadzorczej udzielonej w uchwale z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotycz"cej pozbawienia praw poboru
obecnych akcjonariuszy Spó!ki. Realizacja transakcji mia!a przebiega' w dwóch fazach – fazie tzw. wst#pnej
finalizacji umowy i tzw. fazie finalizacji umowy. W fazie wst#pnej finalizacji umowy subskrybent mia! dokona'
transferu ca!o$ci ceny emisyjnej na rachunek powierniczy (rachunek escrow). Wst#pna finalizacja umowy by!a
uwarunkowana: (i) otrzymaniem zgody od ameryka&skiego urz#du antymonopolowego (tzw. Hart Scott Rodino
Antitust Improvements Act), (ii) otrzymaniem zgody franczyzodawców na transakcj#, zgodnie z umowami
obowi"zuj"cymi Emitenta, (iii) mo%liwo$ci" refinansowania/restrukturyzacji istniej"cego pe!nego zad!u%enia z
tytu!u kredytów bankowych Grupy przed 31 grudnia 2010 r. W przypadku niespe!nienia któregokolwiek z
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powy%szych warunków w ci"gu 90 dni od daty zawarcia umowy umowa mia!a zosta' rozwi"zana chyba, %e obie
strony uzgodni!yby inaczej.
Po przetransferowaniu przez subskrybenta ca!o$ci ceny emisyjnej do Emitenta Emitent zobowi"zany by! z!o%y'
wniosek do s"du rejestrowego w!a$ciwego dla siedziby Emitenta o rejestracj# akcji w ramach subskrypcji akcji.
Finalizacja umowy mia!a mie' miejsce w momencie zarejestrowania podwy%szenia kapita!u zak!adowego,
wynikaj"cego z subskrypcji akcji, w s"dzie rejestrowym w!a$ciwym dla siedziby Emitenta. Po finalizacji umowy
Emitent zobowi"zany zosta! do podj#cia wszystkich mo%liwych dzia!a& maj"cych na celu powo!anie dwóch
kandydatów subskrybenta do Rady Nadzorczej Emitenta. Gdyby rejestracja akcji z subskrypcji akcji nie powiod!a
si# w ci"gu 90 dni od dnia wst#pnej finalizacji umowy subskrybent mia! prawo rozwi"za' umow#. Emitent zosta!
dodatkowo zobowi"zany do przygotowania prospektu emisyjnego w celu dopuszczenia do obrotu akcji z
subskrypcji akcji na GPW niezw!ocznie po finalizacji umowy, w %adnym wypadku nie pó(nej ni% 120 dni od daty
finalizacji umowy. Jednocze$nie zosta!o zastrze%one, %e je%eli prospekt emisyjny nie zosta!by przygotowany i
z!o%ony do KNF w ci"gu 120 dni od daty finalizacji umowy, Emitent zobowi"zany b#dzie do zap!aty
subskrybentowi kary umownej w wysoko$ci 12 mln z!. Kara ta nie wy!"cza prawa subskrybenta do dochodzenia
roszcze& odszkodowawczych, przekraczaj"cych wysoko$' tej kary.
Dodatkowo zosta!o równie% zastrze%one, %e je$li Emitent nie wywi"%e si# z zobowi"zania emisji dodatkowej
subskrypcji akcji do subskrybenta, b#dzie wówczas zobowi"zany do zap!aty subskrybentowi kary umownej w
wysoko$ci 6,50 z! za ka%d" niewyemitowan" akcj# z puli dodatkowej subskrypcji akcji. Kara ta nie wy!"cza prawa
subskrybenta do dochodzenia roszcze& odszkodowawczych, przekraczaj"cych wysoko$' tej kary. Umowa
przewidywa!a tak%e, %e w okresie pomi#dzy podpisaniem umowy i momentem, gdy obaj kandydaci subskrybenta
zostan" cz!onkami Rady Nadzorczej, Emitent funkcjonowa' b#dzie w niezmieniony sposób. Oznacza to, %e we
wspomnianym okresie Emitent nie b#dzie zawiera' nietypowych umów, uzgodnie& i zobowi"za& o !"cznej
warto$ci przekraczaj"cej 12 mln z!, chyba %e za pisemn" zgod" subskrybenta. Powy%sze ograniczenia mia!y
wygasn"' w momencie, gdy przynajmniej dwóch kandydatów subskrybenta zostanie powo!anych do Rady
Nadzorczej lub po trzech latach od daty finalizacji umowy.
Jednocze$nie Emitent otrzyma! od Pana Henry’ego McGoverna, Przewodnicz"cego Rady Nadzorczej,
notyfikacj#, w której Pan McGovern zadeklarowa!, %e: (i) nie zrezygnuje z cz!onkowstwa w Radzie Nadzorczej
przez up!ywem obecnej sze$cioletniej kadencji, (ii) nie zmniejszy zaanga%owania w Grupie ani nie zrezygnuje z
zajmowanego obecnie w Emitencie stanowiska, (iii) na pierwszym WZA zwo!anym po finalizacji umowy, b#dzie
g!osowa! za wybraniem dwóch kandydatów subskrybenta na cz!onków Rady Nadzorczej. W swoim pi$mie Pan
Henry McGovern podkre$li!, %e powy%sze ustalenia nie stanowi" jakiegokolwiek rodzaju umowy w rozumieniu
Artyku!u 87 ust. 1 pkt. 5) i 6) Ustawy o Ofercie.
W wykonaniu powy%szej umowy dnia 14 maja 2010 r. Zarz"d podj"! uchwa!# w sprawie podwy%szenia kapita!u
zak!adowego Emitenta w ramach kapita!u docelowego. Podwy%szenie kapita!u nast"pi!o w drodze prywatnej
emisji Akcji Serii 5 skierowanej do spó!ki WP Holdings VII B.V. z siedzib" w Amsterdamie, Holandia z
wy!"czeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ca!o$ci. Kapita! zak!adowy AmRest
podniesiony zosta! z kwoty 141.863,56 EUR o kwot# 47.262,63 EUR do kwoty 189.126,19 EUR, w drodze emisji
4.726.263 akcji zwyk!ych na okaziciela serii 5 o warto$ci nominalnej 0,01 EUR ka%da akcja, po cenie emisyjnej 65
z!. Tym samym dosz!o do zako&czeniu etapu wst#pnej finalizacji umowy subskrypcji akcji z WP Holdings VII B.V.
W wyniku spe!nienia lub zrzeczenia si# warunków wynikaj"cych z umowy subskrypcji akcji subskrybent dokona!
transferu ca!o$ci ceny emisyjnej na rachunek bankowy Emitenta (rachunek escrow). W zwi"zku z podpisaniem
przez obie strony umowy obj#cia akcji nowej emisji dnia 24 maja 2010 r. subskrybent obj"! 4.726.263 akcje
Emitenta po cenie emisyjnej 65 z! za akcj#, o !"cznej warto$ci 307,2 mln z!.
W dniu 10 czerwca 2010 r. dosz!o do zarejestrowania przez s"d rejestrowy we Wroc!awiu, podwy%szenia kapita!u
zak!adowego o kwot# 47.262,63 EUR, a tym samym do finalizacji umowy. W wyniku zako&czenia etapu finalizacji
umowy $rodki zgromadzone na rachunku powierniczym zosta!y oddane do dyspozycji Emitenta.
Umowy subskrypcji akcji z dnia 15 marca 2011 r. oraz 25 marca 2011 r. zawarte pomi!dzy Emitentem a
WP Holdings VII B.V.
Umowy Subskrypcji zosta!y zawarte przez Emitenta z WP Holdings VII B.V. w zwi"zku z uprawnieniem
Subskrybenta, zastrze%onym w umowe subskrypcji akcji z dnia 22 kwietnia 2010 r., do zapisu na dodatkowe
akcje w dwóch transzach, umo%liwiaj"cych zwi#kszenie jego zaanga%owania w kapitale zak!adowym Emitenta do
poziomu nie wy%szego ni% 33% rozwodnionego kapita!u zak!adowego (tzw. opcja dodatkowej subskrypcji).
Zgodnie z postanowieniami Umów Subskrypcji z dnia 15 marca 2011 r. i 25 marca 2011 r. Emitent zobowi"za! si#
wyemitowa' w ramach kapita!u docelowego odpowiednio 1.048.000 oraz 1.223.590 akcji o warto$ci nominalnej
0,01 EUR (jeden eurocent). Cena emisyjna emisyjna powy%szych akcji wynios!a 75 PLN. Wyemitowane akcje w
ramach tzw. opcji dodatkowej subskrypcji stanowi" Akcje Serii 7 i 8. W wykonaniu powy%szych Umów Subskrypcji
Zarz"d podj"! Uchwa!y o Podwy%szeniu kapita!u zak!adowego. W dniu 8 kwietnia 2011 r. S"d Rejonowy dla
Wroc!awia-Fabrycznej we Wroc!awiu dokona! rejestracji kapita!u zak!adowego Emitenta w ramach kapita!u
docelowego w wyniku prywatnej emisji Akcji Serii 7 i 8 skierowanych do Subskrybenta. W zwi"zku z Umowami
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Subskrypcji kapita! zak!adowy Emitenta zosta! podniesiony z kwoty 189.340,99 EUR o kwot# 22.715,90 EUR do
kwoty 212.056,89 EUR.

10.6.

Inwestycje Grupy Emitenta

W poni%szych podrozdzia!ach zaprezentowano opis g!ównych inwestycji Grupy Emitenta od roku 2008 do Dnia
Zatwierdzenia Prospektu oraz informacje dotycz"ce g!ównych inwestycji Grupy Emitenta w przysz!o$ci.
10.6.1.

Opis g"ównych inwestycji Grupy Emitenta w latach 2008-2010 oraz pierwszym pó"roczu 2011
roku
Tabela 44

Zestawienie inwestycji rzeczowych w okresie obj!tym historycznymi
informacjami finansowymi (tys. z")
Pierwsze 6 mcy 2011 roku
(niezbadane)
46.456
41.447
212
6.258
17.053
111.426
-

Grunty
Budynki i nak!ady na rozwój restauracji
Maszyny i urz"dzenia
)rodki transportu
Inne rzeczowe aktywa trwa!e
)rodki trwa!e w budowie
Razem rzeczowe aktywa trwa!e
Korzystne umowy najmu i licencji
Licencje na u%ywanie znaku
3.587
towarowego Pizza Hut, KFC, Burger
King, Starbucks i Applebee's
Inne warto$ci niematerialne
3.112
Razem inne warto$ci niematerialne i
6.699
prawne
RAZEM
118.125
(ród!o: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

Pierwsze 6 mcy 2010 roku
(niezbadane)
21.234
11.837
61
19.661
4.209
57.002
54

2010

2009

2008

1.496
103.195
76.606
230
12.103
7.001
200.631
1

2.175
69.327
53.212
302
11.728
11.017
147.761
577

1
98.139
45.639
430
21.962
7.413
173.584
-

1.573

8.099

4.440

7.362

206

11.768

5.144

6.165

1.833

19.868

10.161

13.527

58.835

220.499

157.922

187.111

W roku 2008 inwestycje rzeczowe wynosi!y 187.111 tys. z!, z czego 173.584 tys. z! dotyczy!o nak!adów na
rzeczowe aktywa trwa!e a 13.527 tys. z! na inne warto$ci niematerialne i prawne.
W roku 2009 inwestycje rzeczowe wynosi!y 157.922 tys. z!, z czego 147.761 tys. z! dotyczy!o nak!adów na
rzeczowe aktywa trwa!e a 10.161 tys. z! wydano na inne warto$ci niematerialne i prawne.
W roku 2010 inwestycje rzeczowe wynios!y 220.499 tys. z!, z czego 200.631 tys. z! dotyczy!o nak!adów na
rzeczowe aktywa trwa!e a 19.868 tys. z! dotyczy!o nak!adów na inne warto$ci niematerialne i prawne.
W pierwszych dwóch kwarta!ach 2010 nak!ady rzeczowe wynosi!y 58.835 tys. z!, z czego 57.002 tys. z! dotyczy!o
nak!adów na rzeczowe aktywa trwa!e a 1.833 tys. z! wydano na inne warto$ci niematerialne i prawne.
W pierwszych dwóch kwarta!ach 2011 roku nak!ady rzeczowe wynios!y 118.125 tys. z!, z czego 111.426 tys. z!
nak!adów na rzeczowe aktywa trwa!e a 6.699 tys. z! wydano na inne warto$ci niematerialne i prawne.
Tabela 45

Zestawienie inwestycji w okresie obj!tym historycznymi informacjami
finansowymi - uk"ad zarz%dczy (tys. z")**
Pierwsze 6
m-cy 2010
roku
(niezbadane)
69.143
40.879
23.440
8.611
4.691
4.714

Pierwsze 6 m-cy
2011 roku
(niezbadane)
Nak!ady na nowe restauracje
Nak!ady na odnowienie restauracji
Wydatki na IT
Wydatki na nieruchomo$ci
inwestycyjne
Wydatki na aktywa dost#pne do
sprzeda%y
Wydatki na nabycie AmRest LLC
Wydatki na nabycie Spó!ek grupy OOO
AmRest
Wydatki na nabycie Becsi ut.13 kft
Wydatki na Sfinks Polska S.A.
Wydatki na SCM sp. z o.o.
Wydatki na nabycie Restauravia Grupo
Empresarial S.L.

-

2010
(niezbadane)

2009
(niezbadane)

2008
(niezbadane)

138.305
55.138
6.545

98.065
24.805
20.683

99.572
53.370
17.540

-

21.317

-

-

-

-

764

-

-

-

-

-

-

117.179

-

-

-

-

30.531

-

-

-

-

59.272
45

512.781

-

-

-

-
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Inne nak!ady, rozliczenie zaliczek *
20.851
4.631
4.631
14.369
16.629
RAZEM
138.028
58.835
58.835
157.922
394.138
(ród!o: Emitent.
* Inne nak!ady, rozliczenia zaliczek dotyczy drobnych pozycji nieobj#tych ewidencj" zarz"dcz", g!ównie z obszarów
administracji oraz efektu nieuwzgl#dniania w raportach zarz"dczych zaliczek na inwestycje w rzeczowy maj"tek trwa!y.
**Zestawienie inwestycji w okresie obj#tym historycznymi informacjami finansowymi - uk!ad zarz"dczy oprócz inwestycji
rzeczowych uwzgl#dnia tak&e akwizycje/ inwestycje w nowe podmioty

W roku 2008 otwarto 53 nowe restauracj# oraz przej#to 15 nowych w ramach transakcji nabycia na rynku
rosyjskim oraz 104 w ramach transakcji nabycia na rynku ameryka&skim. Dodatkowo nabyto pakiet kontrolny w
dwóch podmiotach:
SCM Sp. z o.o. zajmuj"cym si# organizacj" !a&cucha dostaw dla Grupy AmRest,
Becsi ut. 13 kft posiadaj"cej nieruchomo$', w której siedzib# ma administracja biznesu w#gierskiego.
Dodatkowo spó!ka dokona!a transakcji nabycia pakietu akcji Sfinks Polska S.A., który zosta! zbyty w roku 2009.
Nak!ady na te inwestycje sfinansowano z bie%"cych $rodków wypracowanych z pozytywnych przep!ywów
operacyjnych, $rodków pozyskanych z emisji papierów d!u%nych oraz wsparcia $rodkami z kredytów bankowych.
W roku 2009 otwarto 50 restauracji, wszystkie w ramach wewn#trznych nak!adów Grupy Emitenta. W roku 2009
dokonano ostatecznego rozliczenia nabycia udzia!ów w Sfinks Polska S.A. Nak!ady na te inwestycje
sfinansowano z bie%"cych $rodków wypracowanych z pozytywnych przep!ywów operacyjnych oraz wsparcia
kredytami bankowymi.
W roku 2010 otwarto 40 nowe restauracje, wszystkie w ramach wewn#trznych nak!adów Grupy Emitenta.
Nak!ady na te inwestycje sfinansowano z bie%"cych $rodków wypracowanych z dodatnich przep!ywów
operacyjnych oraz wsparcia kredytami bankowymi.
W pierwszych dwóch kwarta!ach 2011 roku otwarto 22 restauracji b#d"cych efektem rozwoju organicznego oraz
przej#to 133 nowych w ramach transakcji nabycia na rynku hiszpa&skim. W analogicznym okresie 2010 roku
otwarto 13 restauracje.
10.6.2.
Opis obecnie prowadzonych g"ównych inwestycji Grupy Emitenta
Na Dat# Zatwierdzania Prospektu Grupa Emitenta nie prowadzi %adnych istotnych inwestycji. Od dnia 30 czerwca
2011 r. do Dnia Zatwierdzenia Prospektu nie by!y prowadzone %adne g!ówne inwestycje w obr#bie Grupy
Emitenta. Realizowane s" bie%"ce dzia!ania inwestycyjne zapewniaj"ce realizacj# strategicznych planów rozwoju
poprzez otwarcie oko!o 50 restauracji do ko&ca roku 2011. Spó!ka rozwa%a realizacj# inwestycji na rynkach
wschodz"cych (Chiny, Indie oraz Brazylia).
10.6.3.
Informacje dotycz%ce g"ównych inwestycji Grupy Emitenta w przysz"o#ci
Emitent samodzielnie oraz poprzez spó!ki z Grupy b#dzie kontynuowa! ekspansj# g!ównie poprzez wzrost
organiczny na rynku europejskim. Dodatkowo Spó!ka na bie%"co monitoruje rynek przej#' i akwizycji pod k"tem
potencjalnego przej#cia – w chwili obecnej Emitent nie planuje kolejnych przej#' w roku 2011, niemniej
potencjalna akwizycja nie jest wykluczona, w przypadku gdy pojawi si# odpowiedni cel i mo%liwo$' sfinansowania
takiej transakcji.
Celem Emitenta w Europie jest dalszy rozwój najwi#kszej marki Grupy Emitenta, tj. KFC, poprzez otwieranie
nowych restauracji oraz zwi#kszanie sprzeda%y w istniej"cych restauracjach, oraz rozwijanie nowych marek,
Burger King i Starbucks, poprzez otwieranie nowych restauracji g!ównie na podstawowych rynkach w Polsce,
Republice Czeskiej, na W#grzech.
Oprócz wspomnianych (m.in. w punkcie 10.2.6) d!ugoterminowych planów rozwoju marki La Tagliatella na
nowych rynkach globalnych, Spó!ka zamierza rozwija' organicznie mark# na rynkach, gdzie La Tagliatella jest ju%
obecna – w Hiszpanii i Francji.
Celem Emitenta jest wzmocnienie pozycji Grupy na podstawowych rynkach. Grupa jest w stanie sfinansowa'
swój rozwój w 2012 roku wykorzystuj"c wewn#trzne przep!ywy pieni#%ne oraz finansowanie d!u%ne.
Plan nowych otwar' b#dzie na bie%"co dostosowywany do warunków rynkowych oraz mo%liwo$ci pozyskiwania
nowych atrakcyjnych lokalizacji w poszczególnych krajach. W 2012 roku Emitent b#dzie post#powa' w sposób
bardzo restrykcyjny i selektywny ka%dorazowo przy podejmowaniu decyzji o alokowaniu swoich $rodków
pieni#%nych – celem jest osi"gni#cie minimum 20% IRR na ka%dej inwestycji.
)redni koszt otwarcia nowej restauracji Grupy w Europie )rodkowo-Wschodniej ró%ni si# ze wzgl#du na
lokalizacj# oraz typ restauracji i wynosi oko!o 2,4 mln PLN. Ponadto Spó!ka przewiduje kontynuacj# programu
ci"g!ej modernizacji wybranych istniej"cych restauracji – w ca!ym 2011 roku Grupa planuje przeznaczy' na ten
cel oko!o 50 mln PLN. Znaczn" cz#$' bud%etu renowacji poch!on" dzia!ania modernizacyjne w Polsce.
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Zarz"d przewiduje, %e rozwój d!ugoterminowy b#dzie finansowany w wi#kszo$ci poprzez $rodki w!asne.
Dodatkowo Spó!ka nie wyklucza przyspieszenia rozwoju co mo%e wi"za' si# z konieczno$ci" pozyskania
dodatkowego finansowania zewn#trznego.

10.7.

Post!powania s%dowe i arbitra$owe

10.7.1.
Post!powania s%dowe i arbitra$owe w Polsce
W okresie ostatnich 12 miesi#cy Emitent nie by! stron" post#powa& przed organami rz"dowymi, post#powa&
s"dowych lub arbitra%owych, które mog!yby mie' istotny wp!yw na sytuacj# finansow" lub rentowno$' Emitenta
lub jego Grupy, za wyj"tkiem:

-

-

post#powania z powództwa Leszka Ko!akowskiego przeciwko AmRest Sp. z o.o. o zap!at# odszkodowania
z tytu!u szkód poniesionych przez powoda w zwi"zku z otwarciem restauracji Rodeo Drive w Warszawie.
Warto$' dochodzonego odszkodowania wynosi 250 tys. PLN. Powództwo zosta!o wniesione w dniu 20
wrze$nia 2007 r. W dniu 9 lipca 2009 r. S"d Okr#gowy w Warszawie oddali! pozew w ca!o$ci. Jednak%e w
dniu 4 lutego 2010 r. S"d Apelacyjny skierowa! spraw# do ponownego rozpoznania. W dniu 8 czerwca
2011 r. strony zawar!y ugod#. AmRest Sp. z o.o. zap!aci! powodowi 40 tys. z!,
post#powania z powództwa AmRest Sp. z o.o. przeciwko Jackowi Ka(mierczakowi o zap!at# 132 tys. PLN
z tytu!u bezpodstawnego wzbogacenia w zwi"zku z korzy$ci" uzyskan" z niewa%nie wystawionego
weksla. Powództwo zosta!o z!o%one w dniu 9 pa(dziernika 2008 r. W dniu 15 grudnia 2010 r. s"d
pierwszej instancji wyda! orzeczenie uwzgl#dniaj"ce w ca!o$ci powództwo AmRest Sp. z o.o. Sprawa
zosta!a skierowana do rozpatrzenia przez s"d apelacyjny.

Na Dat# Zatwierdzenia Prospektu powy%sze post#powania s" w toku. Na Dat# Zatwierdzenia Prospektu Emitent
nie jest stron" innych istotnych post#powa& s"dowych lub arbitra%owych.
10.7.2.
Post!powania s%dowe i arbitra$owe za granic%
W okresie ostatnich 12 miesi#cy Emitent nie by! stron" post#powa& przed organami rz"dowymi, post#powa&
s"dowych lub arbitra%owych, które mog!yby mie' istotny wp!yw na sytuacj# finansow" lub rentowno$' Emitenta
lub jego Grupy, za wyj"tkiem:

-

-

-

post#powania w Czechach z powództwa AmRest s.r.o. przeciwko IRJA s.r.o. o zap!at# 3.500.000 CZK z
tytu!u bezpodstawnego wzbogacenia. Spór zwi"zany jest z zamiarem odzyskania przez AmRest
pieni#dzy, które AmRest wp!aci! spó!ce IRJA s.r.o. w zwi"zku z planami otwarcia restauracji przy
autostradzie D5 w Czechach. W opinii AmRestu ze wzgl#du na zako&czenie relacji kontraktowej z IRJA
s.r.o. i nieotwarcie przedmiotowych restauracji wp!acone przez AmRest $rodki powinny zosta'
bezwzgl#dnie zwrócone. Powództwo zosta!o z!o%one w s"dzie w Czechach w dniu 23 pa(dziernika 2009 r.
Na Dzie& Zatwierdzenia Prospektu sprawa wci"% jest w toku,
post#powania w Bu!garii z powództwa AmRest EOOD przeciwko Rafaelowi Majarowi o zap!at#
odszkodowania w wysoko$ci 808.000 BGN z tytu!u naruszenia zobowi"za& kontraktowych zwi"zanych z
udost#pnieniem przez Rafaela Majara – jako wynajmuj"cego – powierzchni lokalowej przeznaczonej na
prowadzenie restauracji w stanie niezgodnym z umówionym. Powództwo zosta!o z!o%one w s"dzie w dniu
25 wrze$nia 2009 r. W dniu 25 marca 2011 r. wydane zosta!o orzeczenie uwzgl#dniaj"ce powództwo
AmRest EOOD. Sprawa zosta!a skierowana do rozpatrzenia przez s"d apelacyjny,
post#powanie na W#grzech z powództwa AmRest Kávézo Kft przeciwko Duna Office Center Kft o
wykonanie zawartej umowy lub zap!at# stosownego odszkodowania z tytu!u bezpodstawnego
wypowiedzenia umowy najmu przez Duna Office Center Kft jako wynajmuj"cego. Warto$' przedmiotu
sporu wynosi 251.439.900 HUF. Powództwo zosta!o wniesione w dniu 28 lutego 2011 r.

Na Dat# Zatwierdzenia Prospektu powy%sze post#powania s" w toku. Ponadto spó!ki z Grupy Emitenta s" stron"
post#powa& w zakresie rejestracji znaków towarowych, które zosta!y obj#te wnioskiem o zwolnienie z obowi"zku
publikacji. Na Dat# Zatwierdzenia Prospektu Emitent nie jest stron" innych istotnych post#powa& s"dowych lub
arbitra%owych.

10.8.

Struktura organizacyjna

10.8.1.
Opis Grupy Kapita"owej Emitenta oraz miejsce Emitenta w tej Grupie
Emitent jest spó!k" holdingow" grupy kapita!owej, w której sk!ad wchodz" spó!ki zale%ne prowadz"ce dzia!alno$'
operacyjn" w Polsce, Czechach, USA, Serbii, Bu!garii, Rosji, na W#grzech oraz Hiszpanii. Na Ukrainie, w
Chinach, Chorwacji, Indiach i we Francji Emitent nie prowadzi sam bezpo$rednio dzia!alno$ci operacyjnej.
Podstawowym obszarem dzia!alno$ci Grupy jest prowadzenie na podstawie umów franczyzy restauracji KFC,
Pizza Hut, Burger King i Starbucks w Polsce, Hiszpanii, Republice Czeskiej, na W#grzech, w Rosji, w Serbii oraz
w Bu!garii, a w USA restauracji Applebee’s®. Na podstawie zawartych w 2011 roku umów Emitent wszed! na
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rynek hiszpa&ski, gdzie prowadzi w!asne restauracje grupy marek La Tagliatella oraz dzia!a jako franczyzodawca
w zakresie marek w!asnych w Hiszpanii i Francji. Do roku 2010 dzia!alno$' operacyjna obejmowa!a równie%
prowadzenie w!asnych restauracji „Rodeo Drive” oraz freshpoint, jednak Spó!ka podj#!a decyzj# o wy!"czeniu w
2010 roku z portfela Grupy marki w!asnej Rodeo Drive, za$ 8 czerwca 2010 r. zawar!a umow# sprzeda%y 99 ze
100 udzia!ów w spó!ce FP SPV Sp. z o.o. b#d"cej operatorem restauracji freshpoint. Emitent nie posiada
podmiotu dominuj"cego w stosunku do siebie. Struktura akcjonariatu Emitenta zosta!a przedstawiona w
Rozdziale 22.
Na terenie Polski dzia!alno$' operacyjn" prowadz" nast#puj"ce spó!ki:
AmRest Sp. z o.o. – prowadzenie dzia!alno$ci gastronomicznej,
AmRest Coffee Sp. z o.o. – prowadzenie kawiarni,
SCM Sp. z o.o. – $wiadczenie us!ug dostawczych dla restauracji Grupy.

-

Na terenie Republiki Czeskiej dzia!alno$' operacyjn" prowadz" nast#puj"ce spó!ki:
AmRest s.r.o. - prowadzenie dzia!alno$ci gastronomicznej,
AmRest BK s.r.o.- prowadzenie dzia!alno$ci gastronomicznej Burger King,
SCM s.r.o. – $wiadczenie us!ug dostawczych dla restauracji Grupy,
AmRest Coffee s.r.o.- prowadzenie kawiarni.

-

Na terenie W#gier dzia!alno$' operacyjn" prowadz" nast#puj"ce spó!ki:
AmRest Kávézó Kft. - prowadzenie kawiarni,
AmRest Kft. - prowadzenie dzia!alno$ci gastronomicznej.

-

Na terenie Rosji dzia!alno$' gastronomiczn" prowadzi OOO AmRest.
Na terenie Serbii dzia!alno$' gastronomiczn" prowadzi AmRest D.O.O.
Na terenie Bu!garii dzia!alno$' gastronomiczn" prowadzi AmRest EOOD.
Na terenie Stanów Zjednoczonych dzia!alno$' prowadzi AmRest LLC.
Na terenie Hiszpanii dzia!alno$' prowadz" nast#puj"ce spó!ki:
Pastificio Service S.L.U. – prowadzenie restauracji, centralnej kuchni, franczyzodawca w zakresie
w!asnych marek,
Restauravia Food S.L.U. - prowadzenie dzia!alno$ci gastronomicznej,
Pastificio Restaurantes S.L.U. - prowadzenie dzia!alno$ci gastronomicznej,
Tagligat S.L.U. - prowadzenie dzia!alno$ci gastronomicznej,
Pastificio S.L.U. - prowadzenie dzia!alno$ci gastronomicznej.

-

Poni%szy schemat przedstawia struktur# organizacyjn" Grupy Emitenta:
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99,12%
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SCM Sp. z o.o.
ul.Ojca Augustyna
Kordeckiego 12,
05-123 Chotomów Poland

AmRest Ukraina t.o.w.
ul. In%enerna 4,
01013 Kiev, Ukraine

AmRest LLC
1209 Orange Street
19801 Wilmington

AmRest d.o.o.
Trajka Rajkovi'a 5/4
11070 Novi Beograd
Serbia

AmRest EOOD
164 Sofia, „Lozenetz“ region, 1
„Momin kladenetz“ Str., fl. 3,
Republic of Bulgaria

AmRest Kavezo Kft.
Bécsi út 13 Budapest 1023,
Hungary

AmRest Coffee s.r.o.
Evropská 686/3,
160 00 Praha 6, Czech
R
bli

AmRest Coffee Sp. z o.o.
Pl. Grunwaldzki 25-27
50-365 Wroc!aw

OOO AmRest
36/40 Sredniy Pros pect of
Vasilievsky Island
St Petersburg Russia

AmRest Adria d.o.o.
Ivana Lucica 2a/15 Zagreb
Croatia

Rodeo Drive Sp. z o.o.
Pl. Grunwaldzki 25-27
50-365 Wroc!aw, Poland

SCM s.r.o.
Evropská 686/3,
160 00 Praha 6, Czech
Republic

90%

99,973%

100%

0,88%

10%

49%

40%

18%

18%

18%

100%

100%

Ondrej Razga

Zbigniew /Barbara Cylny

ProFood
Invest GmbH
40%
Hedwiggasse 4,26, 1020 Wien
Austria

100%
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100%

100%

83,48%

Legenda:

Tagligat S.L.U.
25191 Lleida, Spain

Pastificio Service S.L.U.
25191 Lleida, Spain

AmRest BK s.r.o.
Evropská!2591/33e!!
160!00!Praha!6,!Czech!Republic

Pastificio Restaurantes S.L.U.
25191 Lleida, Spain

Starbucks Coffee International Inc.
2401 Utah Avenue South Seattle,
98134 USA

AmRest Acquisition Subsidiary Inc.
1209 Orange Stre et, Wilmington,
County of New Castle, 19801

AmRest Holdings SE
Pl. Grunwaldzki 25 - 27
50-365 Wroc"aw

Bécsi út 13. Kft
Bécsi út 13 Budapest
1023, Hungary

AmRest s.r.o.
Evropská 2591/33e
160 00 Praha 6, Czech Republic

AmRest Kft
Bécsi út 13 Budapest 1023,
Hungary

AmRest Sp. z o.o.
Pl. Grunwaldzki 25-27
100%
50-365 Wroc"aw

100%

ospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

Pastificio S.L.U.
25191 Lleida, Spain

0.85%

1.69%

21.19%

0,00002%

David Gorgues
Carnice

Maria Elena
Pato

Steven Winegar

AmRes t Restaurants (India)
Private Limited
Rainbow Flat No 604, A-Wing, Raheja Vihar,
Chandivali, nr Chandivali Studio,
Powai, Mumbai - 400072, India

99,99998%

Restauravia Food S.L.U.
28224 Pozuelo de Alarcon,
Madrid, Spain

100%

Restauravia Grupo
Empresarial, S.L.
28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid,
Spain

16.52%

AmRe stavia S.L.
28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid,
Spain

100%

AmRest Tag S.L.
28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid,
Spain

76.27%

- pozosta!e

- spó!ki operacyjne

Snehal Kulshreshtha
Rainbow Flat No 604, A-Wing,
Raheja Vihar,
Chandivali, nr Chandivali Studio,
Powai,
Mumbai - 400072 India

AmRest HK Limited
Central Plaza 18 Harbour Road,
WanChai, HK

100%
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10.8.2.
Wykaz istotnych podmiotów zale$nych Emitenta
Poni%sza tabela przedstawia list# podmiotów zale%nych Emitenta:
Tabela 46

Podmioty zale$ne Emitenta w rozumieniu K.s.h.
G"ówny obszar
dzia"alno#ci

Nazwa spó"ki

Siedziba

AmRest Acquisition
Subsidiary Inc.
AmRest BK s.r.o.

Wilmington,
USA
Praga,
Republika
Czeska
Praga,
Republika
Czeska

Dzia!alno$' holdingowa

Wroc!aw,
Polska

Prowadzenie kawiarni w
Polsce

AmRest Coffee s.r.o.

AmRest Coffee Sp. z o.o.

AmRest D.O.O.

AmRest EOOD
AmRest Kávézó Kft

Belgrad,
Serbia
Sofia,
Bu!garia
Budapeszt,
W#gry

AmRest Kft

Budapeszt,
W#gry

AmRest LLC

Wilmington,
USA
Praga,
Republika
Czeska
Wroc!aw,
Polska
Kijów,
Ukraina

AmRest s.r.o.
AmRest Sp. z o.o.
AmRest Ukraina t.o.w.
Bécsi út.13. Kft

Budapeszt,
W#gry

OOO AmRest

Petersburg,
Rosja

OOO KFC Nord
Pizza Hut s.r.o.
Rodeo Drive Sp. z o.o.
AmRest HK Limited
SCM Sp. z o.o.

SCM s.r.o.

Moskwa,
Rosja
Praga,
Republika
Czeska
Wroc!aw,
Polska
Hong Kong
Chotomów,
Polska

Praga,
Republika
Czeska

Prowadzenie dzia!alno$ci
gastronomicznej Burger
King w Republice Czeskiej
Prowadzenie kawiarni w
Republice Czeskiej

Prowadzenie dzia!alno$ci
gastronomicznej w Serbii
Prowadzenie dzia!alno$ci
gastronomicznej w Bu!garii
Prowadzenie kawiarni na
W#grzech
Prowadzenie dzia!alno$ci
gastronomicznej na
W#grzech
Prowadzenie dzia!alno$ci
gastronomicznej w USA
Prowadzenie dzia!alno$ci
gastronomicznej w
Republice Czeskiej
Prowadzenie dzia!alno$ci
gastronomicznej w Polsce
Za!o%ona w celu rozwoju I
prowadzenia restauracji
Pizza Hut na Ukrainie
W!a$ciciel budynku, w
którym znajduje si#
powierzchnia biurowa
Prowadzenie dzia!alno$ci
gastronomicznej w Rosji

Nazwa wspólników
AmRest Holdings
SE
AmRest Holdings
SE
AmRest Sp. z o.o.

82%

sierpie&
2007

Starbucks Coffee
International Inc.
AmRest Sp. z o.o.

18%
marzec
2007

18%

ProFood Invest
GmbH
AmRest Sp. z o.o.

40%
100%

AmRest Sp. z o.o.

82%

Starbucks Coffee
International Inc.
AmRest Sp. z o.o.

18%
100%

czerwiec
2006

AmRest Sp. z o.o.

100%

lipiec 2008

AmRest Holdings
SE

100%

grudzie&
2010

AmRest Holdings
SE
AmRest Sp. z o.o.

100%
100%

grudzie&
2000
grudzie&
2005

AmRest Kft

100%

kwiecie&
2007

AmRest Acquisition
Subsidiary Inc.

1,56%

lipiec 2007

AmRest Sp. z o.o.

98,44%

Brak bie%"cej dzia!alno$ci
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82%

Starbucks Coffee
International Inc.
AmRest Sp. z o.o.

Brak bie%"cej dzia!alno$ci

Us!ugi dostawcze dla
restauracji $wiadczone
Grupie Kapita!owej

maj 2007
grudzie&
2009

OOO AmRest

Us!ugi dostawcze dla
restauracji $wiadczone
Grupie Kapita!owej

Data
obj!cia
kontroli

100%

Brak bie%"cej dzia!alno$ci

Brak bie%"cej dzia!alno$ci

Udzia" w
kapitale oraz
ogólnej
liczbie g"osów
100%

60%

pa(dziernik
2007
kwiecie&
2007
sierpie&
2007

100%

lipiec 2007

AmRest BK s.r.o.

99,973%

grudzie&
2009

AmRest Sp. z o.o.
AmRest Sp. z o.o.

0,027%
100%

AmRest Holdings
SE
AmRest Sp. z o.o.

100%

Zbigniew Cylny

44%

Beata SzafarczyCylny
SCM Sp. z o.o.

5%
90%

Ondrej Razga

10%

51%

kwiecie&
2011
wrzesie&
2011
pa(dziernik
2008

luty
2007
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Nazwa spó"ki

Siedziba

G"ówny obszar
dzia"alno#ci

AmRest Tag S.L.

Madryt
Hiszpania

Spó!ka holdingowa dla
dzia!alno$ci w Hiszpanii

AmRestavia S.L.

Madryt
Hiszpania
Madryt
Hiszpania

Spó!ka holdingowa dla
dzia!alno$ci w Hiszpanii
Spó!ka holdingowa dla
dzia!alno$ci w Hiszpanii

Pastificio Service S.L.U.

Lerida
Hiszpania

Restauravia Food S.L.U.

Madryt
Hiszpania

Pastificio Restaurantes
S.L.U.

Lerida
Hiszpania

Tagligat S.L.U.

Lerida
Hiszpania

Pastificio S.L.U.

Lerida
Hiszpania

AmRest Adria d.o.o.

Zagrzeb,
Chorwacja

Prowadzenie restauracji,
centralnej kuchni,
franczyzodawca w
zakresie w!a$nych marek
Prowadzenie dzia!alno$ci
gastronomicznej w
Hiszpanii
Prowadzenie dzia!alno$ci
gastronomicznej w
Hiszpanii
Prowadzenie dzia!alno$ci
gastronomicznej w
Hiszpanii
Prowadzenie dzia!alno$ci
gastronomicznej w
Hiszpanii
Prowadzenie dzia!alno$ci
gastronomicznej w
Chorwacji

Restauravia Grupo
Empresarial, S.L.

Nazwa wspólników
AmRest Holdings
SE
Steven Winegar,
Maria Elena Pato,
David Gorgues
Carnice
AmRest Tag S.L.

Udzia" w
kapitale oraz
ogólnej
liczbie g"osów
76,27%

Data
obj!cia
kontroli
kwiecie&
2011

23,73%

100%

kwiecie&
2011
kwiecie&
2011

AmRest Tag S.L.

83,48%

AmRestavia S.L.
Restauravia Grupo
Empresarial, S.L.

16,52%
100%

Restauravia Grupo
Empresarial, S.L.

100%

kwiecie&
2011

Pastificio Service
S.L.U.

100%

kwiecie&
2011

Pastificio Service
S.L.U.

100%

kwiecie&
2011

Pastificio Service
S.L.U.

100%

kwiecie&
2011

AmRest Sp. z o.o.

100%

pa(dziernik
2011

kwiecie&
2011

(ród!o: Emitent

10.9.

Informacja o udzia"ach w innych przedsi!biorstwach

Niezale%nie od udzia!ów posiadanych po$rednio lub bezpo$rednio w spó!kach przedstawionych w pkt 10.8.2
Emitent posiada równie% po$rednio udzia!y w nast#puj"cych spó!kach:
Tabela 47

Udzia"y Emitenta w innych podmiotach

Nazwa spó"ki

Siedziba

Fp Spv Sp. z o.o.

Wroc!aw, Polska

G"ówny obszar
dzia"alno#ci
Prowadzenie
restauracji freshpoint

Udzia" spó"ki z Grupy
Emitenta w kapitale
oraz ogólnej liczbie
g"osów
1% (AmRest
Sp. z o.o.)

Data nabycia
udzia"ów przez
spó"k! z Grupy
Emitenta
luty 2010

(ród!o: Emitent

Ponadto SCM Sp. z o.o. posiada nieznaczne pakiety akcji w spó!kach notowanych na GPW, nieprzekraczaj"ce
jednak%e 1% kapita!u zak!adowego oraz ogólnej liczby g!osów na walnych zgromadzeniach.
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11.
11.1.

ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZ)DZAJ)CE I NADZORCZE
Organy administracyjne, zarz%dzaj%ce i nadzorcze oraz osoby zarz%dzaj%ce wy$szego
szczebla

W strukturze Emitenta wyst#puje Zarz"d, jako organ zarz"dzaj"cy, oraz Rada Nadzorcza, jako organ
nadzoruj"cy. W opinii Emitenta – poza cz!onkami Zarz"du oraz Rady Nadzorczej – w strukturze Emitenta nie
wyst#puj" inne osoby maj"ce szczególnie istotne znaczenie dla funkcjonowania Grupy Emitenta, które mog!yby
zosta' zakwalifikowane jako osoby zarz"dzaj"ce wy%szego szczebla.
11.1.1.

Informacje o osobach wchodz%cych w sk"ad organów administracyjnych, zarz%dzaj%cych i
nadzorczych oraz o osobach zarz%dzaj%cych wy$szego szczebla maj%cych znaczenie dla
zarz%dzania Spó"k%

Zarz"d
W sk!ad Zarz"du Emitenta wchodz":
1. Piotr Boli&ski – Cz!onek Zarz"du
2. Chandler Mark Randall – Cz!onek Zarz"du
3. O’Malley Drew Torr – Cz!onek Zarz"du
Piotr Boli.ski
Pan Piotr Boli&ski (ur. 1979 r.) jest Cz!onkiem Zarz"du oraz Dyrektorem Finansowym Emitenta. Pan Piotr Boli&ski
zosta! powo!any do Zarz"du Emitenta z dniem 13 stycznia 2010 r. na podstawie uchwa!y Rady Nadzorczej nr
6/01/2010.
Pan Piotr Boli&ski jest zatrudniony u Emitenta, jego miejsce pracy pokrywa si# z adresem Emitenta. Poza
przedsi#biorstwem spó!ki Pan Piotr Boli&ski pe!ni jedynie funkcje nadzorcze i zarz"dcze w ramach Grupy
Emitenta. Pan Piotr Boli&ski posiada wykszta!cenie wy%sze ekonomiczne. Jest absolwentem Uniwersytetu
Miko!aja Kopernika w Toruniu, gdzie uko&czy! studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarz"dzania. Pan Piotr
Boli&ski uko&czy! tak%e m.in. program “High Potentials Leadership Program” w Harvard Business School, w
Bostonie w Stanach Zjednoczonych. W okresie ostatnich 5 lat pe!ni! kierownicze i nadzorcze funkcje w spó!kach
Grupy Emitenta – od dwóch lat Pan Piotr Boli&ski jest Dyrektorem Finansowym Emitenta. Ponadto, w okresie od
pa(dziernika 2008 roku do marca 2009 roku, Piotr Boli&ski pe!ni! funkcj# Wiceprzewodnicz"cego Rady
Nadzorczej Sfinks Polska S.A., spó!ki notowanej na GPW. Przed zatrudnieniem w przedsi#biorstwie Emitenta, w
latach 2003-2005, Pan Piotr Boli&ski pracowa! w Mondi Packaging Paper )wiecie S.A., spó!ce notowanej na
GPW i operuj"cej w bran%y papierniczej. Sprawowa! tam funkcje kierownicze, pocz"tkowo jako Treasurer, a
nast#pnie Kierownik Dzia!u Controllingu.
Na Dat# Zatwierdzenia Prospektu, poza sprawowaniem funkcji Cz!onka Zarz"du Emitenta, Pan Piotr Boli&ski jest
równie% Cz!onkiem Zarz"du w spó!kach AmRest EOOD, AmRest D.O.O., Cz!onkiem Zarz"du AmRest TAG S.L. a
tak%e Cz!onkiem Rady Nadzorczej w spó!kach: AmRest kft, AmRest Coffee Sp. z o.o., AmRest Coffee s.r.o.,
AmRest Cofee kft oraz prokurentem w AmRest Sp. z o.o. W okresie ostatnich 5 lat Pan Piotr Boli&ski nie posiada!
udzia!ów lub akcji w spó!kach kapita!owych lub osobowych. Posiada jedynie opcje na akcje Emitenta.
Szczegó!owy opis programu opcyjnego znajduje si# w pkt.12.2 Prospektu.
W ci"gu ostatnich 5 lat Pan Piotr Boli&ski nie zosta! skazany za przest#pstwo oszustwa, ani wpisany do Rejestru
D!u%ników Niewyp!acalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze S"dowym. Pan Piotr
Boli&ski nie pe!ni! funkcji cz!onka organów administracyjnych, osoby zarz"dzaj"cej, osoby nadzoruj"cej lub
zarz"dzaj"cej wy%szego szczebla w podmiotach, które w okresie ostatnich pi#ciu lat znalaz!y si# w stanie
upad!o$ci lub likwidacji lub by!y kierowane przez zarz"d komisaryczny, z jednym wyj"tkiem – Pan Piotr Boli&ski
by! cz!onkiem Rady Nadzorczej spó!ki Sfinks Polska S.A., wobec której z!o%ony zosta! wniosek o og!oszenie
upad!o$ci uk!adowej.
W zwi"zku z trudn" sytuacj" finansow" spó!ki Sfinks Polska S.A. zarz"d spó!ki z!o%y! wniosek o og!oszenie
upad!o$ci spó!ki z mo%liwo$ci" zawarcia uk!adu. Wniosek zosta! z!o%ony w dniu 17 lutego 2009 r. do S"du
Rejonowego dla +odzi )ródmie$cia, XIV Wydzia! Gospodarczy. Jednak%e dzi#ki przeprowadzeniu dzia!a&
restrukturyzacyjnych w zakresie zad!u%enia spó!ki, tj. podpisaniu umów restrukturyzacyjnych z bankami ING Bank
)l"ski S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. i PKO BP S.A. oraz pozyskaniu $rodków finansowych na sp!at#
wymagalnych zobowi"za&, zarz"d spó!ki z!o%y! w dniu 14 kwietnia 2009 r. wniosek do s"du o wycofaniu wniosku
ws. og!oszenia upad!o$ci z mo%liwo$ci" zawarcia uk!adu. W dniu 23 kwietnia 2010 r. S"d Rejonowy dla +odzi
)ródmie$cia, XIV Wydzia! Gospodarczy wyda! postanowienie o umorzeniu post#powania ws. og!oszenia
upad!o$ci Sfinks Polska S.A. z mo%liwo$ci" zawarcia uk!adu.
Panu Piotrowi Boli&skiemu nie przedstawiono oficjalnych oskar%e& publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji zwi"zkowych) oraz nie otrzyma! s"dowego zakazu dzia!ania
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jako cz!onek organów administracyjnych, zarz"dzaj"cych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu
uczestniczenia w zarz"dzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pi#ciu lat.
Nie wyst#puj" jakiekolwiek powi"zania rodzinne pomi#dzy Panem Piotrem Boli&skim, a pozosta!ymi osobami
pe!ni"cymi funkcje w organach administracyjnych, zarz"dzaj"cych lub nadzorczych Emitenta.
Pan Piotr Boli&ski jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytu!u wykonywania obowi"zków w Spó!ce.
Opis warunków ubezpieczenia znajduje si# w pkt 10.5.2.2 Prospektu.
Chandler Mark Randall
Pan Mark Chandler (ur. 1954) zosta! powo!any na stanowisko Cz!onka Zarz"du Emitenta na podstawie uchwa!y
Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 16 grudnia 2010 r. Poza pe!nieniem funkcji Cz!onka Zarz"du Emitenta, Pan
Mark Chandler jest równie% jej Dyrektorem ds. Finansowych. Pan Mark Chandler jest zatrudniony w AmRest LLC,
jego miejsce pracy pokrywa si# z adresem Emitenta. Pan Mark Chandler nie prowadzi innej dzia!alno$ci
zawodowej lub gospodarczej.
Pan Mark Chandler jest absolwentem Matematyki i Ekonomii w Whitman College oraz Finansów i Marketingu w
Columbia University Graduate School of Business, gdzie otrzyma! tytu! MBA. Pan Mark Chandler rozpocz"! prac#
w AmRest w listopadzie 2008. Wcze$niej pracowa!, jako Chief Financial Officer w Oh! Shoes oraz jako Operating
Officer i Chief Financial Officer dla On-Site Screening, Inc., jako Chief Operating Officer i Chief Financial Officer
dla Waytronix, Inc. Przez 23 lata Mark Chandler pracowa! w Sara Lee Corporation, gdzie zajmowa! si# finansami,
zarz"dzaniem i operacjami. Ostatnie zajmowane przez Marka Chandlera stanowisko w Sara Lee to CEO
Business Development Europe.
Pan Mark Chandler jest posiadaczem 5.656.755 akcji spó!ki publicznej CUI Global Inc. (wcze$niej dzia!aj"cej jako
Waytronix Inc.). Posiada równie% opcje na akcje Emitenta. Szczegó!owy opis programu opcyjnego znajduje si# w
pkt.12.2 Prospektu. W okresie ostatnich 5 lat nie posiada! udzia!ów lub akcji w innych spó!kach kapita!owych lub
osobowych.
W ci"gu ostatnich 5 lat Pan Mark Chandler nie zosta! skazany za przest#pstwo oszustwa, ani wpisany do
Rejestru D!u%ników Niewyp!acalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze S"dowym. Pan
Mark Chandler nie pe!ni! funkcji cz!onka organów administracyjnych, osoby zarz"dzaj"cej, osoby nadzoruj"cej lub
zarz"dzaj"cej wy%szego szczebla w podmiotach, które w okresie ostatnich pi#ciu lat znalaz!y si# w stanie
upad!o$ci lub likwidacji lub by!y kierowane przez zarz"d komisaryczny.
Panu Mark Chandler nie przedstawiono oficjalnych oskar%e& publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji zwi"zkowych) oraz nie otrzyma! s"dowego zakazu dzia!ania
jako cz!onek organów administracyjnych, zarz"dzaj"cych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu
uczestniczenia w zarz"dzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pi#ciu lat.
Nie wyst#puj" jakiekolwiek powi"zania rodzinne pomi#dzy Panem Mark Chandler, a pozosta!ymi osobami
pe!ni"cymi funkcje w organach administracyjnych, zarz"dzaj"cych lub nadzorczych Emitenta.
Pan Mark Chandler jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytu!u wykonywania obowi"zków w
Spó!ce. Opis warunków ubezpieczenia znajduje si# w pkt 10.5.2.2 Prospektu.
O’Malley Drew Torr
Pan Drew O’Malley (ur. 1970 r.) zosta! powo!any na stanowisko Cz!onka Zarz"du na podstawie uchwa!y Rady
Nadzorczej Spó!ki z dnia 16 grudnia 2010 r. Pan Drew O’Malley otrzymuje wynagrodzenie z tytu!u pe!nienia
funkcji cz!onka zarz"du AmRest Sp. z o.o.. Jego miejsce pracy pokrywa si# z adresem Emitenta. Poza
pe!nieniem funkcji Cz!onka Zarz"du Emitenta oraz Dyrektora Operacyjnego ds. Europy )rodkowo-Wschodniej
Pan Drew O’Malley pe!ni nast#puj"ce funkcje: (i) cz!onka zarz"du nast#puj"cych spólek: AmRest Sp. z o.o. z
siedzib" we Wroc!awiu, AmRest Coffee Sp. z o.o. z siedzib" we Wroc!awiu, AmRest Coffee s.r.o. z siedzib" w
Pradze(Czechy), AmRest Kft z siedzib" w Budapeszcie (W#gry), AmRest Kavezo Kft z siedzib" w Budapeszcie
(W#gry), oraz (ii) Prokurenta w Amrest s.r.o. z siedzib" w Pradze (Czechy). Poza wskazanymi powy%ej Pan Drew
O’Malley nie prowadzi innej dzia!alno$ci zawodowej lub gospodarczej.
Pan Drew O’Malley posiada wy%sze wykszta!cenie z zakresu zarz"dzania. Jest absolwentem Georgetown
University gdzie w 1992 r. uzyska! tytu! Bachelor of Arts in Government. W 2001 r. uko&czy! studia w Michigan
Business School, gdzie uzysta! tytu! Master of Business Administration. Pan Drew O’Malley jest jednym z
pierwszych pracowników AmRest. W latach 1994 – 1999 pracowa! w spó!ce American Retail Systems, w której
odpowiada! m.in. za zarz"dzanie restauracjami KFC oraz przej#ciem restauracji KFC w Republice Czeskiej.
Nast#pnie pracowa! równie% przez 2 lata jako konsultant w warszawskim oddziale McKinsey & Company. Od
2003 roku pracuje w AmRest, gdzie m.in. zarz"dza! restauracjiami KFC w Europie )rodkowo-Wschodniej oraz
organizowa! wprowadzenie marki Starbucks w Polsce i Czechach. W ci"gu ostatnich 5 lat nie pe!ni! %adnych
funkcji kierowniczych i nadzorczych poza prac" w Spó!ce. Na Dat# Zatwierdzenia Prospektu Pan Drew O’Malley
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poza pe!nieniem funkcji Cz!onka Zarz"du Spó!ki, pracuje równie% na stanowisku Dyrketora w AmRest Coffee sp.
z o.o.
W okresie ostatnich 5 lat Pan Drew O’Malley nie posiada! ani nie posiada udzia!ów lub akcji w spó!kach
kapita!owych, ani te% nie by! wspólnikiem spó!ek osobowych. Posiada opcje na akcje Emitenta w liczbie 38.000.
Szczegó!owy opis programu opcyjnego znajduje si# w pkt. 12.2 Prospektu.
W ci"gu ostatnich 5 lat Pan Drew O’Malley nie zosta! skazany za przest#pstwo oszustwa, ani wpisany do
Rejestru D!u%ników Niewyp!acalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze S"dowym. Pan
Drew O’Malley nie pe!ni! funkcji cz!onka organów administracyjnych, osoby zarz"dzaj"cej, osoby nadzoruj"cej lub
zarz"dzaj"cej wy%szego szczebla w podmiotach, które w okresie ostatnich pi#ciu lat znalaz!y si# w stanie
upad!o$ci lub likwidacji lub by!y kierowane przez zarz"d komisaryczny.
Panu Drew O’Malley nie przedstawiono oficjalnych oskar%e& publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji zwi"zkowych) oraz nie otrzyma! s"dowego zakazu dzia!ania
jako cz!onek organów administracyjnych, zarz"dzaj"cych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu
uczestniczenia w zarz"dzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pi#ciu lat.
Nie wyst#puj" jakiekolwiek powi"zania rodzinne pomi#dzy Panem Drew O’Malley, a pozosta!ymi osobami
pe!ni"cymi funkcje w organach administracyjnych, zarz"dzaj"cych lub nadzorczych Emitenta.
Pan Drew O’Malley jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytu!u wykonywania obowi"zków w Spó!ce.
Opis warunków ubezpieczenia znajduje si# w pkt 10.5.2.2 Prospektu.
Rada Nadzorcza
W sk!ad Rady Nadzorczej Emitenta wchodz":
1. Raimondo Eggink
2. Robert Feuer
3. Jacek Kse&
4. Joseph P. Landy
5. Henry McGovern
6. Per Steen Breimyr
7. Jan Sykora
Raimondo Eggink
Pan Raimondo Eggink (ur. 1972 r.) jest niezale%nym Cz!onkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Raimondo
Eggink zosta! powo!any do Rady Nadzorczej z dniem 30 czerwca 2010 r., na mocy Uchwa!y WZA nr 13 z dnia 30
czerwca 2010 r. Pan Raimondo Eggink nie jest zatrudniony u Emitenta. Jego miejsce sprawowania funkcji
cz!onka Rady Nadzorczej pokrywa si# z adresem Emitenta. Pe!ni funkcj# Prezesa Zarz"du spó!ki Dukat
Inwestycje, w której wraz z %on" posiada 100% udzia!ów.
Pan Raimondo Eggink posiada wykszta!cenie wy%sze. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiello&skiego. Posiada
stopie& doktora nauk matematycznych, licencj# maklera papierów warto$ciowych i doradcy inwestycyjnego, a
tak%e certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA). W latach 1995-2001 Pan Raimondo Eggink pracowa! na
kierowniczych stanowiskach w instytucjach finansowych, ostatnio jako prezes zarz"du firmy zarz"dzaj"cej
aktywami. Na Dat# Zatwierdzenia Prospektu, poza sprawowaniem funkcji Cz!onka Rady Nadzorczej Emitenta,
Pan Raimondo Eggink zasiada równie% w Radach Nadzorczych spó!ek: Kofola S.A., Netia S.A., Firma
Oponiarska D#bica S.A., Zespó! Elektrociep!owni Wroc!awskich Kogeneracj S.A., Per!a-Browary Lubelskie S.A.
Wed!ug danych uwidocznionych w rejestrze przedsi#biorców Krajowego Rejestru S"dowego Pan Raimondo
Egging jest nadal cz!onkiem Rady Nadzorczej spó!ki Per!a– Browary Lubelskie S.A. Jest równie% Prezesem
Zarz"du spó!ki Dukat Inwestycje Sp. z o.o. Ponadto, w okresie ostatnich 5 lat Pan Raimondo Eggink by!
Cz!onkiem Rad Nadzorczych nast#puj"cych spó!ek: Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A., PKN Orlen S.A.,
Mostostal P!ock S.A., Gie!da Papierów Warto$ciowych w Warszawie S.A., Wilbo S.A., a tak%e Prezesem Zarz"du
i likwidatorem spó!ki ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A. Funkcji tych na Dat# Zatwierdzenia Prospektu
nie sprawuje. Pan Raimondo Eggink by! Prezesem Zarz"du i likwidatorem spó!ki ABN AMRO Asset Management
(Polska) S.A. Walne zgromadzenie akcjonariuszy spó!ki ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A. podj#!o
uchwa!# o likwidacji spó!ki. Z informacji Emitenta wynika, %e przyczyn" likwidacji by!a zmiana strategii grupy ABN
AMRO. Likwidacja zako&czy!a si# powodzeniem. Spó!ka zosta!a zlikwidowana. Ze wzgl#du na charakter spó!ki w
proces jej likwidacji zaanga%owana by!a równie% Komisja Nadzoru Finansowego.
W okresie ostatnich 5 lat Pan Raimondo Eggink nie by! wspólnikiem w %adnych spó!kach osobowych. Obecnie
jest wi#kszo$ciowym wspólnikiem (99% udzia!ów) w spó!ce Dukat Inwestycje Sp. z o.o. Ponadto w okresie
ostatnich 5 lat posiada! i posiada nieznaczne pakiety akcji lub udzia!ów w innych spó!kach kapita!owych,
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nieprzekraczaj"ce jednak%e 5% kapita!u zak!adowego oraz ogólnej liczby g!osów na zgromadzeniach
w!a$cicielskich.
W ci"gu ostatnich 5 lat nie zosta! skazany za przest#pstwo oszustwa. Nie zosta! tak%e wpisany do Rejestru
D!u%ników Niewyp!acalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze S"dowym. Pan
Raimondo Eggink nie pe!ni! tak%e funkcji cz!onka organów administracyjnych, osoby zarz"dzaj"cej, osoby
nadzoruj"cej lub zarz"dzaj"cej wy%szego szczebla w podmiotach, które w okresie ostatnich pi#ciu lat znalaz!y si#
w stanie upad!o$ci lub likwidacji lub by!y kierowane przez zarz"d komisaryczny – za wyj"tkiem pe!nienia funkcji
Prezesa Zarz"du i likwidatora ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A. Nie przedstawiono mu oficjalnych
oskar%e& publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji
zwi"zkowych) oraz nie otrzyma! s"dowego zakazu dzia!ania jako cz!onek organów administracyjnych,
zarz"dzaj"cych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarz"dzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pi#ciu lat.
Nie wyst#puj" równie% jakiekolwiek powi"zania rodzinne pomi#dzy Panem Raimondo Egginkiem, a pozosta!ymi
osobami pe!ni"cymi funkcje w organach administracyjnych, zarz"dzaj"cych lub nadzorczych Emitenta.
Pan Raimondo Eggink jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytu!u wykonywania obowi"zków w
Spó!ce. Opis warunków ubezpieczenia znajduje si# w pkt. 10.5.2.2 Prospektu.
Robert Feuer
Pan Robert Feuer (ur. 1973 r.) jest Cz!onkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Robert Feuer zosta! powo!any do
Rady Nadzorczej obecnej kadencji z dniem 30 czerwca 2010 r., na mocy Uchwa!y WZA nr 14 z dnia 30 czerwca
2010 r. Pan Robert Feuer nie jest zatrudniony u Emitenta. Prac# wykonuje w spó!ce Warburg Pincus International
LLC, b#d"cej doradc" spó!ki Warburg Pincus LLC, jako jej dyrektor zarz"dzaj"cy. Miejscem pracy Pana Robert
Feuer jest londy&skie biuro spó!ki, adres: Almack House, 28 King Street, Londyn SW 1Y 6QW, Wielka Brytania.
Wykszta!cenie Pana Roberta Feuer obejmuje studia i uzyskanie dyplomu M.B.A na Wharton School at the
University of Pennsylvania w dziedzinach finansów i opieki zdrowotnej. Posiada on równie% tytu! CFA. Pan Robert
Feuer otrzyma! tak%e tytu! magistra nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Budapeszcie. Pan
Robert Feuer posiada wieloletnie do$wiadczenie zawodowe. Obecnie pracuje w Warburg Pincus, gdzie zajmuje
si# kierowaniem inwestycjami funduszu w Europie )rodkowej i Wschodniej. Poprzednio Pan Robert Feuer
zajmowa! stanowisko wice-prezesa departamentu inwestycji w akcje w Bankers Trust Alex Brown. Jest on
równie% wspó!za!o%ycielem Cashline Securities, niezale%nego banku inwestycyjnego w Europie )rodkowej i
Wschodniej. Pan Robert Feuer rozpocz"! prac# dla Warburg Pincus w 2004 r. Jest on obecnie równie%
Dyrektorem Centrum Coop. Ponadto, w okresie ostatnich pi#ciu lat Pan Robert Feuer by! (oraz pozostaje do dzi$)
cz!onkiem organów zarz"dzaj"cych oraz nadzorczych nast#puj"cych spó!ek:
1. Centrum Investment Cööperatiéf U.A.,
2. Adriatic Media d o.o.,
3. Warburg Pincus International LLC.
W okresie ostatnich pi#ciu lat Pan Robert Feuer by! tak%e cz!onkiem Rady Nadzorczej spó!ki Eurocom Cable
Management Bulgaria EOOD. W okresie ostatnich 5 lat Pan Robert Feuer nie posiada! pakietów akcji lub
udzia!ów w innych spó!kach kapita!owych, które przekracza!yby 5% kapita!u zak!adowego lub ogólnej liczby
g!osów na zgromadzeniach w!a$cicielskich.
Zgodnie ze z!o%onym o$wiadczeniem, w ci"gu ostatnich 5 lat Pan Robert Feuer nie zosta! skazany za
przest#pstwo oszustwa, ani wpisany do Rejestru D!u%ników Niewyp!acalnych, prowadzonego na podstawie
ustawy o Krajowym Rejestrze S"dowym. Pan Robert Feuer nie pe!ni! te% funkcji cz!onka organów
administracyjnych, osoby zarz"dzaj"cej, osoby nadzoruj"cej lub zarz"dzaj"cej wy%szego szczebla w podmiotach,
które w okresie ostatnich pi#ciu lat znalaz!y si# w stanie upad!o$ci lub likwidacji lub by!y kierowane przez zarz"d
komisaryczny. Nie przedstawiono mu tak%e oficjalnych oskar%e& publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji zwi"zkowych) oraz nie otrzyma! s"dowego zakazu dzia!ania
jako cz!onek organów administracyjnych, zarz"dzaj"cych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu
uczestniczenia w zarz"dzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pi#ciu lat.
Nie wyst#puj" jakiekolwiek powi"zania rodzinne pomi#dzy Panem Robertem Feuer, a pozosta!ymi osobami
pe!ni"cymi funkcje w organach administracyjnych, zarz"dzaj"cych lub nadzorczych Emitenta.
Pan Robert Feuer jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytu!u wykonywania obowi"zków w Spó!ce.
Opis warunków ubezpieczenia znajduje si# w pkt 10.5.2.2 Prospektu.
Jacek Wojciech Kse.
Pan Jacek Kse& (ur. 1949 r.) jest niezale%nym Cz!onkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Jacek Kse& zosta!
powo!any do Rady Nadzorczej z dniem 30 czerwca 2010 r., na mocy Uchwa!y WZA nr 15 z dnia 30 czerwca
2010 r. Pan Jacek Kse& nie jest zatrudniony u Emitenta. Jego miejsce sprawowania funkcji cz!onka Rady
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Nadzorczej pokrywa si# z adresem Emitenta. Prac# wykonuje w ramach w!asnej dzia!alno$ci gospodarczej
prowadzonej pod firm" Jacek Kse& Consulting.
Pan Jacek Kse& posiada wykszta!cenie wy%sze. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz
Szko!y G!ównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Posiada stopie& doktora nauk ekonomicznych. Przebieg
kariery zawodowej Pana Jacka Ksenia wygl"da nast#puj"co: Pan Jacek Kse& posiada ponad 20 letnie
do$wiadczenie w przeprowadzaniu operacji skarbowych. W latach 1975-1996 pracowa! m.in. jako wicedyrektor
Departamentu Gospodarki Dewizowej banku Polska Kasa Opieki S.A. w Pary%u, jako wicedyrektor Banku
Lyonnaise de Banque w Pary%u, nadzoruj"cy operacje na mi#dzynarodowych rynkach finansowych, jako cz!onek
$cis!ego kierownictwa banku Caisse National de Credit Agricole w Pary%u, odpowiedzialny za rynek pieni#%ny w
dewizach. W 1996 roku obj"! stanowisko Prezesa Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. Od czerwca 2001
roku do kwietnia 2007 roku by! prezesem Banku Zachodniego WBK S.A. Na Dat# Zatwierdzenia Prospektu, poza
sprawowaniem funkcji Cz!onka Rady Nadzorczej Emitenta, Pan Jacek Kse& jest równie% Przewodnicz"cym Rady
Nadzorczej spó!ki Sygnity S.A., Przewodnicz"cym Rady Nadzorczej spó!ki WSiP S.A. oraz Wiceprzewodnicz"cym Rady Nadzorczej spó!ki Orbis S.A., a tak%e – Cz!onkiem Rady Nadzorczej spó!ki PolimexMostostal S.A. Pan Jecek Kse& zasiada równie% w radach nadzorczych NWAI Dom Maklerski S.A., Azimutus
S.A. oraz Katowickiego Przedsi#biorstwa Budownictwa Przemys!owego BUDUS S.A. Ponadto, w okresie
ostatnich 5 lat Pan Jacek Kse& by! Prezesem Zarz"du banku BZ WBK S.A. (do kwietnia 2007 roku),
Przewodnicz"cym Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. (w latach 1996-2007), Cz!onkiem Rady
Nadzorczej Commercial Union PTE BPH CU WBK (w latach 2001-2007), cz!onkiem Rady Nadzorczej MCI
Management S.A. (w latach 2007-2008), Przewodnicz"cym Rady Nadzorczej PLL LOT S.A. (w latach 20082009), Wice-przewodnicz"cym Rady Nadzorczej PBG S.A. (w latach 2007 – 2010; kadencja zako&czona). W
okresie ostatnich pi#ciu lat zasiada! tak%e w radach nadzorczych BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., BZ WBK AIB TFI
S.A. i BZ WBK AIB Asset Management S.A.
W ci"gu ostatnich 5 lat nie zosta! skazany za przest#pstwo oszustwa. Nie zosta! tak%e wpisany do Rejestru
D!u%ników Niewyp!acalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze S"dowym. Pan Jacek
Kse& nie pe!ni! tak%e funkcji cz!onka organów administracyjnych, osoby zarz"dzaj"cej, osoby nadzoruj"cej lub
zarz"dzaj"cej wy%szego szczebla w podmiotach, które w okresie ostatnich pi#ciu lat znalaz!y si# w stanie
upad!o$ci lub likwidacji lub by!y kierowane przez zarz"d komisaryczny. Nie przedstawiono mu oficjalnych
oskar%e& publicznych ani nie na!o%ono sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
organizacji zwi"zkowych) oraz nie otrzyma! s"dowego zakazu dzia!ania jako cz!onek organów administracyjnych,
zarz"dzaj"cych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani te% zakazu uczestniczenia w zarz"dzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pi#ciu lat.
Nie wyst#puj" jakiekolwiek powi"zania rodzinne pomi#dzy Panem Jackiem Kseniem a pozosta!ymi osobami
pe!ni"cymi funkcje w organach administracyjnych, zarz"dzaj"cych lub nadzorczych Emitenta.
Pan Jacek Kse& jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytu!u wykonywania obowi"zków w Spó!ce.
Opis warunków ubezpieczenia znajduje si# w pkt 10.5.2.2 Prospektu.
Joseph P. Landy
Pan Joseph Patrick Landy (ur. 1961 r.) jest Cz!onkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Joseph P. Landy zosta!
powo!any do Rady Nadzorczej obecnej kadencji z dniem 30 czerwca 2010 r., na mocy Uchwa!y WZA nr 16 z dnia
30 czerwca 2010 r. Pan Joseph P. Landy nie jest zatrudniony u Emitenta. Pan Joseph P. Landy jest obecnie
prezesem wspó!zarz"dzaj"cym Warburg Pincus LLC, adres spó!ki: 450 Lexington Ave, NY 10017, Stany
Zjednoczone. Miejsce pracy Pana Josepha P. Landy pokrywa si# z adresem nowojorskiego biura firmy Warburg
Pincus LLC.
Wykszta!cenie pana Josepha P. Landy obejmuje studia licencjackie na wydziale ekonomii Wharton School
Pensylwania oraz studia i dyplom M.B.A. na The Leonard N. Stern School of Business at New York University.
Przebieg kariery zawodowej Pana Josepha P. Landy przedstawia si# nast#puj"co: Pan Joseph P.Landy jest
obecnie prezesem Warburg Pincus LLC oraz Partnerem Zarz"dzaj"cym Warburg Pincus & Co, gdzie od roku
1985 pracuje przy projektach inwestycyjnych private equity. Jest wspó!odpowiedzialny za zarz"dzanie firm", w
tym m.in. za tworzenie strategii, nadzór nad polityk" inwestycyjn" oraz procesem podejmowania decyzji, a tak%e
przewodniczenie komitetowi zarz"dzaj"cemu (executive management committee) oraz koordynacj# komunikacji
wewn"trz grupy Warburg Pincus. Ponadto, w okresie ostatnich pi#ciu lat Pan Joseph P. Landy by! cz!onkiem
organów zarz"dzaj"cych oraz nadzorczych nast#puj"cych spó!ek:
1. Warburg Pincus & Co. - jako Partner Zarz"dzaj"cy,
2. Warburg Pincus LLC - Cz!onek Zarz"dzaj"cy oraz Prezes wspó!zarz"dzaj"cy,
3. Boy Scouts of America (organizacja m!odzie%owa) – Cz!onek,
4. Bausch & Lomb Inc. (od 2008 – do dnia dzisiejszego) – Dyrektor,
5. Telcordia Technologies (od 2005 – do 2011) – Dyrektor,
6. Cobalt Group (od 2005 – 2011) – Dyrektor,
7. Avaya (do 2007) – Dyrektor,
8. NeuStar Inc. (do 2006) – Dyrektor,
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9. Microvest (do 2005) – Dyrektor,
10. RMI Corporation (w latach 2007 -2009) – Dyrektor.
W okresie ostatnich 5 lat Pan Joseph P.Landy nie by! wspólnikiem w %adnych spó!kach osobowych, poza byciem
partnerem w spó!kach Warburg Pincus. Ponadto w okresie ostatnich 5 lat posiada! i posiada nieznaczne pakiety
akcji lub udzia!ów w innych spó!kach kapita!owych, nieprzekraczaj"ce jednak%e 5% kapita!u zak!adowego oraz
ogólnej liczby g!osów na zgromadzeniach w!a$cicielskich.
Zgodnie ze z!o%onym o$wiadczeniem, w ci"gu ostatnich 5 lat Pan Joseph P. Landy nie zosta! skazany za
przest#pstwo oszustwa ani wpisany do Rejestru D!u%ników Niewyp!acalnych, prowadzonego na podstawie
ustawy o Krajowym Rejestrze S"dowym. Pan Joseph P. Landy nie pe!ni! tak%e funkcji cz!onka organów
administracyjnych, osoby zarz"dzaj"cej, osoby nadzoruj"cej lub zarz"dzaj"cej wy%szego szczebla w podmiotach,
które w okresie ostatnich pi#ciu lat znalaz!y si# w stanie upad!o$ci lub likwidacji lub by!y kierowane przez zarz"d
komisaryczny. Nie przedstawiono mu oficjalnych oskar%e& publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji zwi"zkowych) oraz nie otrzyma! s"dowego zakazu dzia!ania
jako cz!onek organów administracyjnych, zarz"dzaj"cych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu
uczestniczenia w zarz"dzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pi#ciu lat.
Nie wyst#puj" jakiekolwiek powi"zania rodzinne pomi#dzy Panem Josephem P. Landym, a pozosta!ymi osobami
pe!ni"cymi funkcje w organach administracyjnych, zarz"dzaj"cych lub nadzorczych Emitenta.
Pan Joseph P. Landy jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytu!u wykonywania obowi"zków w
Spó!ce. Opis warunków ubezpieczenia znajduje si# w pkt. 10.5.2.2 Prospektu.
Henry McGovern
Pan Henry McGovern (ur. 1966 r.) jest Przewodnicz"cym Rady Nadzorczej Emitenta. Henry McGovern zosta!
powo!any do Rady Nadzorczej na podstawie uchwa!y WZA z dnia 23 czerwca 2008 r. Pan Henry McGovern nie
jest zatrudniony przez Emitenta. Prac# wykonuje dla AmRest, LLC adres: 400 Interstate North Parkway Suite
1200, Atlanta, GA 30339, Georgia, Stany Zjednoczone Ameryki.
Pan Henry McGovern studiowa! biologi# i filozofi# na Uniwersytecie w Georgetown, ucz#szcza! równie% do
London School of Economics. Pan Henry McGovern posiada wieloletnie do$wiadczenie zawodowe. Poprzednio
pe!ni! rol# Cz!onka Rady Nadzorczej i CEO AmRest Holdings SE. Wspó!za!o%yciel Spó!ki, CEO od 1995 roku,
pocz"tkowo American Retail Systems (ARS) nast#pnie od roku 1999 AmRest. W latach 1993 – 1995, Pan Henry
McGovern by! Cz!onkiem Rady Nadzorczej ARS. W latach wcze$niejszych Pan Henry McGovern by! CEO
Metropolitan Properties International Sp. z o.o. – firmy deweloperskiej specjalizuj"cej si# w nieruchomo$ciach
komercyjnych oraz „Student Housing Association Inc.”, zajmuj"cej si# po$rednictwem dla studentów uniwersytetu
poszukuj"cych zakwaterowania. Jest tak%e wspó!za!o%ycielem i cz!onkiem kapitu!y „Young President’s
Organization”. W okresie ostatnich 5 lat pe!ni! kierownicze i nadzorcze funkcje w spó!kach Grupy. Na Dat#
Zatwierdzenia Prospektu, poza sprawowaniem funkcji Przewodnicz"cego Rady Nadzorczej Emitenta, jest
równie% Wiceprezesem Zarz"du Spó!ki „Metropolitan Properties International" Spó!ka z ograniczon"
odpowiedzialno$ci" oraz Prezesem Zarz"du Spó!ki International Restaurant Investments, LLC. W okresie
ostatnich 5 lat Pan Henry McGovern nie posiada! udzia!ów lub akcji w spó!kach kapita!owych, które zapewnia!yby
mu co najmniej 1% g!osów na walnych zgromadzeniach (zgromadzeniach wspólników tych podmiotów), z
wyj"tkiem udzia!ów w spó!kach „Metropolitan Properties International" Spó!ka z ograniczon" odpowiedzialno$ci"
oraz International Restaurant Investments, LLC, a tak%e – akcji Emitenta. Pan Henry McGovern nie uczestniczy!
równie% w spó!kach osobowych.
Pan Henry McGovern posiada 1.475.966 akcji Emitenta, stanowi"cych 6,96% kapita!u zak!adowego spó!ki,
zarówno jako osoba fizyczna, jak i poprzez spó!ki zale%ne, w 100% nale%"ce do niego (Metropolitan Properties
International Sp. z o.o. i International Restaurant Investment LLC). Pan Henry McGovern posiada ponadto opcje
na akcje Emitenta (w liczbie 70.000). Szczegó!owy opis programu opcyjnego znajduje si# w pkt 12.2 Prospektu.
Zgodnie ze z!o%onym o$wiadczeniem, w ci"gu ostatnich 5 lat Pan Henry McGovern nie zosta! skazany za
przest#pstwo oszustwa, jak równie% wpisany do Rejestru D!u%ników Niewyp!acalnych, prowadzonego na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze S"dowym. Pan Henry McGovern nie pe!ni! tak%e funkcji cz!onka
organów administracyjnych, osoby zarz"dzaj"cej, osoby nadzoruj"cej lub zarz"dzaj"cej wy%szego szczebla w
podmiotach, które w okresie ostatnich pi#ciu lat znalaz!y si# w stanie upad!o$ci lub likwidacji lub by!y kierowane
przez zarz"d komisaryczny. Nie przedstawiono mu oficjalnych oskar%e& publicznych lub sankcji ze strony
organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji zwi"zkowych) oraz nie otrzyma! s"dowego zakazu
dzia!ania jako cz!onek organów administracyjnych, zarz"dzaj"cych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub
zakazu uczestniczenia w zarz"dzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich
pi#ciu lat.
Nie wyst#puj" jakiekolwiek powi"zania rodzinne pomi#dzy Panem Henry McGovern, a pozosta!ymi osobami
pe!ni"cymi funkcje w organach administracyjnych, zarz"dzaj"cych lub nadzorczych Emitenta.
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Pan Henry McGovern jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytu!u wykonywania obowi"zków w
Spó!ce. Opis warunków ubezpieczenia znajduje si# w pkt 10.5.2.2 Prospektu.
Per Steen Breimyr
Pan Per Breimyr (ur. 1961 r.) jest cz!onkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Zosta! powo!any do Rady Nadzorczej na
podstawie uchwa!y WZA Emitenta z dnia 10 czerwca 2011 r. na pi#cioletni" kadencj#. Pan Per Steen Breimyr nie
jest zatrudniony przez Emitenta. Od 2008 roku pracuje na stanowisku Prezesa ds. Klientów i Handlu w Coca-Cola
Hellenic Bottling Company S.A. z siedzib" w Atenach w Grecji. Aktualny adres jego miejsca pracy to: 9
Fragoklissias Street, 151 25 Maroussi, Grecja. Pan Per Steen Breimyr jest absolwentem Arendal Handelsskole
oraz London School of Foregin Trade. Posiada bogate do$wiadczenie w pracy na kierowniczych stanowiskach
wiod"cych spó!ek z bran%y FMCG. Na stanowisku Dyrektora ds. Sprzeda%y pracowa! m.in. w Masters Foods (w
latach 1987 – 1992), czy Duracell (w latach 1992-1994). Nast#pnie pe!ni! funkcje zwi"zane z zarz"dzaniem
sprzeda%" w PepsiCo Bevarages International w Norwegii (w latach 1994 – 2003) oraz w InBev w Belgii w latach
2003 – 2008).
W okresie ostatnich 5 lat Pan Per Steen Breimyr nie posiada! udzia!ów lub akcji w spó!kach kapita!owych, które
zapewnia!yby mu co najmniej 1% g!osów na walnych zgromadzeniach (zgromadzeniach wspólników tych
podmiotów). Nie uczestniczy! równie% w spó!kach osobowych. Pan Per Steen Breimyr nie posiada równie% opcji
na akcje Emitenta.
Zgodnie ze z!o%onym o$wiadczeniem, w ci"gu ostatnich 5 lat Pan Per Steen Breimyr nie zosta! skazany za
przest#pstwo oszustwa, jak równie% wpisany do Rejestru D!u%ników Niewyp!acalnych, prowadzonego na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze S"dowym. Pan Per Steen Breimyr nie pe!ni! tak%e funkcji cz!onka
organów administracyjnych, osoby zarz"dzaj"cej, osoby nadzoruj"cej lub zarz"dzaj"cej wy%szego szczebla w
podmiotach, które w okresie ostatnich pi#ciu lat znalaz!y si# w stanie upad!o$ci lub likwidacji lub by!y kierowane
przez zarz"d komisaryczny. Nie przedstawiono mu oficjalnych oskar%e& publicznych lub sankcji ze strony
organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji zwi"zkowych) oraz nie otrzyma! s"dowego zakazu
dzia!ania jako cz!onek organów administracyjnych, zarz"dzaj"cych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub
zakazu uczestniczenia w zarz"dzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich
pi#ciu lat.
Nie wyst#puj" jakiekolwiek powi"zania rodzinne pomi#dzy Panem Per Steen Breimyr, a pozosta!ymi osobami
pe!ni"cymi funkcje w organach administracyjnych, zarz"dzaj"cych lub nadzorczych Emitenta.
Pan Per Steen Breimyr jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytu!u wykonywania obowi"zków w
Spó!ce. Opis warunków ubezpieczenia znajduje si# w pkt. 10.5.2.2 Prospektu.
Jan Sykora
Pan Jan Sykora (ur. 1972 r.) jest niezale%nym Cz!onkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Jan Sykora zosta!
powo!any do Rady Nadzorczej na podstawie uchwa!y WZA z dnia 10 czerwca 2011 r. na pi#cioletni" kadencj#.
Pan Jan Sykora nie jest zatrudniony w spó!ce. Prace $wiadczy na rzecz Wood & Company Financial Services
a.s., adres jego miejsca pracy to: Nám6stí Republiky 1079/1a, Praga 1, Republika Czeska.
Pan Jan Sykora uko&czy! w 1993 roku studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze, w 1994 roku zdoby!
tytu! MBA Rochester Institute of Technology. W 1995 roku otrzyma! nagrod# Master of Economics, przyznawan"
przez Ministra Edukacji Czech. Pan Jan Sykora posiada wieloletnie do$wiadczenie zawodowe. W okresie
ostatnich 5 lat pe!ni! (oraz pe!ni do dzi$) kierownicze i nadzorcze funkcje w nast#puj"cych spó!kach:
1. WOOD & Company Financial Services a.s. - Cz!onek Zarz"du,
2. WOOD & Company Group S.A. – Cz!onek Zarz"du,
3. WOOD & Company Support Services s.r.o. – Cz!onek Zarz"du,
4. Suncore Energy a.s. – Cz!onek Rady Nadzorczej,
5. Wood & Company a.s. – Cz!onek Rady Nadzorczej,
6. Reneissance Finance S.A. – Cz!onek Zarz"du, 100% akcjonariusz,
7. All-Star Holding Limited – Cz!onek Zarz"du,
8. WOOD & Company Funds SICAV p.l.c. – Cz!onek Zarz"du,
9. WOOD & Company Holding Limited – Cz!onek Zarz"du,
10. Window Holding Limited – Cz!onek Zarz"du,
11. Gruman Holding Limited – Cz!onek Zarz"du,
12. Casiana s.r.o. – Cz!onek Zarz"du,
13. CD Estates s.r.o. – Cz!onek Zarz"du,
14. Lucrum s.r.o. – Cz!onek Zarz"du,
15. Prague Stock Exchange – Cz!onek Zarz"du.
W okresie ostatnich 5 lat Pan Jan Sykora nie posiada! udzia!ów lub akcji w spó!kach kapita!owych, które
zapewnia!yby mu co najmniej 1% g!osów na walnych zgromadzeniach (zgromadzeniach wspólników tych
podmiotów), z wyj"tkiem spó!ki Reneissance Finance S.A. Nie uczestniczy! równie% w spó!kach osobowych.
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Pan Jan Sykora nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta.
Zgodnie ze z!o%onym o$wiadczeniem, w ci"gu ostatnich 5 lat Pan Jan Sykora nie zosta! skazany za przest#pstwo
oszustwa, jak równie% wpisany do Rejestru D!u%ników Niewyp!acalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o
Krajowym Rejestrze S"dowym. Pan Jan Sykora nie pe!ni! tak%e funkcji cz!onka organów administracyjnych,
osoby zarz"dzaj"cej, osoby nadzoruj"cej lub zarz"dzaj"cej wy%szego szczebla w podmiotach, które w okresie
ostatnich pi#ciu lat znalaz!y si# w stanie upad!o$ci lub likwidacji lub by!y kierowane przez zarz"d komisaryczny.
Nie przedstawiono mu oficjalnych oskar%e& publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub
regulacyjnych (w tym organizacji zwi"zkowych) oraz nie otrzyma! s"dowego zakazu dzia!ania jako cz!onek
organów administracyjnych, zarz"dzaj"cych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia
w zarz"dzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pi#ciu lat.
Nie wyst#puj" jakiekolwiek powi"zania rodzinne pomi#dzy Panem Janem Sykor", a pozosta!ymi osobami
pe!ni"cymi funkcje w organach administracyjnych, zarz"dzaj"cych lub nadzorczych Emitenta.
Pan Jan Sykora jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytu!u wykonywania obowi"zków w Spó!ce .
Opis warunków ubezpieczenia znajduje si# w pkt. 10.5.2.2 Prospektu.
11.1.2.

Informacje dotycz%ce konfliktu interesów w organach administracyjnych, zarz%dzaj%cych i
nadzorczych oraz w#ród zarz%dzaj%cych wy$szego szczebla
Pan Piotr Boli&ski: Zgodnie ze z!o%onym o$wiadczeniem, Pan Piotr Boli&ski nie prowadzi dzia!alno$ci
konkurencyjnej wobec Emitenta, sprawuje on bowiem jedynie funkcje zarz"dcze i nadzorcze w ramach spó!ek
Grupy Emitenta.
Potencjalny konflikt interesów pomi#dzy obowi"zkami Pana Piotra Boli&skiego wobec Emitenta a jego interesami
prywatnymi lub innymi obowi"zkami nie wyst#puje.
Chandler Mark Randall: Zgodnie ze z!o%onym o$wiadczeniem, Pan Mark Chandler nie prowadzi dzia!alno$ci
konkurencyjnej wobec Emitenta.
Potencjalny konflikt interesów pomi#dzy obowi"zkami Pana Mark Chandler wobec Emitenta a jego interesami
prywatnymi lub innymi obowi"zkami nie wyst#puje.
O’Malley Drew Torr: Zgodnie ze z!o%onym o$wiadczeniem, Pan Drew O’Malley nie prowadzi dzia!alno$ci
konkurencyjnej wobec Emitenta.
Potencjalny konflikt interesów pomi#dzy obowi"zkami Pana Drew O’Malley wobec Emitenta a jego interesami
prywatnymi lub innymi obowi"zkami nie wyst#puje.
Pan Raimondo Eggink: Zgodnie ze z!o%onym o$wiadczeniem, Pan Raimondo Eggink nie prowadzi dzia!alno$ci
konkurencyjnej wobec Emitenta, ponadto – dzia!alno$' wykonywana poza przedsi#biorstwem Emitenta nie ma
dla Spó!ki istotnego znaczenia. Pan Raimondo Eggink jest niezale%nym Cz!onkiem Rady Nadzorczej.
Potencjalny konflikt interesów pomi#dzy obowi"zkami Pana Raimondo Egginka wobec Emitenta a jego interesami
prywatnymi lub innymi obowi"zkami nie wyst#puje.
Pan Robert Feuer: Zgodnie ze z!o%onym o$wiadczeniem, Pan Robert Feuer nie prowadzi dzia!alno$ci
konkurencyjnej wobec Emitenta, ponadto - dzia!alno$' wykonywana przez Pana Roberta Feuer poza
przedsi#biorstwem Emitenta nie ma dla Spó!ki istotnego znaczenia.
Potencjalny konflikt interesów pomi#dzy obowi"zkami Pana Roberta Feuer wobec Emitenta a jego interesami
prywatnymi lub innymi obowi"zkami - nie wyst#puje.
Na stanowisko Cz!onka Rady Nadzorczej Pan Robert Feuer zosta! powo!any na wniosek WP Holdings VII B.V., z
siedzib" w Amsterdamie, b#d"cego w!a$cicielem 6.997.853 akcji Emitenta stanowi"cych 32,99% kapita!u
zak!adowego Emitenta.
Pan Jacek Kse&: Zgodnie ze z!o%onym o$wiadczeniem, Pan Jacek Kse& nie prowadzi dzia!alno$ci
konkurencyjnej wobec Emitenta, ponadto – dzia!alno$' wykonywana poza przedsi#biorstwem Emitenta nie ma
dla Spó!ki istotnego znaczenia. Pan Jacek Kse& jest niezale%nym Cz!onkiem Rady Nadzorczej.
Potencjalny konflikt interesów pomi#dzy obowi"zkami Pana Jacka Ksenia wobec Emitenta a jego interesami
prywatnymi lub innymi obowi"zkami nie wyst#puje.
Pan Joseph P. Landy: Zgodnie ze z!o%onym o$wiadczeniem, inne dzia!alno$ci wykonywane przez Pana Josepha
P. Landy poza przedsi#biorstwem Emitenta nie s" w jego ocenie konkurencyjne w stosunku do dzia!alno$ci
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wykonywanej w ramach przedsi#biorstwa Emitenta.
Potencjalny konflikt interesów pomi#dzy obowi"zkami Pana Joseph P.Landy wobec Emitenta a jego interesami
prywatnymi lub innymi obowi"zkami - nie wyst#puje.
Na stanowisko Cz!onka Rady Nadzorczej Pan Joseph P. Landy zosta! powo!any na wniosek WP Holdings VII
B.V., z siedzib" w Amsterdamie, b#d"cego w!a$cicielem 6.997.853 akcji Emitenta, stanowi"cych 32,99% kapita!u
zak!adowego Emitenta.
Pan Henry McGoven: Zgodnie ze z!o%onym o$wiadczeniem, Pan Henry McGovern nie prowadzi dzia!alno$ci
konkurencyjnej wobec Emitenta.
Potencjalny konflikt interesów pomi#dzy obowi"zkami Pana Henry McGovern wobec Emitenta a jego interesami
prywatnymi lub innymi obowi"zkami nie wyst#puje.
Pan Per Steen Breimyr: Zgodnie ze z!o%onym o$wiadczeniem, Pan Per Breimyr nie prowadzi dzia!alno$ci
konkurencyjnej wobec Emitenta.
Potencjalny konflikt interesów pomi#dzy obowi"zkami Pana Per Breimyr wobec Emitenta a jego interesami
prywatnymi lub innymi obowi"zkami nie wyst#puje.
Pan Jan Sykora: Zgodnie ze z!o%onym o$wiadczeniem, Pan Jan Sykora nie prowadzi dzia!alno$ci konkurencyjnej
wobec Emitenta, ponadto – dzia!alno$' wykonywana poza przedsi#biorstwem Emitenta nie ma dla Spó!ki
istotnego znaczenia. Pan Jan Sykora jest niezale%nym Cz!onkiem Rady Nadzorczej.
Potencjalny konflikt interesów pomi#dzy obowi"zkami Pana Jana Sykora wobec Emitenta a jego interesami
prywatnymi lub innymi obowi"zkami nie wyst#puje.

11.2.

Praktyki organu zarz%dzaj%cego i nadzoruj%cego

11.2.1.

Data zako.czenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki cz"onkowie organów
administracyjnych, zarz%dzaj%cych i nadzoruj%cych sprawowali swoje funkcje
Zarz"d Emitenta sk!ada si# z trzech osób: Pana Piotra Boli&skiego oraz Pana Marka Chandlera oraz Pana Drew
O’Malley’a. Pan Piotr Boli&ski zosta! powo!any do Zarz"du na podstawie uchwa!y Rady Nadzorczej z dnia 13
stycznia 2010 r. na sze$cioletni" kadencj#. Pan Mark Chandler oraz Pan Drew O’Malley zostali powo!ani do
Zarz"du na podstawie uchwa!y Rady Nazdorczej z dnia 16 grudnia 2010 r. Zgodnie z aktualnym brzmieniem
Statutu Spó!ki, Cz!onkowie Zarz"du powo!ywani s" na indywidualne trzyletnie kadencje.
Rada Nadzorcza sk!ada si# z siedmiu osób: Pana Raimondo Egginka, Pana Roberta Feuera, Pana Jacka Ksenia,
Pana Josepha P. Landy’ego, Pana Henry’ego McGoverna, Pana Per’a Steen Breimyr’a oraz Pana Jana Sykory.
Henry McGovern zosta! powo!any do Rady Nadzorczej na podstawie uchwa!y WZA z dnia 23 czerwca 2008 r. na
sze$cioletni" kadencj#. Pan Robert Feuer, Pan Joseph P. Landy, Pan Raimondo Eggink oraz Pan Jacek Kse&
zostali powo!ani do Rady Nadzorczej na podstawie uchwa!y WZA z dnia 30 czerwca 2010 r. na indywidualne
sze$cioletnie kadencje. Pan Steen Breimyr oraz Pan Jan Sykora zostali powo!ani do Rady Nadzorczej na
podstawie uchwa!y WZA z dnia 10 czerwca 2011 r. na indywidualne pi#cioletnie kadencje.
Poni%sza tabela przedstawia informacje dotycz"ce dat powo!ania poszczególnych cz!onków Zarz"du oraz Rady
Nadzorczej oraz informacje dotycz"ce d!ugo$ci ich kadencji.
Tabela 48

1.

Piotr Boli&ski

Cz!onek Zarz"du

13.01.2010

Data zako.czenia
kadencji
13.01.2016

2.

Mark Chandler

Cz!onek Zarz"du

16.12.2010

16.12.2013

3.

Drew O’Malley

Cz!onek Zarz"du

16.12.2010

16.12.2013

4.

Henry McGovern

23.06.2008

23.06.2014

5.

Raimondo Eggink

Przewodnicz"cy Rady
Nadzorczej
Cz!onek Rady Nadzorczej

30.06.2010

30.06.2016

6.

Robert Feuer

Cz!onek Rady Nadzorczej

30.06.2010

30.06.2016

7.

Jacek Kse&

Cz!onek Rady Nadzorczej

30.06.2010

30.06.2016

8.

Joseph P. Landy

Cz!onek Rady Nadzorczej

30.06.2010

30.06.2016

Lp.

Imi! i Nazwisko

Funkcja

Data powo"ania
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9.

Per Steen Breimyr

Cz!onek Rady Nadzorczej

10.06.2011

10.06.2016

10.

Jan Sykora

Cz!onek Rady Nadzorczej

10.06.2011

10.06.2016

Jednocze$nie nale%y zaznaczy', %e zgodnie z art. 369 § 4 K.s.h. mandat cz!onka zarz"du wygasa najpó(niej z
dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzaj"cego sprawozdanie finansowe za ostatni pe!ny rok obrotowy
pe!nienia funkcji cz!onka zarz"du. Analogicznie zgodnie z art. 369 § 4 K.s.h. w zw. z art. 386 § 2 K.s.h. mandat
cz!onka rady nadzorczej wygasa najpó(niej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzaj"cego
sprawozdanie finansowe za ostatni pe!ny rok obrotowy pe!nienia funkcji cz!onka rady nadzorczej.
11.2.2.

Informacje o umowach o #wiadczenie us"ug cz"onków organów administracyjnych,
zarz%dzaj%cych i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zale$nych
okre#laj%cych #wiadczenia wyp"acane w chwili rozwi%zania stosunku pracy
W grupie Emitenta nie funkcjonuj" umowy o zakazie konkurencji, ani inne umowy, które powodowa!yby
konieczno$' wyp!acania $wiadcze& po ustaniu stosunku pracy lub us!ug w odniesieniu do cz!onków organów
administracyjnych, zarz"dzaj"cych i nadzorczych Emitenta lub któregokolwiek z jego podmiotów zale%nych.
Z tytu!u umowy o prac# z AmRest LLC Panu Henry McGovern przys!uguje odprawa, w wysoko$ci 9 miesi#cznego
wynagrodzenia podstawowego.
11.2.3.
Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodze. Emitenta
W dniu 20 wrze$nia 2010 r. Rada Nadzorcza podj#!a uchwa!# w sprawie powo!ania komitetu ds. audytu. W sk!ad
komitetu wchodz" obecnie Robert Feuer, Raimondo Eggink oraz Peer Steen Breimyr. Wed!ug wiedzy Emitenta
kwalifikacje wymagane przez art. 86 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r, o bieg!ych rewidentach posiada pan Raimondo
Eggink. Dodatkowo w dniu 16 grudnia 2010 r. powo!any zosta! komitet ds. wynagrodze&, w sk!ad którego weszli
Jacek Kse& oraz Robert Feuer.
11.2.4.
O#wiadczenie na temat stosowania przez Emitenta procedur "adu korporacyjnego
Emitent przestrzega wszystkich zasad !adu korporacyjnego, okre$lonych w Zasadach Dobrych Praktyk Spó!ek
Notowanych na GPW, stanowi"cych za!"cznik do Uchwa!y Nr 17/1249/2010 Rady Gie!dy z dnia 19 maja 2010 r. i
maj"cych zastosowanie od 1 lipca 2010 r., za wyj"tkiem zasad nr 5 – w cz#$ci I, nr 1 punkt 6), nr 1 punkt 12), nr 1
pkt 14) – w Cz#$ci II, a tak%e zasady nr 8 – w Cz#$ci III.
Cz!#& I - Zasada nr 5
„Spó!ka powinna posiada$ polityk# wynagrodze' oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodze' powinna w
szczególno%ci okre%la$ form#, struktur# i poziom wynagrodze' cz!onków organów nadzoruj"cych i
zarz"dzaj"cych. Przy okre%laniu polityki wynagrodze' powinno mie$ zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej
z 14 grudnia 2004 w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodze' dyrektorów spó!ek notowanych na
gie!dzie (2004/913/WE), uzupe!nione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).”
Wyja$nienie odst"pienia od stosowania zasady nr 5:
Spó!ka nie opracowa!a dotychczas polityki wynagrodze&.
Cz!#& II - Zasada nr 1 punkt 6)
„Spó!ka prowadzi korporacyjn" stron# internetow" i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez
przepisy prawa:
(…)
6) roczne sprawozdania z dzia!alno%ci rady nadzorczej, z uwzgl#dnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazan"
przez rad# nadzorcz" ocen" pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewn#trznej i systemu zarz"dzania
ryzykiem istotnym dla spó!ki”
Wyja$nienie odst"pienia od stosowania zasady 1 punkt 6)
Rada Nadzorcza Emitenta nie przygotowuje raportu opisuj"cego dzia!alno$' Rady w roku obrotowym.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczy wy!"cznie oceny sytuacji finansowej Spó!ki i jest publikowane w formie
raportu bie%"cego bezpo$rednio przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wed!ug opinii Rady
Nadzorczej Emitenta, aktualny rozmiar dzia!alno$ci Spó!ki nie wymaga obecnie tworzenia takiego raportu.
Decyzja dotycz"ca tworzenia takiego raportu b#dzie rozwa%ona, gdy b#dzie tego wymaga' skala dzia!alno$ci
Spó!ki.
Cz!#& II - Zasada nr 1 punkt 12)
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„Spó!ka prowadzi korporacyjn" stron# internetow" i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez
przepisy prawa:
(…)
12) w przypadku wprowadzenia w spó!ce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych
instrumentach - informacj# na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie spó!ka w zwi"zku z jego
wprowadzeniem”
Wyja$nienie odst"pienia od stosowania zasady nr 1 punkt 12)
Informacja na temat kosztów, jakie Spó!ka ponosi w zwi"zku z programem opcji pracowniczych, nie s" oddzielnie
wyodr#bnione na internetowej stronie Spó!ki. Informacja ta zawarta jest jednak ka%dorazowo w nocie do
sprawozdania finansowego spó!ki (w przypadku rocznego sprawozdania) oraz w zestawieniu zmian w kapitale
w!asnym Spó!ki (sprawozdania kwartalne).
Cz!#& II - Zasada nr 1 punkt 14)
„Spó!ka prowadzi korporacyjn" stron# internetow" i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez
przepisy prawa:
(…)
14) informacj# o tre%ci obowi"zuj"cej w spó!ce regu!y dotycz"cej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania
sprawozda' finansowych lub informacj# o braku takiej regu!y”
Wyja$nienie odst"pienia od stosowania zasady nr 1 punkt 14)
Spó!ka nie opracowa!a dotychczas regu!y dotycz"cej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozda&
finansowych.

11.3.

Wynagrodzenia i inne #wiadczenia

11.3.1.

Wysoko#& wyp"aconego wynagrodzenia (w tym #wiadcze. warunkowych lub odroczonych) oraz
przyznanych przez Emitenta #wiadcze. w naturze za us"ugi #wiadczone na rzecz Spó"ki
1. Wynagrodzenie wyp!acone przez Emitenta lub inne spó!ki z Grupy
(A) Zarz%d
+"czna warto$' wynagrodze&, wyp!aconych cz!onkom Zarz"du Emitenta za rok 2010 wynios!a 1.481 tys. z!.
(brutto).
+"czna warto$' wynagrodze&, wyp!aconych cz!onkom Zarz"du Emitenta za rok 2011 w okresie stycze& –
pa(dziernik wynios!a 2.439,2 tys. z! (brutto).
Wynagrodzenie poszczególnych (obecnych oraz by!ych) cz!onków Zarz"du zosta!o opisane szczegó!owo w
pkt.14.3 niniejszego Prospektu.
(B) Rada Nadzorcza
+"czna warto$' wynagrodze&, wyp!aconych cz!onkom Rady Nadzorczej Emitenta za rok 2010 wynios!a 2.200,9
tys. z! (brutto).
+"czna warto$' wynagrodze&, wyp!aconych cz!onkom Rady Nadzorczej Emitenta za rok 2011 w okresie stycze&
– pa(dziernik wynios!a 1.438,9 tys. z! (brutto).
Wynagrodzenie poszczególnych (obecnych oraz by!ych) cz!onków Rady Nadzorczej zosta!o opisane
szczegó!owo w pkt. 14.4 niniejszego Prospektu.
Zgodnie z Uchwa!" WZA nr 12 z dnia 10 czerwca 2011 r. za sprawowanie funkcji Cz!onka Rady Nadzorczej
Emitenta cz!onkowie Rady Nadzorczej otrzymywa' b#d" wynagrodzenie w wysoko$ci 4.000 PLN miesi#cznie.
Ponadto cz!onkowie komitetów Rady Nadzorczej otrzymywa' b#d" dodatkowo 3.000 PLN miesi#cznie.
2. )wiadczenia w naturze wyp!acone przez Emitenta
Cz!onkowie Zarz"du i Rady Nadzorczej Grupy Emitenta s" ubezpieczeni w ramach wspólnej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej. Ubezpieczenie zosta!o opisane szczegó!owo w pkt 10.5.2.2
niniejszego Prospektu.
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11.3.2.

Kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zale$ne na #wiadczenia
rentowe, emerytalne lub podobne im #wiadczenia
Z zastrze%eniem przepisów prawa powszechnie obowi"zuj"cego Emitent oraz jego podmioty zale%ne nie tworzyli
w 2010 roku oraz w 2011 roku rezerw na $wiadczenia rentowe, emerytalne lub podobne $wiadczenia dla osób
wchodz"cych w sk!ad organów Emitenta, jak równie% osób wy%szego szczebla Emitenta.
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12.
12.1.

ZATRUDNIENIE
Informacje dotycz%ce struktury zatrudnienia Emitenta

Zamieszczone poni%ej tabele zawieraj" niezbadane przez bieg!ego rewidenta informacje dotycz"ce zatrudnienia
u Emitenta wed!ug kryteriów takich jak – forma $wiadczenia pracy, struktura wykszta!cenia, sta% pracy oraz wiek.
Dane za ka%dy rok s" danymi na dzie& 31 grudnia w!a$ciwego roku. Jedynie dane za rok 2011 s" danymi na
dzie& 31 pa(dziernika 2011 r.
Poni%sza tabela odzwierciedla poziom zatrudnienia u Emitenta, z uwzgl#dnieniem formy $wiadczenia pracy przez
pracowników.
Tabela 49

Struktura zatrudnienia wed"ug formy #wiadczenia pracy

Licza zatrudnionych na podstawie umowy o prac#
Liczba zatrudnionych na podstawie innych umów (kontrakty
mened%erskie)
Razem
(ród!o: Emitent

2011

2010

2009

2008

19.872

18.023

17.165

16.994

125

125

125

138

19.997

18.148

17.290

17.132

Poni%sza tabela odzwierciedla poziom zatrudnienia u Emitenta, z uwzgl#dnieniem wykszta!cenia pracowników.
Tabela 50

Zatrudnienie wed"ug struktury wykszta"cenia

Wy%sze
)rednie
Zawodowe
Podstawowe
Razem
(ród!o: Emitent

2011

2010

2009

2008

2.694
11.054
4.251
1.998
19.997

2.486
9.688
3.974
2.000
18.148

2.256
9.533
3.769
1.732
17.290

2.039
9.577
3.426
2.090
17.132

Poni%sza tabela odzwierciedla poziom zatrudnienia u Emitenta, z uwzgl#dnieniem sta%u pracy pracowników.
Tabela 51

Struktura zatrudnienia wed"ug sta$u pracy
2011
9.078
4.776
2.607
1.392
1.329
815
19.997

Do 1 roku
1-2 lata
2-3 lata
3-5 lat
5-10 lat
Powy%ej 10 lat
Razem
(ród!o: Emitent

2010
8.299
4.461
1.968
1.385
1.218
817
18.148

2009
7.953
4.250
1.876
1.296
1.106
809
17.290

2008
8.343
3.940
1.713
1.199
1.027
910
17.132

Poni%sza tabela odzwierciedla poziom zatrudnienia u Emitenta, z uwzgl#dnieniem wieku pracowników.
Tabela 52

Zatrudnienie wed"ug struktury wiekowej

Poni%ej 26 lat
26-35 lat
36-45 lat
46-55 lat
Powy%ej 55 lat
Razem
(ród!o: Emitent

2011

2010

2009

2008

12.472
5.653
1.443
243
186
19.997

12.126
4.508
1.121
214
179
18.148

11.600
4.320
990
207
173
17.290

11.556
4.232
968
205
171
17.132

2010
7.928
2.186

2009
7.565
2.345

2008
7.490
2.551

Poni%sza tabela przedstawia poziom zatrudnienia w poszczególnych krajach.
Tabela 53
Kraj
Polska
Czechy

2011
8.198
2.369
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W#gry
Serbia
Bu!garia
Rosja
USA
Hiszpania
Razem
(ród!o: Emitent

12.2.

741
56
94
1.399
5.627
1.513
19.997

506
61
98
1.472
5.897
18.148

454
48
78
1.485
5.315
17.290

523
26
116
1.613
4.813
17.132

Posiadane akcje i opcje na akcje Emitenta

12.2.1.
Program opcji pracowniczych 1
Do 27 kwietnia 2005 r. w Grupie Emitenta funkcjonowa! tzw. „Plan Udzia!u w Zyskach” („Program opcji
pracowniczych 1”), w ramach którego uprawnieni pracownicy otrzymywali jednostki uczestnictwa o warto$ci
opartej na wielokrotno$ci zysku za rok obrotowy, skorygowanej o czynniki przewidziane zasadami Planu. Zgodnie
z zasadami Planu, po zako&czeniu procesu dopuszczania akcji Emitenta do obrotu na GPW, Emitent mia!
obowi"zek wyp!aty pracownikom warto$ci zapad!ych jednostek uczestnictwa na dzie& dopuszczenia akcji do
obrotu publicznego.
Plan Udzia!u w Zyskach zosta! rozwi"zany z dniem 27 kwietnia 2005 r. Cz#$' wydanych jednostek uczestnictwa,
które naby!y ju% prawo do wyp!aty na dzie& 27 kwietnia 2005 r., zosta!o rozliczone przez Emitenta. Zobowi"zania
wynikaj"ce z pozosta!ych wydanych jednostek uczestnictwa, które nie naby!y jeszcze prawa do wyp!aty oraz
nierozliczonych jednostek, które naby!y prawo do realizacji na ten dzie&, zosta!y przej#te przez American Retail
Concept Inc., 7100 W. Jefferson Blvd. Ft. Wayne, Indiana, Stany Zjednoczone, ówczesnego akcjonariusza
Emitenta, na podstawie porozumienia o przej#ciu obowi"zków z dnia 1 pa(dziernika 2006 r. i zostan" przez ten
podmiot rozliczone w przysz!o$ci.
12.2.2.
Program opcji pracowniczych 2
W kwietniu 2005 roku Emitent og!osi! swoim pracownikom nowe zasady „Planu Opcji Pracowniczych” („Program
opcji pracowniczych 2”). Wprowadzenie Planu zosta!o zatwierdzone uchwa!" Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 22 maja 2006 r.
Na podstawie powy%szej uchwa!y maksymalna ilo$' opcji, jakie mog" by' nadane istotnym pracownikom
Emitenta oraz Grupy AmRest wynosi 100,000 opcji. Okres nabywania prawa do realizacji opcji trwa 3 lub 5 lat.
Akcje na pokrycie opcji pochodzic b#d" z nowych emisji akcji w ramach kapita!u docelowego, b"d( zostana
nabyte przez Emitenta na rynku publicznym.
Program opcji pracowniczych 2 wprowadza mo%liwo$' zakupu akcji Emitenta na preferencyjnych warunkach
przez trzy grupy podmiotów:
(i)
pracowników Grupy Emitenta,
(ii)

cz!onków Zarz"du Emitenta oraz pozosta!ych spó!ek, wchodz"cych w sk!ad Grupy Emitenta, oraz

(iii)

cz!onków Rady Nadzorczej Emitenta oraz pozosta!ych spó!ek, wchodz"cych w sk!ad Grupy Emitenta.

O przyznaniu opcji decyduje, co do zasady, Zarz"d Emitenta za zgod" Rady Nadzorczej. Przyznanie opcji
cz!onkom Zarz"du odbywa si# na podstawie decyzji Rady Nadzorczej podj#tej wed!ug jej wy!"cznego uznania.
Decyzja o przyznaniu opcji cz!onkom Rady Nadzorczej podlega wcze$niejszemu zatwierdzeniu przez WZA.
Przyznanie opcji odbywa si# zawsze wed!ug uznania w!a$ciwego organu Emitenta.
Uprawnione podmioty uzyskuj" prawo do realizacji opcji etapami. W pierwszej kolejno$ci w!a$ciwy organ
Emitenta podejmuje decyzj# o przyznaniu okre$lonej ilo$ci opcji konkretnej osobie (Uczestnikowi Programu).
Zakup akcji mo%e nast"pi' jedynie w zakresie, w jakim uczestnik ma prawo do realizacji opcji. Prawo to uczestnik
nabywa w 3 lub 5 równych cz#$ciach, poczynaj"c od Daty Opcji (a wi#c dnia, w którym opcje zostaj", zosta!y lub
maj" zosta' mu przyznane), w kolejne rocznice Daty Opcji. Liczb# cz#$ci okre$la Zarz"d. W zale%no$ci od liczby
cz#$ci, Uczestnik nabywa w pe!ni przyznane Opcje w trzeci" lub pi"t" rocznic# Daty Opcji.
Zasad" jest, i% opcje mog" by' realizowane jedynie przez osoby zatrudnione przez Emitenta oraz w ci"gu roku
od dnia ustania zatrudnienia. W szczególnych przypadkach prawa Uczestnika mog" realizowa' jego nast#pcy
prawni.
Ca!kowita liczba akcji, do których wydawane mog" by' opcje, jest ustalana przez Rad# Nadzorcz". Nie mo%e ona
przekroczy' 3% wszystkich akcji znajduj"cych si# w obrocie. W danym roku liczba akcji obj#tych w wyniku
wykonania wszystkich opcji realizowanych nie mo%e przekroczy' 200.000 opcji, chyba %e Rada Nadzorcza
postanowi inaczej.
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Cena opcji ma by' równa cenie, jak" akcje Emitenta osi"gn#!y na zamkni#cie notowa& na GPW w Dacie Opcji.
12.2.3.

Program opcji pracowniczych 3

W dniu 9 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza zatwierdzi!a ponadto plan wprowadzenia w Spó!ce nowego programu
opcji mened%erskich („Program opcji pracowniczych 3”). Maksymalna ilo$' opcji, jakie mog" by' nadane w
ramach Programu opcji pracowniczych 3 cz!onkom Zarz"du oraz ograniczonej liczbie wy%szej kadry
mened%erskiej Emitenta oraz Grupy AmRest wynosi 1.041.000 opcji. Cena wykonania opcji b#dzie ros!a o 11% w
ci"gu roku. Okres nabywania prawa do realizacji opcji rozpoczyna' si# b#dzie w 3 roku od daty nadania i trwa'
b#dzie do roku 5. Opcji wygasaj" po up!ywie 10 lat od chwili nadania. Akcje s!u%"ce do wykonania nadanych opcji
pochodzi' b#d" z nowych emisji akcji w ramach kapita!u docelowego Emitenta, b"d( zostan" nabyte przez
Emitenta na rynku publicznym.
Szczegó!owe zasady i regulamin Programu opcji pracowniczych 3 zostan" opracowane przez Zarz"d i
przedstawione do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej w terminie 6 miesi#cy od daty podjecia przedmiotowej
uchwa!y.
Powy%sze programy maj" charakter motywacyjny i skierowane s" wy!"cznie do pracowników oraz cz!onków
kadry mened%erskiej spó!ek Grupy Emitenta.
12.2.4.
Opcje i akcje Emitenta posiadane przez Cz"onków Zarz%du Emitenta
,aden z Cz!onków Zarz"du nie posiada akcji Emitenta. Obaj Cz!onkowie Zarz"du posiadaj" natomiast opcje na
akcje, zgodnie z poni%sz" tabel":
Tabela 54
Uczestnik
Programu

Ostateczna Data
Nabycia Prawa
do Opcji

Nazwa Programu

Piotr
Boli&ski

2014-04-30

Program opcji
pracowniczych 2
Program opcji
pracowniczych 2
Program opcji
pracowniczych 2
Program opcji
pracowniczych 2
Program opcji
pracowniczych 2
Program opcji
pracowniczych 2
Program opcji
pracowniczych 2
Program opcji
pracowniczych 2
Program opcji
pracowniczych 2
Program opcji
pracowniczych 2
Program opcji
pracowniczych 2
Program opcji
pracowniczych 2
Program opcji
pracowniczych 2
Program opcji
pracowniczych 2
Program opcji
pracowniczych 2
Program opcji
pracowniczych 2

2016-04-30
2015-04-30
2012-04-30
2013-04-30
2013-06-12
2011-04-30
Chandler
Mark
Randall

2014-04-30

O’Malley
Drew Torr

2010-04-30

2015-04-30

2011-04-30
2012-04-30
2013-04-30
2013-06-12
2014-04-30
2015-04-30

Data Opcji

Cena

Opcje

Opcji

przydzielone

2009-04-30

47,6

3.000

1200

2011-04-30

78

2.400

-

2010-04-30

70

2.500

500

2007-04-30

96,5

2.500

2.000

2008-04-30

86

2.800

1.680

2008-06-12

72,5

3.000

1.800

2006-04-30

48,4

3.500

3.500

2009-04-30

47,6

3.000

1200

2010-04-30

70

4.000

800

2005-04-30

24

7.000

7.000

2006-04-30

48,4

7.000

7.000

2007-04-30

96,5

3.500

2.800

2008-04-30

86

3.500

2.100

2008-06-12

72,5

3.000

1.800

2009-04-30

47,6

3.000

1.200

2010-04-30

70

3.500

700

(ród!o: Emitent

Obja$nienie terminów u%ytych w powy%szej tabeli
Uczestnik Programu:

Opcje, które
mog% by&
zrealizowane na
dzie. 31.10.2011

osoba, której przyznano prawo do opcji;
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Nazwa Programu:

opcje przydzielane by!y na podstawie dwóch
programów, Programu opcji pracowniczych 1 oraz
Programu opcji pracowniczych 2;

Data Opcji:

dzie&, w którym Uczestnikowi Programu przyznano
prawo do uzyskania opcji, a tak%e dzie& w którym takie
prawo ma uzyska';

Ostateczna Data Nabycia Prawa do Opcji:

dzie&, w którym Uczestnik Programu naby! prawo do
zrealizowania wszystkich przydzielonych mu opcji;

Opcje przydzielone:

opcje, prawo do realizacji których Uczestnik Programu
nab#dzie w Dacie Nabycia Prawa do Opcji;

Data Nabycia Prawa do Opcji:

dzie&, od którego Uczestnik
realizowa' przydzielone mu opcje;

Opcje, które mog% by& zrealizowane:

opcje, które Uczestnik programu mo%e zrealizowa',
daj"ce mu prawo do nabycia akcji Emitenta;

Cena Opcji:

cena, po jakiej opcje mog" zosta' zrealizowane, a
akcje – nabyte.

Programu

mo%e

12.2.5.
Opcje i akcje Emitenta posiadane przez Cz"onków Rady Nadzorczej Emitenta
Jedynym Cz!onkiem Rady Nadzorczej, posiadaj"cym akcje Emitenta jest Pan Henry McGovern, posiada on
1.475.966 akcji Emitenta, stanowi"cych 6,96% kapita!u zak!adowego spó!ki, zarówno jako osoba fizyczna, jak
i poprzez swoje spó!ki zale%ne.
Pan Henry McGovern posiada ponadto opcje na akcje Emitenta, zgodnie z poni%sz" tabel":
Tabela 55
Uczestnik
Programu
Henry
McGovern

Ostateczna
Data Nabycia
Prawa do
Opcji
2003-02-21
2004-03-20
2005-02-23
2006-03-01
2007-02-01
2008-04-30
2009-04-30
2010-04-30
2011-04-30
2012-04-30
2013-04-30
2014-04-30

Nazwa Programu

Program opcji
pracowniczych 1
Program opcji
pracowniczych 1
Program opcji
pracowniczych 1
Program opcji
pracowniczych 1
Program opcji
pracowniczych 1
Program opcji
pracowniczych 2
Program opcji
pracowniczych 2
Program opcji
pracowniczych 2
Program opcji
pracowniczych 2
Program opcji
pracowniczych 2
Program opcji
pracowniczych 2
Program opcji
pracowniczych 2

Cena

Opcje

Opcji

przydzielone

2000-02-21

25,6

25.000

Opcje, które
mog% by&
zrealizowane na
dzie. 31.10.2011
-

2001-03-20

25,6

25.000

-

2002-02-23

16

10.000

-

2003-03-01

16

10.000

-

2004-02-01

19,2

20.000

-

2005-04-30

24

10.000

10.000

2006-04-30

48,4

10.000

10.000

2007-04-30

96,5

10.000

10.000

2008-04-30

86

10.000

10.000

2009-04-30

47,6

10.000

6.666,666667

2010-04-30

70

10.000

3.333,333333

2011-04-30

78

10.000

-

Data Opcji

(ród!o: Emitent

Na dzie& 31 pa(dziernika 2011 r. Pan Henry McGovern posiada 70 tys. sztuk opcji przydzielonych i nie
zrealizowanych, z których 50 tys. sztuk mo%e by' zrealizowane na dzie& 31 pa(dziernika 2011 r. Ró%nica 20 tys.
sztuk opcji dotyczy opcji zapadaj"cych do realizacji w przysz!ych latach.
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12.3.

Opis wszelkich ustale. dotycz%cych uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta

Do Daty Zatwierdzenia Prospektu nie zosta!y podj#te %adne inne, ni% wspomniane w punkcie 12.2 powy%ej,
ustalenia dot. uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta.
W wykonaniu istniej"cego planu motywacyjnego w dniu 28 czerwca 2011 r. Zarz"d Emitenta, podj"! uchwa!# w
sprawie podwy%szenia kapita!u zak!adowego Emitenta w ramach kapita!u docelowego. Podwy%szenie kapita!u
nast"pi!o w drodze prywatnej emisji Akcji Serii 9 skierowanej do oznaczonych podmiotów - pracowników Spó!ki w
ramach pracowniczego programu opcji pracowniczych - z wy!"czeniem prawa poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy w ca!o$ci. Kapita! zak!adowy Emitenta podniesiony zosta! z kwoty 212.056,89 EUR o kwot# 82,04
EUR do kwoty 212.138,93 EUR, w drodze emisji 8.204 akcji zwyk!ych na okaziciela serii 9 o warto$ci nominalnej
0,01 EUR ka%da akcja, po cenach emisyjnych: 6,40 z!, 24 z!, 47,60 z! i 48,40 z! i 70,00 z!w sposób wskazany w
uchwale. Emitent poinformowa! o tym fakcie w raporcie bie%"cym nr 35/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
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13.
13.1.

ZNACZNI AKCJONARIUSZE
W zakresie znanym Emitentowi, imiona i nazwiska osób innych ni$ cz"onkowie
organów administracyjnych, zarz%dzaj%cych lub nadzorczych, które, w sposób
bezpo#redni lub po#redni, maj% udzia"y w kapitale Emitenta lub prawa g"osu,
podlegaj%ce zg"oszeniu na mocy prawa krajowego emitenta wraz z podaniem
wielko#ci udzia"ów ka$dej z takich osób.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie, kto:
(i)
osi"gn"! lub przekroczy! 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
g!osów w spó!ce publicznej albo
(ii)

posiada! co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby g!osów
w tej spó!ce, a w wyniku zmniejszenia tego udzia!u osi"gn"! odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%,
33 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby g!osów
jest obowi"zany niezw!ocznie zawiadomi' o tym KNF oraz Spó!k#, nie pó(niej ni% w terminie 4 dni roboczych od
dnia, w którym dowiedzia! si# o zmianie udzia!u w ogólnej liczbie g!osów lub przy zachowaniu nale%ytej
staranno$ci móg! si# o niej dowiedzie', a w przypadku zmiany wynikaj"cej z nabycia akcji spó!ki publicznej w
transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie pó(niej ni% w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.

Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o Ofercie obowi"zek dokonania zawiadomienia, o którym mowa wy%ej, powstaje
równie% w przypadku:
(i)
zmiany dotychczas posiadanego udzia!u ponad 10% ogólnej liczby g!osów o co najmniej:
2% ogólnej liczby g!osów - w spó!ce publicznej, której akcje s" dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych
notowa& gie!dowych,
5% ogólnej liczby g!osów - w spó!ce publicznej, której akcje s" dopuszczone do obrotu na innym rynku
regulowanym ni% okre$lony w lit. a,
(ii)

zmiany dotychczas posiadanego udzia!u ponad 33% ogólnej liczby g!osów o co najmniej 1% ogólnej liczby
g!osów.

Poni%sza tabela zawiera informacje przekazane Spó!ce przez Akcjonariuszy zgodnie z obowi"zkami
wynikaj"cymi z opisanych wy%ej przepisów:
Nazwa Akcjonariusza
WP Holdings VII B.V.
ING OFE
BZ WBK Asset Management S.A.
Henry McGovern
AVIVA OFE

13.2.

Procent posiadanych Akcji
32,99%
17,13%
12,60%
6,96%
6,65%

Informacja, czy znaczni Akcjonariusze Emitenta posiadaj% inne prawa g"osu lub w
przypadku ich braku odpowiednie o#wiadczenie potwierdzaj%ce ten fakt.

Akcjonariusze Emitenta nie posiadaj" innych praw g!osu ni% zwi"zane z Akcjami okre$lonymi w punkcie 17.5
Prospektu.

13.3.

W zakresie, w jakim jest to znane Emitentowi, nale$y poda&, czy Emitent jest
bezpo#rednio lub po#rednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz
wskaza& podmiot posiadaj%cy lub kontroluj%cy, a tak$e opisa& charakter tej kontroli i
istniej%ce mechanizmy, które zapobiegaj% jej nadu$ywaniu.

W zakresie, w jakim jest to znane Emitentowi, wobec Emitenta nie wyst#puje podmiot dominuj"cy lub podmiot
sprawuj"cy nad nim kontrol#.

13.4.

Opis wszelkich znanych Emitentowi ustale., których realizacja mo$e w pó/niejszej
dacie spowodowa& zmiany w sposobie kontroli Emitenta.

Emitentowi nie s" znane ustalenia, których realizacja mog!aby w przysz!o$ci spowodowa' zmiany w sposobie
kontroli Emitenta.
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14.

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI)ZANYMI

14.1.

Transakcje z Podmiotami Powi%zanymi

Na dzie& 30 wrze$nia 2011 r. stan nierozliczonych nale%no$ci z Podmiotami Powi"zanymi przys!uguj"cymi
Emitentowi wynosi! 2.176 tys. z!. Ponadto na t# dat# stan po%yczek udzielonych Podmiotom Powi"zanym wynosi!
218.150 tys. z!.
Emitent utworzy! odpisy aktualizuj"ce w zwi"zku z nierozliczonymi nale%no$ciami z AmRest Ukraina t.o.w. w
kwocie 1.208 tys. z!. Odpis ten dotyczy po%yczki (302 tys. z!) i odsetek (80 tys. z!otych), 826 tys. z! dotyczy
nale%no$ci z tytu!u dostaw i us!ug. Emitent nie utworzy! innych poza wspomnianymi wy%ej odpisów
aktualizuj"cych w zwi"zku z nierozliczonymi nale%no$ciami z innymi Podmiotami Powi"zanymi.
Poni%ej przedstawiono opis transakcji z Podmiotami Powi"zanymi w rozumieniu MSR 24 „Ujawnianie Informacji
na temat Podmiotów Powi"zanych”, wed!ug stanu na Dat# Zatwierdzenia Prospektu. W opinii Emitenta transakcje
te zosta!y zawarte na warunkach rynkowych.
Zgodnie z brzmieniem Mi#dzynarodowego Standardu Rachunkowo$ci 24 podmiot uznaje si# za powi"zany w
stosunku do jednostki, je%eli:
(i)
podmiot, bezpo$rednio lub poprzez jednego lub wi#cej po$redników:
sprawuje kontrol#, podlega kontroli lub znajduje si# pod wspóln" kontrol" jednostki (dotyczy to jednostek
dominuj"cych, jednostek zale%nych i jednostek zale%nych w ramach tej samej grupy kapita!owej),
! posiada udzia! w jednostce daj"cy mu mo%liwo$' znacz"cego wp!ywania na jednostk#, lub
! sprawuje wspó!kontrol# nad jednostk",
(ii)
podmiot jest jednostk" stowarzyszon",
!

(iii)

podmiot jest wspólnym przedsi#wzi#ciem, w którym jednostka jest wspólnikiem,

(iv)

podmiot jest cz!onkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki lub jej jednostki dominuj"cej,

(v)

podmiot jest bliskim cz!onkiem rodziny osoby, o której mowa w pkt (i) lub (iv),

(vi)

podmiot jest jednostk" kontrolowan", wspó!kontrolowan" b"d( jednostk", na któr" znacz"co wp!ywa lub
posiada w niej znacz"c" ilo$' g!osów, bezpo$rednio albo po$rednio, osoba, o której mowa w pkt (iv) lub
(v), lub

(vii)

podmiot jest obj#ty programem $wiadcze& po okresie zatrudnienia skierowanym do pracowników jednostki
lub do innej dowolnej jednostki b#d"cej podmiotem powi"zanym w stosunku do tej jednostki.

Poni%ej przedstawiono wykaz powi"za& Emitenta z Podmiotami Powi"zanymi, innymi ni% spó!ki z Grupy:
Drew Torr O’Malley – Cz!onek Zarz"du,
Piotr Boli&ski – Cz!onek Zarz"du,
Mark Randall Chandler – Cz!onek Zarz"du,
Henry McGovern – Przewodnicz"cy Rady Nadzorczej,
Raimondo Eggink – Cz!onek Rady Nadzorczej,
Robert Feuer - Cz!onek Rady Nadzorczej,
Jacek Kse& - Cz!onek Rady Nadzorczej,
Joseph P. Landy - Cz!onek Rady Nadzorczej,
Per Steen Breimyr - Cz!onek Rady Nadzorczej,
Jan Sykora - Cz!onek Rady Nadzorczej.

14.2.

Umowy po$yczki zawarte pomi!dzy podmiotami z Grupy Emitenta

Po%yczkodawca:
Emitent
Tabela 56
w tys.
Po$yczkobiorca

AmRest s.r.o.
AmRest Sp. z o.o.

Waluta
po$yczki

Oprocentowanie

Data sp"aty

PLN
PLN

PRIBOR + 2,5 %
3M WIBOR+3,5%

31.12.2012
30.09.2013
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Warto#&
udzielonych
po$yczek wg
umów
25.431
350.000

Warto#&
po$yczek na
dzie. 30
wrze#nia
2011 r.*
27.450
190.700
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* Razem z odsetkami naliczonymi do dnia 30 wrze%nia 2011 r.

AmRest Sp. z o.o.
Tabela 57
w tys.
Po$yczkobiorca

Waluta
po$yczki

Oprocentowanie

AmRest EOOD
PLN
3M WIBOR+4%
OOO AmRest
USD
MM LIBOR+1,5%
AmRest Ukraina t.o.w.
USD
1M LIBOR+4%
AmRest Kft
PLN
3M WIBOR+4%
AmRest Kft
PLN
WIBOR+4%
FP SPV Sp. z o.o.
PLN
6%
AmRest TAG S.L.U.
EUR
3M EURIBOR+3,9%
Pastificio Service
EUR
3M EURIBOR+3,9%
S.L.U.
Restauravia Food
EUR
3M EURIBOR+3,9%
S.L.U.
* Razem z odsetkami naliczonymi do dnia 30 wrze%nia 2011 r.
** Na dzie' 30 wrze%nia 2011 r. do sp!aty pozosta!y naliczone odsetki.

31.10.2007
31.12.2012
31.12.2012
30.06.2012
20.09.2016

12.000
200
4.800
7.500
761
47.720

Warto#&
po$yczek na
dzie. 30
wrze#nia
2011 r.*
4.563
4**
5.586
1 .103
736
46.909

20.09.2016

37 280

36 .512

20.09.2016

10.000

9 794

Data sp"aty

31.12.2012

Warto#&
udzielonych
po$yczek wg
umów

AmRest Kft
Tabela 58
w tys.
Po$yczkobiorca

Waluta
po$yczki

Oprocentowanie

Data sp"aty

OOO AmRest
RUB
12,5%
OOO AmRest
RUB
12,5%
* Razem z odsetkami naliczonymi do dnia 30 wrze%nia 2011 r.

31.03.2015
31.08.2016

Warto#&
udzielonych
po$yczek wg
umów
262.369
57.619

Warto#&
po$yczek na
dzie. 30
wrze#nia
2011 r.*
262.559
58.274

AmRest BK s.r.o.
Tabela 59
w tys.
Po$yczkobiorca

AmRest s.r.o.

Waluta
po$yczki

Oprocentowanie

Data sp"aty

CZK

3M PRIBOR+1,5%

31.12.2012

Warto#&
udzielonych
po$yczek wg
umów
13.000

Warto#&
po$yczek na
dzie. 30
wrze#nia
2011 r.*
28.841

* Razem z odsetkami naliczonymi do dnia 30 wrze%nia 2011 r.
AmRest LLC
Tabela 60
w tys.
Po$yczkobiorca

AmRest Sp. z o.o.

Waluta
po$yczki

Oprocentowanie

Data sp"aty

USD

3,75%

30.04.2013

Warto#&
udzielonych
po$yczek wg
umów
2.324

Warto#&
po$yczek na
dzie. 30
wrze#nia
2011 r.*
2 .359

* Razem z odsetkami naliczonymi do dnia 30 wrze%nia 2011 r.
W zwi"zku z powy%szymi po%yczkami Emitent ponosi ryzyko waha& kursowych, które wp!ywaj" na wynik
finansowy Grupy. Realizuj"c strategi# zabezpieczenia tego ryzyka Grupa zawar!a kontrakt terminowy na !"czn"
kwot# 320,1 mln RUB zabezpieczaj"c po%yczk# udzielon" w RUB oraz kontrakt terminowy na kwot# 447,6 mln
HUF zabezpieczaj"c po%yczk# udzielon" w HUF, oraz na kwot# 156,2 mln CZK zabezpieczaj"c po%yczk#
udzielon" przez Amrest Holdings SE dla AmRest s.r.o. Naturalnym zabezpieczeniem ekspozycji walutowej
dotycz"cej po%yczek do spó!ek hiszpa&skich do warto$ci 80 mln EUR jest d!ug zewn#trzny w postaci transzy C
po%yczki od konsorcjum banków finansuj"cych Grup#, opisanej w punkcie 10.5.2.1. Pozosta!e po%yczki
wewn#trzne nie s" zabezpieczane.
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1. Umowy po&yczki z dnia 28 kwietnia 2005 r. oraz z dnia 22 sierpnia 2005 r. zawarte pomi!dzy Emitentem
jako po&yczkodawc$ a AmRest s.r.o. jako po&yczkobiorc$, z pó%niejszymi aneksami
Przedmiotem obu umów zrestrukturyzowanych na podstawie porozumienia ws. przewalutowania zobowi"zania z
dnia 11 marca 2010 r. jest udzielenie po%yczki w wysoko$ci 25.430.558 PLN. Po%yczka jest oprocentowana
wed!ug stawki PRIBOR+2,5% w stosunku rocznym. Zgodnie z umow" po%yczka powinna zosta' sp!acona w
ca!o$ci do dnia 31 grudnia 2012 r.
2. Umowa po&yczki z dnia 18 pa%dziernika 2010 r. zawarta pomi!dzy Emitentem jako po&yczkodawc$ a
AmRest Sp. z o.o. jako po&yczkobiorc$
Przedmiotem umowy jest udzielenie po%yczki w wysoko$ci 350.000.000 PLN. Po%yczka jest oprocentowana
wed!ug stawki 3M WIBOR+3,5% w stosunku rocznym. Zgodnie z umow" po%yczka powinna zosta' sp!acona w
ca!o$ci do dnia 30 wrze$nia 2013.
3. Umowa po&yczki z dnia 29 stycznia 2008 r. zawarta pomi!dzy AmRest Sp. z o.o. jako po&yczkodawc$ a
AmRest EOOD jako po&yczkobiorc$, z pó%niejszymi aneksami
Przedmiotem umowy jest udzielenie po%yczki odnawialnej w wysoko$ci 12.000.000 PLN. Po%yczka jest
oprocentowana wed!ug stawki 3M WIBOR+4% w stosunku rocznym. Zgodnie z umow" po%yczka powinna zosta'
sp!acona w ca!o$ci do dnia 31 grudnia 2012 r.
4. Umowa po&yczki z dnia 25 lutego 2009 r. zawarta pomi!dzy AmRest Sp. z o.o. jako po&yczkodawc$ a
OOO AmRest jako po&yczkobiorc$, z pó%niejszymi aneksami
Przedmiotem umowy jest udzielenie po%yczki odnawialnej w wysoko$ci USD 721.985. Po%yczka jest
oprocentowana wed!ug stawki 3M LIBOR+1,5% w stosunku rocznym. Zgodnie z umow" po%yczka zosta!a
sp!acona w ca!o$ci do dnia 30 czerwca 2009 r.
5. Umowa po&yczki z dnia 31 sierpnia 2006 r. zawarta pomi!dzy AmRest Sp. z o.o. jako po&yczkodawc$
oraz AmRest Ukraina t.o.w. jako po&yczkobiorc$
Przedmiotem umowy jest udzielenie po%yczki w wysoko$ci 200.000 USD. Po%yczka jest oprocentowana wed!ug
stawki 1M USD LIBOR+4% w stosunku rocznym. Zgodnie z umow" po%yczka powinna zosta' sp!acona w ca!o$ci
do dnia 31 pa(dziernika 2007 r. Na Dat# Zatwierdzenia Prospektu po%yczka nie zosta!a jednak sp!acona, co
zwi"zane jest z trudno$ciami w zakresie kontroli korporacyjnej nad t" spó!k".
6. Umowa po&yczki z dnia 15 lipca 2009 r. zawarta pomi!dzy AmRest Sp. z o.o. jako po&yczkodawc$ a
AmRest Kft jako po&yczkobiorc$, wraz z aneksem.
Przedmiotem umowy jest udzielenie po%yczki odnawialnej w wysoko$ci 4.800.000 PLN. Po%yczka jest
oprocentowana wed!ug stawki 3M WIBOR+4% w stosunku rocznym. Zgodnie z umow" po%yczka powinna zosta'
sp!acona w ca!o$ci do dnia 31 grudnia 2012 r.
7. Umowa po&yczki z dnia 23 marca 2010 r. zawarta pomi!dzy AmRest Sp. z o.o. jako po&yczkodawc$ a
AmRest Kft jako po&yczkobiorc$
Przedmiotem umowy jest udzielenie po%yczki odnawialnej w wysoko$ci 7.500.000 PLN. Po%yczka jest
oprocentowana wed!ug stawki WIBOR+4% w stosunku rocznym. Zgodnie z umow" po%yczka powinna zosta'
sp!acona w ca!o$ci do dnia 31 grudnia 2012 r.
8. Umowa po&yczki z dnia 26 maja 2010 r. zawarta pomi!dzy AmRest Sp. z o.o. jako po&yczkodawc$ oraz
FP SPV Sp. z o.o. jako po&yczkobiorc$
Przedmiotem umowy jest udzielenie po%yczki odnawialnej w wysoko$ci 761.626,16 PLN. Po%yczka jest
oprocentowana wed!ug sta!ej stawki 6% w stosunku rocznym. Zgodnie z umow" po%yczka powinna zosta'
sp!acona w ca!o$ci do dnia 30 czerwca 2012 r.
9. Umowa po&yczki z dnia 26 kwietnia 2011 r. zawarta pomi!dzy AmRest Sp. z o.o. jako po&yczkodawc$, a
AmRest TAG, S.L., jako po&yczkobiorc$.
Przedmiotem umowy jest udzielenie po%yczki w wysoko$ci 47.720.000 EUR. Po%yczka jest oprocentowana
wed!ug stawki 3M EURIBOR+3,9 % w stosunku rocznym. Zgodnie z umow" po%yczka powinna zosta' sp!acona
w ca!o$ci do dnia 20 wrze$nia 2016 r. Umowa zawiera klauzul# ,change of control uprawniaj"c" AmRest Sp. z
o.o. do %"dania natychmiastowej sp!aty po%yczki.
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10. Umowa po&yczki z dnia 27 kwietnia 2011 r. zawarta pomi!dzy AmRest Sp. z o.o. jako po&yczkodawc$,
a Restauravia Food, S.L.U., jako po&yczkobiorc$.
Przedmiotem umowy jest udzielenie po%yczki w wysoko$ci 10.000.000 EUR. Po%yczka jest oprocentowana
wed!ug stawki 3M EURIBOR+3,9 % w stosunku rocznym. Zgodnie z umow" po%yczka powinna zosta' sp!acona
w ca!o$ci do dnia 20 wrze$nia 2016 r. Umowa zawiera klauzul# change of control uprawniaj"c" AmRest Sp z.o.o.
do %"dania natychmiastowej sp!aty po%yczki.
11. Umowa po&yczki z dnia 27 kwietnia 2011 r. zawarta pomi!dzy AmRest Sp. z o.o. jako po&yczkodawc$,
a Pastificio Service, S.L.U., jako po&yczkobiorc$.
Przedmiotem umowy jest udzielenie po%yczki w wysoko$ci 37.280.000 EUR. Po%yczka jest oprocentowana
wed!ug stawki 3M EURIBOR+3,9 % w stosunku rocznym. Zgodnie z umow" po%yczka powinna zosta' sp!acona
w ca!o$ci do dnia 20 wrze$nia 2016 r. Umowa zawiera klauzul# change of control uprawniaj"c" AmRest Sp z.o.o.
do %"dania natychmiastowej sp!aty po%yczki.
12. Umowa po&yczki z dnia 31 marca 2010 r. zawarta pomi!dzy AmRest Kft jako po&yczkodawc$ a OOO
AmRest jako po&yczkobiorc$, z pó%niejszym aneksem
Przedmiotem umowy jest udzielenie po%yczki w wysoko$ci 262.368.650 RUB. Po%yczka jest oprocentowana
wed!ug stawki 12,5% w stosunku rocznym. Zgodnie z umow" po%yczka powinna zosta' sp!acona w ca!o$ci do
dnia 31 marca 2015 r. Dodatkowo OOO AmRest jest zobowi"zany do sp!aty w terminie sp!aty ca!ej po%yczki
kwoty 624 tys. USD z tytu!u wcze$niejszych rozlicze&.
13. Umowa po&yczki z dnia 24 sierpnia 2011 r. zawarta pomi!dzy AmRest Kft jako po&yczkodawca a OOO
AmRest jako po&yczkobiorc$
Przedmiotem umowy jest udzielenie po%yczki w wysoko$ci 2.000.000 USD w przeliczeniu na RUB. Po%yczka jest
oprocentowana wed!ug stawki 12,5% w stosunku rocznym. Zgodnie z umow", po%yczka powinna zosta'
sp!acona w ca!o$ci w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy.
14. Umowa po&yczki z dnia 30 wrze"nia 2008 r. zawarta pomi!dzy AmRest BK s.r.o. jako po&yczkodawc$ a
AmRest s.r.o. jako po&yczkobiorc$, z pó%niejszymi aneksami
Przedmiotem umowy jest udzielenie po%yczki w wysoko$ci 13.000.000 CZK. Po%yczka jest oprocentowana
wed!ug stawki 3M PRIBOR+1,5% w stosunku rocznym. Zgodnie z umow" po%yczka powinna zosta' sp!acona w
ca!o$ci do dnia 31 grudnia 2012 r.
15. Umowy po&yczki z dnia 1 maja 2011 r. zawarta pomi!dzy AmRest LLC jako po&yczkodawc$ oraz
AmRest Sp. z o.o. jako po&yczkobiorc$.
Przedmiotem umowy jest udzielenie po%yczki w wysoko$ci 2.323.962 USD. Po%yczka jest oprocentowana wed!ug
stawki 3,75% w stosunku rocznym. Zgodnie z umow" po%yczka powinna zosta' sp!acona w ca!o$ci do dnia 30
kwietnia 2013 r.
Nale%no$' wynikaj"ca z umowy powsta!a wskutek przekonwertowania na po%yczk# nale%no$ci AmRest Sp. z o.o.
wobec AmRest LLC wynikaj"cych z umowy o $wiadczenie us!ug zawartej pomi#dzy AmRest Sp. z o.o. jako
us!ugobiorc" oraz AmRest LLC jako us!ugodawca.
Emitent o$wiadcza, i% od dnia 30 wrze$nia 2011 do Daty Prospektu nie zawarto innych umów po%yczki pomi#dzy
podmiotami z Grupy Emitenta.

14.3.

Inne transakcje z Podmiotami Powi%zanymi

14.3.1.

Transakcje z Cz"onkami Zarz%du

14.3.1.1. Wynagrodzenia wyp"acone Cz"onkom Zarz%du
Poni%sza tabela przedstawia wysoko$' wynagrodzenia wyp!aconego przez Emitenta cz!onkom Zarz"du (w tys.
z!):
Tabela 61
Lp.
1.
2.
3.

Imi! i nazwisko
Piotr Boli&ski*
Wojciech Mroczy&ski**
Mark Randall Chandler***

Funkcja
Cz!onek Zarz"du
Prezes Zarz"du
Cz!onek Zarz"du
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Wysoko#& wynagrodzenia (w tys. z")
2009
2010
1.01.2011 – 31.10.2011
306,5
438,6
817,0
983,0
44,1
1.177,4

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE
4.
5.

Drew Torr O’Malley***
Cz!onek Zarz"du
Jacek Trybuchowski****
Cz!onek Zarz"du
665,9
Razem
Cz!onkowie Zarz"du
1.482,9
* W 2009 roku Pan Piotr Boli'ski nie pe!ni! funkcji w Zarz"dzie Emitenta.
** By! cz!onkiem Zarz"du do 28.02.2011.
*** By! cz!onkiem Zarz"du od 16.12.2010.
**** By! cz!onkiem Zarz"du do 13.01.2010.

129,6
17,8
1481,0

823,2
2.439,2

Pan Piotr Boli&ski zatrudniony jest w spó!ce AmRest Sp. z o.o. na podstawie umowy o prac#.
Pan Mark Chandler zatrudniony jest w spó!ce AmRest LLC .
Pan Drew Torr O’Malley otrzymuje wynagrodzenie z tytu!u pe!nienia funkcji jako Cz!onka Zarzadu AmRest Sp. z
o.o. z siedzib" we Wroc!awiu.
Cz!onkowie Zarz"du nie s" stronami innych umów z innymi podmiotami z Grupy Emitenta.
Emitent o$wiadcza, i% od dnia 31 pa(dziernika 2011 do Daty Prospektu nie zawarto innych transakcji z cz!onkami
Zarz"du Emitenta.

14.4.

Transakcje z cz"onkami Rady Nadzorczej

14.4.1.

Wynagrodzenia wyp"acone Cz"onkom Rady Nadzorczej

Poni%sza tabela przedstawia wysoko$' wynagrodzenia wyp!aconego przez Emitenta cz!onkom Rady Nadzorczej
(w tys. z!):
Tabela 62
l.p.
1.

Imi! i nazwisko

Funkcja

2009

Leszek Kasperski**

Wysoko#& wynagrodzenia
2010
1.01.2011 – 31.10.2011
-

Cz!onek
Rady
Nadzorczej
2.
Donald Kendall Sr*
Cz!onek
Rady
20 tys. z!
Nadzorczej
3.
Donald Kendall Jr*
Cz!onek
Rady
20 tys. z!
Nadzorczej
4
Raimondo Eggink
Cz!onek
Rady
20 tys.z!
31 tys.z!
Nadzorczej
5
Robert Feuer
Cz!onek
Rady
20 tys.z!
Nadzorczej
6
Jacek Kse&
Cz!onek
Rady
20 tys.z!
31 tys.z!
Nadzorczej
7
Joseph P. Landy
Cz!onek
Rady
20 tys.z!
Nadzorczej
8
Henry McGovern***
Przewodnicz"cy
1.316,5 tys. z!
2.080,9 tys.z!
1.323,9 tys.z!
Rady Nadzorczej
9
Przemys!aw Aleksander Cz!onek
Rady
20 tys. z!
20 tys.z!
10 tys.z!
Schmidt
Nadzorczej
10
Per Steen Breimyr
Cz!onek
Rady
21 tys.z!
Nadzorczej
11
Jan Sykora
Cz!onek
Rady
20 tys. z!
20 tys.z!
22 tys.z!
Nadzorczej
12.
Michael Tseytin****
Cz!onek
Rady
Nadzorczej
Cz!onek Rady
Razem
1.396,5 tys. z!
2.200,9 tys.z!
1.438,9 tys.z!
Nadzorczej
* W dniu 30 czerwca 2010 r. do Rady Nadzorczej na miejsce Donalda Kendalla Seniora oraz Donalda Kendalla Juniora zostali
powo!ani: (i) ) Raimondo Eggink, Robert Feuer, Jacek Kse' oraz Joseph P. Landy.
** Cz!onek Rady Nadzorczej od 22.05.2009 do 30.11.2009.
*** Wynagrodzenie Pana Henry’ego McGovern’a obejmuje przede wszystkim %wiadczone us!ugi dodatkowo poza
standardowymi obowi"zkami cz!onka rady nadzorczej. Pan Henry McGovern wykorzystuje swoje osobiste kontakty w
poszukiwaniu potencjalnych nowych naby$ lub po!"cze' oraz wzmacnia relacje z partnerami biznesowymi Emitenta (m.in.
franczyzodawcami). Dodatkowo spotyka si# z cz!onkami zarz"dów poszczególnych spó!ek Grupy Emitenta w celu weryfikacji
planów wzgl#dem ich wykonania. Jednocze%nie uczy wy&sz" kadr# kierownicz" w ramach wydarze' szkoleniowych oraz
zapewnia, &e kultura AmRestu jest obecna na wszystkich rynkach i kultywuje kluczowe warto%ci Emitenta.
**** Cz!onek Rady Nadzorczej do 8.05.2009.

W dniu 10 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podj#!o uchwa!# ustalaj"c" miesi#czne
wynagrodzenie cz!onków Rady Nadzorczej w wysoko$ci 4 tys. z!. Ponadto na podstawie przedmiotowej uchwa!y
dodatkowe wynagrodzenie miesi#czne w wysoko$ci 3 tys. z! przys!uguje cz!onkom komitetów Rady Nadzorczej.
Zasady te obowi"zuj" od dnia 1 lipca 2011 r.
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Emitent o$wiadcza, i% od dnia 31 pa(dziernika 2011 do Daty Prospektu nie wyp!acono cz!onkom Rady
Nadzorczej %adnego wynagrodzenia.
14.4.1.2. Inne transakcje z cz"onkami Rady Nadzorczej
Spo$ród wszystkich cz!onków Rady Nadzorczej jedynie Pan Henry McGovern – poprzez swoje podmioty zale%ne
– by! stron" umów/transakcji zawieranych z Grup" Emitenta. By!y to umowy najmu, których bezpo$rednimi
stronami by!y Metropolitan Properties International Sp. z o.o. – jako wynajmuj"cy – oraz AmRest Sp. z o.o. – jako
najemca. Umowy te w okresie trzech ostatnich lat wygl"da!y nast#puj"co i w opinii Emitenta zawierane by!y na
warunkach rynkowych:
Tabela 63
Wynajmuj%cy
Metropolitan Properties
International Sp. z o.o.
Metropolitan Properties
International Sp. z o.o.
Metropolitan Properties
International Sp. z o.o.
Metropolitan Properties
International Sp. z o.o.
Metropolitan Properties
International Sp. z o.o.
Metropolitan Properties
International Sp. z o.o.

Najemca
AmRest Sp. z o.o.
AmRest Sp. z o.o.
AmRest Sp. z o.o.
AmRest Sp. z o.o.

AmRest Sp. z o.o.
AmRest Sp. z o.o.

Przedmiot najmu
KFC Makro, Szczecin, ul.
Mieszka I 35
KFC Ryga, Szczecin, al.
Piastów 16
AmHotel, Wroc!aw,
ul. M. Curie-Sk!adowskiej 1
Starbucks Gruba Ka$ka,
Warszawa,
al. Solidarno$ci 68a
Pizza Hut Berg, Wroc!aw,
ul. M. Curie-Sk!adowskiej 1
Sala szkoleniowa, Wroc!aw,
ul. Mi#dzyrzecka 4

Data zawarcia umowy
1.12.2008
11.04.2007
1.09.2009
1.12.2008
1.08.1997
1.10.2010

W zwi"zku z wy%ej wykazanymi umowami Grupa Emitenta ponios!a koszty op!at netto wysoko$ci 1.171 tys. z! w
roku 2010 oraz 948 tys. z! za okres pierwszych dziewi#ciu miesi#cy 2011 roku.
Emitent o$wiadcza, i% od dnia 30 wrze$nia 2011 do Daty Prospektu nie zawarto innych transakcji z cz!onkami
Rady Nadzorczej Emitenta.

14.5.

Inne transakcje z podmiotami powi%zanymi

Umowa po&yczki z dnia 26 maja 2010 r. zawarta pomi!dzy AmRest Sp. z o.o. oraz FP SPV Sp. z o.o.
Przedmiotem umowy jest udzielenie po%yczki w wysoko$ci 761.626,16 PLN. Po%yczka jest oprocentowana
wed!ug sta!ej stawki równej 6% w stosunku rocznym. Zgodnie z umow" po%yczka powinna zosta' sp!acona w
trzech ratach w ca!o$ci do dnia 30 czerwca 2012 r. Dodatkowo AmRest jest uprawniony do dokonania konwersji
wymagalnej kwoty wierzytelno$ci na udzia!y w podwy%szonym kapitale zak!adowym FP SPV.
Umowa po"rednictwa z dnia 9 kwietnia 2010 r. zawarta pomi!dzy AmRest Sp. z o.o. a SCM Sp. z o.o.
Przedmiotem umowy jest okre$lenie zasad, na jakich SCM Sp. z o.o. b#dzie prowadzi!a w imieniu AmRest Sp. z
o.o. lub innych spó!ek zale%nych od AmRest Sp. z o.o. negocjacje warunków dostaw produktów z ich
dostawcami, a tak%e na jakich zorganizuje ich dostaw# do znajduj"cych si# na obszarze Polski, Czech, W#gier,
Bu!garii oraz Rosji restauracji Pizza Hut, KFC, Rodeo Drive, Starbucks, Burger King lub innych konceptów
gastronomicznych prowadzonych prze AmRest oraz spó!ki z Grupy Emitenta oraz do magazynów podmiotów
$wiadcz"cych na rzecz AmRest oraz spó!ek Grupy Emitenta – us!ugi dystrybucyjne.
Umowa okre$la zakres us!ug $wiadczonych przez SCM, w tym: prowadzenie w imieniu i na rzecz AmRest, oraz
podmiotów wchodz"cych w sk!ad Grupy Emitenta, negocjacji dotycz"cych warunków dostawy; monitorowanie
poziomu serwisu $wiadczonego w restauracjach; weryfikacja i zatwierdzanie podmiotów maj"cych przyj"' na
siebie obowi"zki dostawców; wprowadzanie i aktualizacj# danych logistycznych do systemów operacyjnych
AmRest; przygotowywanie opracowa& oraz raportów; kontakty z Sanepidem; kontrol# jako$ci produkcji oraz
procesów produkcyjnych u dostawców; przygotowywanie i prezentowanie dla Zarz"du Emitenta strategii zakupu
g!ównych produktów; organizowanie sesji dotycz"cych rozwoju produktów, w czasie których dostawcy produktów
zaprezentuj" dost#pn" u nich ofert# produktow" oraz trendy dominuj"ce na rynku; zarz"dzanie podmiotami
$wiadcz"cymi us!ugi dystrybucyjne oraz $wiadczonymi przez te podmioty.
Niezale%nie od powy%szych us!ug SCM $wiadczy na podstawie odr#bnych porozumie&, na zlecenie dostawców,
b"d( podmiotów $wiadcz"cych na rzecz AmRest i spó!ek z Grupy us!ugi dystrybucyjne, us!ugi w postaci oceny
jako$ci produktów oraz us!ugi w przedmiocie usprawnie& procesów produkcji. SCM b#dzie uprawniony do
pobierania z tego tytu!u dodatkowego wynagrodzenia od podmiotu, na rzecz którego $wiadczy' b#dzie powy%sze
us!ugi. AmRest przyzna! SCM prawo wy!"czno$ci do $wiadczenia na rzecz AmRest oraz podmiotów
wchodz"cych w sk!ad grupy AmRest us!ug obj#tych postanowieniami umowy.
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Umowy z dostawcami produktów w tre$ci wynegocjowanej przez SCM b#d" zawierane przez AmRest na
podstawie rekomendacji udzielonej przez SCM. W przypadku, gdy AmRest nie zawrze umowy o tre$ci i na
warunkach rekomendowanych przez SCM, wówczas SCM b#dzie zwolniony wobec AmRest z jakiejkolwiek
odpowiedzialno$ci, jak" SCM móg!by ponosi' na podstawie postanowie& umowy w zwi"zku z zawarciem takiej
umowy na warunkach zaproponowanych przez SCM. SCM jest zobowi"zany przedstawi' AmRest wszelkie
alternatywy dostaw produktów, w!"cznie z ofertami innych ni% rekomendowany dostawca lub dystrybutor –
podmiotów. Obowi"zek ten b#dzie jednak uchylony w stosunku do SCM w wypadku wykazania przez SCM
istnienia wy!"czno$ci na dostaw# danego produktu, przyznanej danemu dostawcy, na terenie dzia!alno$ci
AmRest.
W zamian za $wiadczenie us!ug SCM przys!uguje wynagrodzenie w postaci tzw. op!aty SCM fee. Zasady
obliczania op!aty SCM fee okre$lone s" w za!"czniku do umowy. Jej wysoko$' ustalana jest procentowo od
warto$ci dostarczanych lub/i dystrybuowanych produktów w zale%no$ci od rynku zbytu oraz rodzaju towarów.
SCM zobowi"za! si#, %e bez zgody AmRest nie b#dzie w okresie obowi"zywania umowy $wiadczy' us!ug takich
samych jak us!ugi obj#te umow" na rzecz podmiotów konkurencyjnych.
Umowa wesz!a w %ycie z dniem 30 kwietnia 2010 r. i zosta!a zawarta na okres do dnia 31 sierpnia 2015 r. Po
up!ywie powy%szego okresu umowa niniejsza zostanie automatycznie przed!u%ona na okres pi#cioletni po
spe!nieniu warunków wskazanych w umowie.
Umowa licencyjna z dnia 15 grudnia 2010 r. zawarta pomi!dzy AmRest Sp. z o.o., jako licencjodawc$, a
AmRest s.r.o. jako licencjobiorc$
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez licencjodawc# wy!"cznego, nieprzenoszalnego, nieuprawniaj"cego do
udzielenia sublicencji, prawa i licencji do know-how i procedur zwi"zanych z modelem biznesowym prowadzenia
restauracji na terytorium Republiki Czeskiej. Tantiema z tytu!u udzielonej licencji wynosi 1% rocznych dochodów
netto restauracji pod warunkiem, i% licencjobiorca po uiszczeniu op!aty nie utraci rentowno$ci w warunkach
rynkowych pozwalaj"cej na kontynuowanie dzia!alno$ci. P!atno$' ustalona zosta!a w terminie 30 dni od
otrzymania faktury wystawionej nie pó(niej ni% z ostatnim dniem roku finansowego.
Umowa zosta!a zawarta na czas nieokre$lonym z 90-dniowym terminem wypowiedzenia przez ka%d" ze stron.
Ka%da ze stron mo%e wypowiedzie' umow# w sytuacji powa%nego naruszenia warunków umownych i nie
pokrycia szkody wynikaj"cej z takiego naruszenia w terminie 30 dni od wezwania.
Umowa licencyjna z dnia 27 grudnia 2010 r. zawarta pomi!dzy AmRest Sp. z o.o., jako licencjodawc$, a
OOO AmRest jako licencjobiorc$.
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez licencjodawc# wy!"cznego, nieprzenoszalnego, nieuprawniaj"cego do
udzielenia sublicencji, prawa i licencji do know-how i procedur zwi"zanych z modelem biznesowym prowadzenia
restauracji na terytorium Rosji. Tantiema z tytu!u udzielonej licencji wynosi 1% rocznych dochodów netto
restauracji za wyj"tkiem tych lat, w których rentowno$' licencjodawcy spadnie poni%ej 5.5 %. W tych latach
licencjobiorca jest zobowi"zany do uiszczania minimalnej rocznej op!aty gwarancyjnej w kwocie 10,000 EUR.
Umowa zosta!a zawarta na czas nieokre$lonym o dnia 1 pa(dziernika 2010 r. z 180-dniowym terminem
wypowiedzenia przez ka%d" ze stron. Ka%da ze stron mo%e wypowiedzie' umow# w sytuacji powa%nego
naruszenia warunków umownych i nie pokrycia szkody wynikaj"cej z takiego naruszenia w terminie 30 dni od
wezwania.
Umowa "wiadczenia us#ug zawarta pomi!dzy AmRest LLC jako us#ugodawc$, a AmRest Sp. z o.o. jako
us#ugobiorc$
Przedmiotem umowy jest $wiadczenie przez us!udawc# us!ug w postaci wsparcia w zakresie wiedzy i
do$wiadczenia zwi"zanego z prowadzeniem dzia!alno$ci gastronomicznej w restauracjach typu casual dining
oraz fast food. Us!ugi obejmuj" doradztwo strategiczne, rozwój biznesu, planownia i analiz#, badania i rozwój
oraz szkolenia. Wynagrodzenie za $wiadczone us!ugi jest naliczane kwartalnie. Za okres trzech pierwszych
kwarta!ów us!ugobiorca by! zobowi"zany do zap!aty równowarto$' USD 1 455 000. Za ostatni kwarta! 2010 roku
us!ubiorca zap!aci! USD 485 000. Op!aty za 2011 rok zosta!y ustalone przez strony z pocz"tkiem roku i wynosz"
za ka%dy kwarta! USD 485 000. W maju 2011 roku nale%no$ci zosta!y przekonwertowane na po%yczk# w
wysoko$ci USD 2.323.962 zgodnie z umow" po%yczki z dnia 1 maja 2011 r. Za II kwarta! us!ugobiorca jest
zobowi"zany do zap!aty 1.324.477,5 PLN.
Umowa zosta!a zawarta na czas nieokre$lony i obowi"zuje od dnia 1 stycznia 2010 r. z mo%liwo$ci" jej
wypowiedzenia z zachowaniem 30 dniowego terminu. Ka%da ze stron mo%e wypowiedzie' umow# w sytuacji
powa%nego naruszenia warunków umownych i nie pokrycia szkody wynikaj"cej z takiego naruszenia w terminie
20 dni od wezwania.
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Umowa dotycz$ca wynagrodzenia za por!czenie zawarta w dniu 15 grudnia 2010 r. pomi!dzy OOO
AmRest, AmRest LLC. jako por!czycielami, a AmRest Sp. z o.o., AmRest Holdings SE, jako d#u&nikami.
Przedmiotem umowy jest ustalenie wynagrodzenia za udzielenie por#czenia przez por#czycieli kredytów
udzielonych d!u%nikom przez ABN AMRO BANK (POLSKA) S.A. na podstawie umowy kredytowej z dnia 15
grudnia 2008 r. na kwot# 440.000.000 PLN oraz przez Bank PEKAO S.A. na podstawie umowy kredytowej z dnia
11 pa(dziernka 2010 r. na kwot# 440.000.000 PLN. Za udzielone por#czenie ka%dy z d!u%ników jest zobowi"zany
do wyp!aty wynagrodzenia w wysoko$ci 0,525 % kwoty por#czanego zobowi"zania d!u%nika wobec wierzyciela w
skali roku. Kwota wynagrodzenia jest naliczana w okresach rozliczeniowych obejmuj"cych rok kalendarzowy.
Wynagrodzenie jest p!atne w USD zgodnie z przyj#tymi w umowie zasadami przeliczania waluty zaci"gni#tego
zobowi"zania. Podzia! wynagrodzenia por#czycieli dokonywany jest w oparciu o sum# ich aktywów poprzez
porównanie ca!kowitej warto$ci ich aktywów wykazanych w sprawozdaniu finansowym na ostatni kwarta! przed
zako&czeniem okresu rozliczeniowego tj. na koniec wrze$nia ka%dego roku.
Umowa zosta!a zawarta na czas okre$lony do dnia 11 pa(dziernika 2015 r.
Umowy Emitenta w zakresie ustalenia sposobu rozliczenia stron za obj!cie pracowników programem
opcyjnym.
Emitent jest stron" 3 umów z dnia 22 grudnia 2010 r. z AmRest Sp. z o.o., SCM Sp. z o.o oraz z AmRest s.r.o
oraz AmRest EOOD których przedmiotem jest okre$lenie zasad rozlicze& stron w zwi"zku z obj#ciem
pracowników spó!ek AmRest Sp. z o.o., SCM Sp. z o.o oraz z AmRest s.r.o. (zwane w umowach ,,Pracodawc"”),
programami motywacyjnymi Emitenta. Na podstawie ww. umów Pracodawca zobowi"zany jest do wyp!aty
Emitentowi kwoty stanowi"cej ró%nic# pomi#dzy warto$ci" obj#tych przez pracowników akcji danej emisji
wycenionych wed!ug kursu zamkni#cia z ostatniego dnia okresu, w którym Pracownicy mog" przedstawia' do
wykonania opcje na akcje a iloczynem ceny nadania tych opcji pracownikom i ilo$ci" obj#tych przez ruch w
ramach danej emisji akcji. Ró%nica ta jest ka%dorazowo obliczona w walucie, w jakiej prowadzone s" notowania
Emitenta.
Umowy dodatkowe
W obr#bie Grupy zawartych jest ponadto kilka umów podnajmu niewielkich powierzchni biurowych, kilka
niewielkich umów wspó!pracy operacyjnej, umów o obs!ug# IT oraz umowa o $wiadczenie us!ug doradczych
pomi#dzy AmRest Sp. z o.o. a AmRest Ukraina t.o.w.
Emitent o$wiadcza, i% do Daty Prospektu nie zawarto innych umów z podmiotami powi"zanymi ni% wskazane
powy%ej.
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15.
15.1.

UMOWA SPÓ(KI I STATUT
Opis przedmiotu i celu dzia"alno#ci Emitenta ze wskazaniem miejsca w Statucie, w
którym s% okre#lone

Zgodnie z § 2 Statutu przedmiotem dzia!alno$ci Emitenta jest:
dzia!alno$' firm centralnych (head offices) i holdingów, z wy!"czeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
pozosta!e doradztwo w zakresie prowadzenia dzia!alno$ci gospodarczej i zarz"dzania (70.22.Z),
dzia!alno$ci holdingów finansowych (64.20.Z),
pozosta!e po$rednictwo pieni#%ne (64.19.Z),
pozosta!e formy udzielania kredytów (64.92.Z),
pozosta!a dzia!alno$' wspomagaj"ca us!ugi finansowe, z wy!"czeniem ubezpiecze& i funduszów emerytalnych
(66.19.Z),
kupno i sprzeda% nieruchomo$ci na w!asny rachunek (68.10.Z),
wynajem i zarz"dzanie nieruchomo$ciami w!asnymi lub dzier%awionymi (68.20.Z),
po$rednictwo w obrocie nieruchomo$ciami (68.31.Z),
zarz"dzanie nieruchomo$ciami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
pozosta!a finansowa dzia!alno$' us!ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wy!"czeniem ubezpiecze& i
funduszów emerytalnych (64.99.Z),
dzia!alno$' wydawnicza w zakresie pozosta!ego oprogramowania (58.29.Z),
dzia!alno$' zwi"zana z oprogramowaniem (62.01.Z),
pozosta!a dzia!alno$' profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
leasing finansowy (64.91.Z),
przetwarzanie danych, zarz"dzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna dzia!alno$' (63.11.Z),
badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
pozosta!a dzia!alno$' zwi"zana z udost#pnianiem pracowników (78.30.Z).
Statut nie okre$la celu dzia!alno$ci Spó!ki.

15.2.

Podsumowanie postanowie. Statutu lub regulaminów Emitenta dotycz%ce cz"onków
organów administracyjnych, zarz%dzaj%cych i nadzorczych

Cz!onkowie organów zarz"dzaj"cych i nadzorczych Emitenta zobowi"zani s" w szczególno$ci do stosowania si#
do przepisów Rozporz"dzenia o statucie SE, Kodeksu spó!ek handlowych, Ustawy o SE, postanowie& Statutu
oraz postanowie& regulaminów Emitenta.
Zgodnie z § 5 Statutu organami Emitenta s" Zarz"d, Rada Nadzorcza oraz WZA.
Zarz"d Spó!ki
Zgodnie ze Statutem Zarz"d sk!ada si# co najmniej z dwóch cz!onków, powo!ywanych i odwo!ywanych przez
Rad# Nadzorcz". Cz!onkowie Zarz"du powo!ywani s" na okres trzech lat. Rada Nadzorcza mo%e powierzy'
jednemu z powo!anych cz!onków Zarz"du funkcj# Prezesa Zarz"du.
Liczb# cz!onków Zarz"du okre$la Rada Nadzorcza. Na Dat# Zatwierdzenia Prospektu Zarz"d sk!ada si# z trzech
cz!onków.
Zarz"d prowadzi sprawy Spó!ki i reprezentuje j". Statut przewiduje, %e Zarz"d dzia!a na podstawie uchwalonego
przez siebie regulaminu, jednak do Daty Zatwierdzenia Prospektu regulamin Zarz"du nie zosta! przyj#ty.
Ka%dy cz!onek Zarz"du uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania Spó!ki.
Wynagrodzenie cz!onków Zarz"du ustala Rada Nadzorcza.
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WZA mo%e w dowolnym czasie zawiesi' w czynno$ciach cz!onka Zarz"du. Zawieszenie w czynno$ciach cz!onka
Zarz"du przez WZA, w trybie innym ni% na wniosek Rady Nadzorczej, wymaga uchwa!y podj#tej wi#kszo$ci"
dwóch trzecich g!osów reprezentuj"cych ponad po!ow# kapita!u zak!adowego Spó!ki.
Rada Nadzorcza mo%e zawiesi' w czynno$ciach cz!onka Zarz"du z wa%nych powodów. Cz!onek Zarz"du
zawieszony w czynno$ciach przez Rad# Nadzorcz" mo%e zosta' przywrócony do pe!nienia funkcji uchwa!" Rady
Nadzorczej lub WZA.
Zarz"d jest zobowi"zany do okresowego informowania Rady Nadzorczej o prowadzeniu spraw Spó!ki i
przewidywanym rozwoju jej dzia!alno$ci (przynajmniej raz na trzy miesi"ce), o g!ównych aspektach strategicznej
polityki Spó!ki, ogólnych i finansowych ryzykach oraz obowi"zuj"cych w Spó!ce systemach zarz"dzania i kontroli
(przynajmniej raz w roku). Jest tak%e zobowi"zany do niezw!ocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich
sprawach mog"cych mie' istotny wp!yw na funkcjonowanie Spó!ki.
Do wykonywania czynno$ci okre$lonego rodzaju Zarz"d mo%e ustanowi' pe!nomocników Spó!ki, upowa%nionych
do dzia!ania w granicach udzielonego im pe!nomocnictwa.
Rada Nadzorcza Spó!ki
Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza sk!ada si# co najmniej z pi#ciu cz!onków powo!ywanych i odwo!ywanych
przez WZA wi#kszo$ci" dwóch trzecich g!osów. Cz!onkowie Rady Nadzorczej s" powo!ywani na okres pi#ciu lat.
WZA ustala liczb# cz!onków Rady Nadzorczej. Zgodnie z aktualnym brzmieniem Statutu Spó!ki, Rada Nadzorcza
sk!ada si# co najmniej z pi#ciu cz!onków. Na Dat# Zatwierdzenia Prospektu Rada Nadzorcza sk!ada si# z 7
cz!onków.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw Spó!ki przez Zarz"d. Rada Nadzorcza mo%e
za%"da' od Zarz"du wszelkiego rodzaju informacji, jakie mog" by' niezb#dne do sprawowania nadzoru, a tak%e
mo%e podj"' lub zleci' podj#cie wszelkich form dochodze& niezb#dnych do wykonywania jej obowi"zków.
Cz!onkowie Rady Nadzorczej mog" bra' udzia! w podejmowaniu uchwa!, oddaj"c swój g!os na pi$mie za
po$rednictwem innego cz!onka Rady Nadzorczej. Oddanie g!osu na pi$mie nie mo%e dotyczy' spraw
wprowadzonych do porz"dku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza mo%e podejmowa' uchwa!y w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu $rodków bezpo$redniego
porozumiewania si# na odleg!o$'. Uchwa!a jest wa%na, gdy wszyscy cz!onkowie Rady Nadzorczej zostali
powiadomieni o tre$ci projektu uchwa!y.
Do obowi"zków Rady Nadzorczej nale%y mi#dzy innymi:
ocena sprawozdania Zarz"du z dzia!alno$ci Spó!ki oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy co do
ich zgodno$ci z ksi#gami i dokumentami oraz stanem faktycznym,
ocena wniosków Zarz"du dotycz"cych podzia!u zysku albo pokrycia straty,
sk!adanie WZA corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w punktach a i b powy%ej,
dokonywanie wyboru bieg!ego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów dzia!alno$ci Spó!ki.
Podj#cie nast#puj"cych czynno$ci przez Zarz"d wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej:
dokonanie transakcji, której warto$' przekracza kwot# stanowi"c" 10% kwoty aktywów netto grupy kapita!owej
Spó!ki wykazanych w skonsolidowanym bilansie zawartym w ostatnim zatwierdzonym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym grupy kapita!owej Spó!ki, w jednej albo serii powi"zanych czynno$ci,
nabycie lub zbycie nieruchomo$ci, u%ytkowania wieczystego lub udzia!u w nieruchomo$ci,
nabycie akcji lub udzia!ów innej spó!ki, rozporz"dzanie nimi, a tak%e wyra%enie zgody przez Zarz"d,
reprezentuj"cy Spó!k# na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo zgromadzeniu wspólników spó!ki zale%nej,
na nabycie lub zbycie przez spó!k# zale%n" akcji lub udzia!ów innej spó!ki,
przyj#cie planu premiowania przyznaj"cego cz!onkom Zarz"du akcje Spó!ki lub prawo do ich obj#cia,
zaci"gni#cie zobowi"zania maj"cego charakter zad!u%enia w którymkolwiek roku obrotowym Spó!ki, je%eli takie
zad!u%enia przekracza kwot# wykazan" w rocznym planie dzia!alno$ci Spó!ki zatwierdzonym zgodnie z § 12 ust.
1 pkt e) o kwot# wi#ksz" ni% 10% kwoty aktywów netto grupy kapita!owej Spó!ki wykazanej w skonsolidowanym
bilansie zawartym w ostatnim zatwierdzonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapita!owej
Spó!ki,
inwestycje w jakiekolwiek aktywa trwa!e (które oznaczaj" jakiekolwiek p!atno$ci zwi"zane z nabyciem rzeczowych
aktywów trwa!ych, warto$ci niematerialnych i prawnych i innych aktywów trwa!ych), je%eli w jakimkolwiek roku
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obrotowym Spó!ki warto$' takich aktywów trwa!ych przekroczy którykolwiek z poziomów: (i) 10% kwoty aktywów
netto grupy kapita!owej Spó!ki wykazane w skonsolidowanym bilansie zawartym w ostatnim zatwierdzonym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapita!owej Spó!ki; lub (ii) 10% powy%ej kwoty przewidzianej
w rocznym planie dzia!alno$ci Spó!ki zatwierdzonym zgodnie z § 12 ust. 1 pkt e).
Wynagrodzenie cz!onków Rady Nadzorczej ustala WZA.
Rada Nadzorcza mo%e uchwali' swój regulamin okre$laj"cy jej organizacj#, sposób wykonywania czynno$ci,
zasady dotycz"ce podejmowania decyzji i metody pracy. Do Daty Zatwierdzenia Prospektu regulamin Rady
Nadzorczej nie zosta! przyj#ty.

15.3.

Opis praw, przywilejów i ogranicze. zwi%zanych z ka$dym rodzajem istniej%cych
Akcji.

Wszystkie Akcje s" akcjami zwyk!ymi na okaziciela i Statut nie wi"%e z nimi przywilejów i ogranicze& innych ni%
wynikaj"ce z przepisów prawa, w szczególno$ci Rozporz"dzenia o statucie SE, K.s.h. i Ustawy o Ofercie.
Najistotniejsze prawa i ograniczenia zwi"zane z Akcjami zosta!y opisane poni%ej, natomiast szerszy ich opis
znajduje si# w pkt 17.5 Prospektu.
Prawa o charakterze korporacyjnym
W zakresie praw o charakterze korporacyjnym Statut zawiera tylko postanowienie dotycz"ce uprawnienia do
%"dania zwo!ania WZA. Zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj"cy co najmniej
jedn" dziesi"t" kapita!u zak!adowego mog" %"da' zwo!ania WZA, jak równie% umieszczenia okre$lonych spraw w
porz"dku obrad WZA lub w!"czenia jednego lub kilku dodatkowych punktów do porz"dku obrad WZA. To
postanowienie opiera si# na tre$ci art. 55 ust. 1 Rozporz"dzenia o statucie SE. Zgodnie jednak z tym artyku!em,
ustawodawstwo krajowe mo%e przyzna' te uprawnienia akcjonariuszom reprezentuj"cym mniej ni% 10% kapita!u
zak!adowego na tych samych warunkach, które stosuje si# do spó!ek akcyjnych. W konsekwencji, zwo!ania
nadzwyczajnego WZA i umieszczenia okre$lonych spraw w porz"dku obrad tego zgromadzenia mog" %"da'
akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj"cy ju% co najmniej jedn" dwudziest" kapita!u zak!adowego (art. 400 §
1 K.s.h. w zw. z art. 55 ust. 1 Rozporz"dzenia o statucie SE).
Rozporz"dzenie o statucie SE, K.s.h. oraz Ustawa o Ofercie przewiduj" ponadto nast#puj"ce prawa o
charakterze korporacyjnym:
(i)
prawo zwo!ania nadzwyczajnego WZA przys!uguj"ce akcjonariuszom reprezentuj"cym co najmniej po!ow#
kapita!u zak!adowego lub co najmniej po!ow# ogó!u g!osów w Spó!ce (art. 399 § 3 K.s.h. w zw. z art. 9 ust.
1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie SE),
(ii)

prawo do %"dania umieszczenia poszczególnych spraw w porz"dku obrad najbli%szego WZA przez
akcjonariuszy reprezentuj"cych co najmniej jedn" dwudziest" kapita!u zak!adowego Spó!ki (art. 401 § 1
K.s.h. w zw. z art. 56 Rozporz"dzenia o statucie SE),

(iii)

prawo do zg!aszania Spó!ce na pi$mie lub przy wykorzystaniu $rodków komunikacji elektronicznej
projektów uchwa! dotycz"cych spraw wprowadzonych do porz"dku obrad WZA przys!uguj"ce
akcjonariuszom reprezentuj"cym co najmniej jedn" dwudziest" kapita!u zak!adowego (art. 401 § 4 K.s.h.
w zw. z art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie SE),

(iv)

prawo do zg!aszania podczas WZA projektów uchwa! dotycz"cych spraw wprowadzonych do porz"dku
obrad (art. 401 § 5 K.s.h. w zw. z art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie SE),

(v)

prawo do wykonywania jednego g!osu z akcji na WZA, je%eli K.s.h. lub ustawy nie stanowi" inaczej (art.
411 § 1 K.s.h. w zw. z art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie SE),

(vi)

prawo do uczestniczenia w WZA oraz wykonywania prawa g!osu osobi$cie lub przez pe!nomocników (art.
412 § 1 K.s.h. w zw. z art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie SE),

(vii)

prawo zaskar%ania uchwa! WZA jako podlegaj"cych uchyleniu albo niewa%nych (art. 422 oraz 425 K.s.h. w
zw. z art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie SE),

(viii)

prawo %"dania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami przys!uguj"ce Akcjonariuszom
reprezentuj"cym co najmniej jedn" pi"t" kapita!u zak!adowego (art. 385 § 3 K.s.h. w zw. z art. 9 ust. 1
litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie SE),

(ix)

prawo uzyskania podczas obrad WZA informacji dotycz"cych Spó!ki, je%eli jest to uzasadnione dla oceny
sprawy obj#tej porz"dkiem obrad (art. 428 § 1 K.s.h. w zw. z art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii)
Rozporz"dzenia o statucie SE),

(x)

prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrz"dzonej Spó!ce (art. 486 § 1 K.s.h. w zw. z art. 9
ust. 1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie SE),
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(xi)

prawo %"dania udzielenia informacji o istnieniu b"d( ustaniu stosunku dominacji lub zale%no$ci (art. 6 § 4 i
6 K.s.h. w zw. z art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie SE),

(xii)

prawo do %"dania podj#cia uchwa!y przez WZA w sprawie zbadania przez bieg!ego okre$lonego
zagadnienia zwi"zanego z utworzeniem Spó!ki lub prowadzeniem jej spraw, przys!uguj"ce akcjonariuszom
posiadaj"cym co najmniej 5% ogólnej liczby g!osów; akcjonariusze ci mog" w tym celu %"da' zwo!ania
nadzwyczajnego WZA lub %"da' umieszczenia sprawy podj#cia tej uchwa!y w porz"dku obrad
najbli%szego WZA; je%eli WZA nie podejmie uchwa!y zgodnej z tre$ci" takiego wniosku, albo podejmie
tak" uchwa!# z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mog", w terminie 14 dni od
dnia podj#cia uchwa!y, wyst"pi' do s"du rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako
rewidenta do spraw szczególnych (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie w zw. z art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii)
Rozporz"dzenia o statucie SE).

Prawa o charakterze maj"tkowym
Statut nie zawiera postanowie& dotycz"cych praw o charakterze maj"tkowym. Przepisy Rozporz"dzenia o
statucie SE, K.s.h. i Ustawy o Ofercie wi"%" z Akcjami w szczególno$ci nast#puj"ce prawa o charakterze
maj"tkowym:
(i)
prawo do dywidendy, tj. do udzia!u w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez
bieg!ego rewidenta, który zosta! przeznaczony przez WZA do wyp!aty akcjonariuszom (art. 347 K.s.h. w
zw. z art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie SE),
(ii)

prawo pierwsze&stwa obj#cia nowych Akcji (prawo poboru) (art. 433 § 1 K.s.h. w zw. z art. 9 ust. 1 litera c)
podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie SE),

(iii)

prawo do udzia!u w podziale maj"tku Spó!ki pozosta!ym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w
przypadku jej likwidacji (art. 474 § 1 i 2 K.s.h. w zw. z art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o
statucie SE),

(iv)

prawo zbywania posiadanych Akcji (art. 337 § 1 K.s.h. w zw. z art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii)
Rozporz"dzenia o statucie SE),

(v)

prawo %"dania od pozosta!ych akcjonariuszy sprzeda%y wszystkich posiadanych przez nich Akcji,
przys!uguj"ce akcjonariuszowi, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zale%nymi lub
wobec niego dominuj"cymi oraz podmiotami b#d"cymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87
ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie osi"gn"! lub przekroczy! 90% ogólnej liczby g!osów w Spó!ce (przymusowy
wykup – art. 82 Ustawy o Ofercie w zw. z art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie SE),

(vi)

prawo %"dania wykupienia przez innego akcjonariusza który osi"gn"! lub przekroczy! 90% ogólnej liczby
g!osów w Spó!ce, Akcji posiadanych przez akcjonariusza mniejszo$ciowego (przymusowy odkup – art. 83
ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w zw. z art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie
SE).

15.4.

Opis dzia"a. niezb!dnych do zmiany praw posiadaczy Akcji, ze wskazaniem tych
zasad, które maj% bardziej znacz%cy zakres ni$ jest to wymagane przepisami prawa

Statut nie okre$la dzia!a& niezb#dnych do zmiany praw posiadaczy Akcji. Statut nie przewiduje ogranicze&
mo%liwo$ci ich zamiany na akcje imienne, jednak do czasu pozostawania w obrocie na rynku regulowanym na
GPW, Akcje nie mog" by' zamienione na akcje imienne.
Przepisy K.s.h. przewiduj" mo%liwo$' wydawania akcji o szczególnych uprawnieniach, a tak%e przyznawania
indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi uprawnie& osobistych, które wygasaj" najpó(niej z dniem, w którym
uprawniony przestaje by' akcjonariuszem. Statut nie przewiduje mo%liwo$ci wydawania Akcji o szczególnych
uprawnieniach lub przyznaj"cych uprawnienia osobiste danemu akcjonariuszowi.
Stosownie do przepisów K.s.h., akcje uprzywilejowane, z wyj"tkiem akcji niemych, powinny by' imienne, a
uprzywilejowanie, mo%e dotyczy' m. in. prawa do dywidendy lub podzia!u maj"tku w przypadku likwidacji spó!ki.
Akcje spó!ki publicznej nie mog" by' uprzywilejowane w zakresie prawa g!osu. Akcje uprzywilejowane w zakresie
dywidendy mog" przyznawa' uprawnionemu udzia! w zysku w kwocie, która przewy%sza nie wi#cej ni% o po!ow#
dywidend# przeznaczon" do wyp!aty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to
akcji niemych) i nie korzystaj" one z pierwsze&stwa zaspokojenia przed pozosta!ymi akcjami (nie dotyczy to akcji
niemych). Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy mo%e by' wy!"czone prawo g!osu (akcje nieme),
a nadto akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wyp!acono w pe!ni albo cz#$ciowo dywidendy
w danym roku obrotowym, mo%na przyzna' prawo do wyrównania z zysku w nast#pnych latach, nie pó(niej
jednak ni% w ci"gu kolejnych trzech lat obrotowych. Akcjonariusz mo%e wykonywa' przyznane mu szczególne
uprawnienia zwi"zane z akcj" uprzywilejowan" po zako&czeniu roku obrotowego, w którym wniós! w pe!ni swój
wk!ad na pokrycie kapita!u zak!adowego.
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K.s.h. przewiduje równie% mo%liwo$' przyznania uprawnie& osobistych indywidualnie oznaczonemu
akcjonariuszowi, które dotyczy' mog" m. in. prawa powo!ywania lub odwo!ywania cz!onków zarz"du, rady
nadzorczej lub prawa do otrzymywania oznaczonych $wiadcze& od spó!ki. Przyznanie osobistego uprawnienia
mo%na uzale%ni' od dokonania oznaczonych $wiadcze&, up!ywu terminu lub ziszczenia si# warunku. Do
uprawnie& przyznanych akcjonariuszowi osobi$cie nale%y stosowa' odpowiednio ograniczenia dotycz"ce zakresu
wykonywania uprawnie& wynikaj"cych z akcji uprzywilejowanych.
Stosownie do przepisów K.s.h., opisane wy%ej zmiany praw posiadaczy Akcji, tj. wydanie akcji o szczególnych
uprawnieniach oraz przyznanie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnie&, musz"
zosta' odzwierciedlone w statucie spó!ki. Zgodnie z art. 430 § 1 K.s.h. w zw. z art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii)
Rozporz"dzenia o statucie SE zmiana statutu wymaga uchwa!y WZA i wpisu do rejestru. Ka%da zmiana w
Statucie musi zosta' tak%e opublikowana (art. 59 ust. 3 Rozporz"dzenia o statucie SE). Uchwa!a dotycz"ca
zmiany statutu zapada wi#kszo$ci" trzech czwartych g!osów, przy czym uchwa!a dotycz"ca zmiany statutu,
zwi#kszaj"ca $wiadczenia akcjonariuszy lub uszczuplaj"ca prawa przyznane osobi$cie poszczególnym
akcjonariuszom zgodnie z art. 354 K.s.h., wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy (art. 415
K.s.h. w zw. z art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie SE). Statut nie ustanawia surowszych
warunków podj#cia uchwa!y w sprawie jego zmiany.

15.5.

Opis zasad okre#laj%cych sposób zwo"ywania zwyczajnych
nadzwyczajnych WZA, w"%cznie z zasadami uczestnictwa w nich

WZA

oraz

Zwo!ywanie WZA
Zasady zwo!ywania WZA oraz uczestnictwa w nich s" uregulowane g!ównie w bezwzgl#dnie obowi"zuj"cych
przepisach Rozporz"dzenia o statucie SE i K.s.h., a tylko cz#$ciowo w Statucie. Postanowienia dotycz"ce tych
kwestii zawarte s" tak%e w Regulaminie WZA.
Zgodnie z art. 54 Rozporz"dzenia o statucie SE, WZA odbywa si# co najmniej raz w roku kalendarzowym, w
ci"gu sze$ciu miesi#cy po up!ywie ka%dego roku gospodarczego. WZA mog" by' zwo!ywane w dowolnym
terminie przez Zarz"d lub Rad# Nadzorcz".
Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu nadzwyczajne WZA zwo!uje si# w przypadkach okre$lonych w K.s.h., a tak%e gdy
organy lub osoby uprawnione do zwo!ania WZA uznaj" to za wskazane.
Je%eli bilans sporz"dzony przez Zarz"d wyka%e strat# przewy%szaj"c" sum# kapita!ów zapasowego i
rezerwowych oraz jedn" trzeci" kapita!u zak!adowego, Zarz"d zobowi"zany jest niezw!ocznie zwo!a' WZA celem
powzi#cia uchwa!y dotycz"cej dalszego istnienia Spó!ki (§ 15 ust. 4 Statutu).
Rada Nadzorcza ma prawo zwo!ania nadzwyczajnego WZA, je%eli zwo!anie go uzna za wskazane, a Zarz"d nie
zwo!a WZA w terminie dwóch tygodni od dnia zg!oszenia odpowiedniego %"dania przez Rad# Nadzorcz" (§ 15
ust. 2 Statutu).
Prawo zwo!ania nadzwyczajnego WZA przys!uguje równie% akcjonariuszom reprezentuj"cym co najmniej po!ow#
kapita!u zak!adowego lub co najmniej po!ow# ogó!u g!osów w Spó!ce (art. 399 § 3 K.s.h. w zw. z art. 9 ust. 1 litera
c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie SE).
Zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj"cy co najmniej jedn" dziesi"t" kapita!u
zak!adowego mog" %"da' zwo!ania WZA, jak równie% umieszczenia okre$lonych spraw w porz"dku obrad WZA
lub w!"czenia jednego lub kilku dodatkowych punktów do porz"dku obrad WZA. To postanowienie opiera si# na
tre$ci art. 55 ust. 1 Rozporz"dzenia o statucie SE. Zgodnie jednak z tym artyku!em, ustawodawstwo krajowe
mo%e przyzna' te uprawnienia akcjonariuszom reprezentuj"cym mniej ni% 10% kapita!u zak!adowego na tych
samych warunkach, które stosuje si# do spó!ek akcyjnych. Natomiast zgodnie z art. 400 § 1 K.s.h. zwo!ania
nadzwyczajnego WZA i umieszczenia okre$lonych spraw w porz"dku obrad tego zgromadzenia mog" %"da'
akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj"cy ju% co najmniej jedn" dwudziest" kapita!u zak!adowego. W takim
wypadku %"danie zwo!ania nadzwyczajnego WZA nale%y z!o%y' Zarz"dowi na pi$mie lub w postaci
elektronicznej.
Zgodnie z art. 55 ust. 3 Rozporz"dzenia o statucie SE, je%eli po z!o%eniu wniosku o zwo!anie WZA w powy%szym
trybie, WZA nie odb#dzie si# w wymaganym terminie, wzgl#dnie nie pó(niej ni% w terminie dwóch miesi#cy od
wyst"pienia z wnioskiem, to s"d posiadaj"cy w!a$ciwo$' miejscow" w odniesieniu do statutowej siedziby Spó!ki,
mo%e za%"da' zwo!ania WZA w okre$lonym terminie lub upowa%ni' akcjonariuszy, którzy z!o%yli wniosek lub ich
przedstawicieli do zwo!ania WZA. S"d wyznacza przewodnicz"cego tego zgromadzenia. W zawiadomieniu o
zwo!aniu nadzwyczajnego WZA w tym trybie, nale%y powo!a' si# na postanowienie s"du rejestrowego (art. 400 §
5 K.s.h. w zw. z art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie SE).
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WZA zwo!ane na %"danie akcjonariuszy reprezentuj"cych co najmniej jedn" dwudziest" kapita!u zak!adowego,
podejmuje uchwa!# rozstrzygaj"c", czy koszty zwo!ania i odbycia zgromadzenia ma ponie$' Spó!ka.
Akcjonariusze, na %"danie których zosta!o zwo!ane zgromadzenie, mog" zwróci' si# do s"du rejestrowego o
zwolnienie z obowi"zku pokrycia kosztów na!o%onych uchwa!" zgromadzenia (art. 400 § 4 K.s.h. w zw. z art. 9
ust. 1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie SE).
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj"cy co najmniej jedn" dwudziest" kapita!u zak!adowego mog" %"da'
umieszczenia okre$lonych spraw w porz"dku obrad najbli%szego WZA. ,"danie powinno zosta' zg!oszone
Zarz"dowi nie pó(niej ni% na dwadzie$cia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. ,"danie
powinno zawiera' uzasadnienie lub projekt uchwa!y dotycz"cej proponowanego punktu porz"dku obrad. ,"danie
mo%e zosta' z!o%one w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 K.s.h. w zw. z art. 56 Rozporz"dzenia o statucie SE).
Zarz"d jest obowi"zany niezw!ocznie, jednak nie pó(niej ni% na osiemna$cie dni przed wyznaczonym terminem
WZA, og!osi' zmiany w porz"dku obrad, wprowadzone na %"danie akcjonariuszy. Og!oszenie nast#puje w
sposób w!a$ciwy dla zwo!ania WZA (art. 401 § 2 K.s.h. w zw. z art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia
o statucie SE).
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj"cy co najmniej jedn" dwudziest" kapita!u zak!adowego mog" przed
terminem WZA zg!asza' Spó!ce na pi$mie lub przy wykorzystaniu $rodków komunikacji elektronicznej projekty
uchwa! dotycz"ce spraw wprowadzonych do porz"dku obrad WZA lub spraw, które maj" zosta' wprowadzone do
porz"dku obrad. Spó!ka niezw!ocznie og!asza projekty uchwa! na stronie internetowej (art. 401 § 4 K.s.h. w zw. z
art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie SE).
Ka%dy z akcjonariuszy mo%e podczas WZA zg!asza' projekty uchwa! dotycz"ce spraw wprowadzonych do
porz"dku obrad (art. 401 § 5 K.s.h. w zw. z art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie SE).
Zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu WZA zwo!uje si# przez og!oszenie, które powinno by' dokonane co najmniej na trzy
tygodnie przed terminem WZA. Jednak nowelizacja K.s.h. z dnia 3 sierpnia 2009 r. na!o%y!a na spó!ki publiczne
obowi"zek zwo!ywania WZA przez og!oszenie dokonywane na stronie internetowej spó!ki oraz w sposób
okre$lony dla przekazywania informacji bie%"cych zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie (Art. 4021 K.s.h. w zw. z
art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie SE). Og!oszenie to powinno by' dokonane co
najmniej na dwadzie$cia sze$' dni przed terminem WZA i powinno zawiera' co najmniej:
(i)
dat#, godzin# i miejsce WZA oraz szczegó!owy porz"dek obrad,
(ii)

precyzyjny opis procedur dotycz"cych uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa g!osu, w
szczególno$ci informacje o:

prawie akcjonariusza do %"dania umieszczenia okre$lonych spraw w porz"dku obrad WZA,
prawie akcjonariusza do zg!aszania projektów uchwa! dotycz"cych spraw wprowadzonych do porz"dku obrad
WZA lub spraw, które maj" zosta' wprowadzone do porz"dku obrad przed terminem WZA,
prawie akcjonariusza do zg!aszania projektów uchwa! dotycz"cych spraw wprowadzonych do porz"dku obrad
podczas WZA,
sposobie wykonywania prawa g!osu przez pe!nomocnika, w tym w szczególno$ci o formularzach stosowanych
podczas g!osowania przez pe!nomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spó!ki przy wykorzystaniu $rodków
komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pe!nomocnika,
mo%liwo$ci i sposobie uczestniczenia w WZA przy wykorzystaniu $rodków komunikacji elektronicznej,
sposobie wypowiadania si# w trakcie WZA przy wykorzystaniu $rodków komunikacji elektronicznej,
sposobie wykonywania prawa g!osu drog" korespondencyjn" lub przy wykorzystaniu $rodków komunikacji
elektronicznej,
(iii)

dzie& rejestracji uczestnictwa w WZA, o którym mowa w art. 4061 K.s.h.,

(iv)

informacj#, %e prawo uczestniczenia w WZA maj" tylko osoby b#d"ce akcjonariuszami Spó!ki w dniu
rejestracji uczestnictwa w WZA,

(v)

wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w WZA mo%e uzyska' pe!ny tekst
dokumentacji, która ma by' przedstawiona WZA, oraz projekty uchwa! lub, je%eli nie przewiduje si#
podejmowania uchwa!, uwagi Zarz"du lub Rady Nadzorczej Spó!ki, dotycz"ce spraw wprowadzonych do
porz"dku obrad WZA lub spraw, które maj" zosta' wprowadzone do porz"dku obrad przed terminem
WZA,

(vi)

wskazanie adresu strony internetowej, na której b#d" udost#pnione informacje dotycz"ce WZA.

Zgodnie z art. 4023 K.s.h. w zw. z art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie SE spó!ka
publiczna prowadzi w!asn" stron# internetow" i zamieszcza na niej od dnia zwo!ania WZA:
(i)
og!oszenie o zwo!aniu WZA,
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(ii)

informacj# o ogólnej liczbie akcji w Spó!ce i liczbie g!osów z tych akcji w dniu og!oszenia, a je%eli akcje s"
ró%nych rodzajów - tak%e o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie g!osów z akcji poszczególnych
rodzajów,

(iii)

dokumentacj#, która ma by' przedstawiona WZA,

(iv)

projekty uchwa! lub, je%eli nie przewiduje si# podejmowania uchwa!, uwagi Zarz"du lub Rady Nadzorczej
Spó!ki, dotycz"ce spraw wprowadzonych do porz"dku obrad WZA lub spraw, które maj" zosta'
wprowadzone do porz"dku obrad przed terminem WZA,

(v)

formularze pozwalaj"ce na wykonywanie prawa g!osu przez pe!nomocnika lub drog" korespondencyjn",
je%eli nie s" one wysy!ane bezpo$rednio do wszystkich akcjonariuszy.

Je%eli formularze pozwalaj"ce na wykonywanie prawa g!osu przez pe!nomocnika lub drog" korespondencyjn" z
przyczyn technicznych nie mog" zosta' udost#pnione na stronie internetowej, spó!ka publiczna wskazuje na tej
stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku spó!ka publiczna wysy!a formularze
nieodp!atnie poczt" ka%demu akcjonariuszowi na jego %"danie. Formularze te powinny zawiera' proponowan"
tre$' uchwa!y WZA i umo%liwia':
(i)
identyfikacj# akcjonariusza oddaj"cego g!os oraz jego pe!nomocnika, je%eli akcjonariusz wykonuje prawo
g!osu przez pe!nomocnika,
(ii)

oddanie g!osu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 K.s.h.,

(iii)

z!o%enie sprzeciwu przez akcjonariuszy g!osuj"cych przeciwko uchwale,

(iv)

zamieszczenie instrukcji dotycz"cych sposobu g!osowania w odniesieniu do ka%dej z uchwa!, nad któr"
g!osowa' ma pe!nomocnik.

WZA odbywaj" si# w siedzibie Spó!ki albo w Warszawie (§ 13 ust. 1 Statutu).
Uczestnictwo w WZA
Zgodnie z art. 4061 K.s.h. w zw. z art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie SE, prawo
uczestniczenia w WZA maj" tylko osoby b#d"ce akcjonariuszami Spó!ki na szesna$cie dni przed dat" WZA
(dzie& rejestracji uczestnictwa w WZA). Zgodnie z § 4 pkt 3 Regulaminu WZA Akcjonariusze i pe!nomocnicy
powinni posiada' przy sobie dowód to%samo$ci ze zdj#ciem.
Akcje na okaziciela maj"ce posta' dokumentu daj" prawo uczestniczenia w WZA, je%eli dokumenty akcji zostan"
z!o%one w Spó!ce nie pó(niej ni% w dniu rejestracji uczestnictwa w WZA i nie b#d" odebrane przed zako&czeniem
tego dnia. Zamiast akcji mo%e by' z!o%one za$wiadczenie wydane na dowód z!o%enia akcji u notariusza, w banku
lub firmie inwestycyjnej maj"cych siedzib# lub oddzia! na terytorium Unii Europejskiej lub pa&stwa b#d"cego
stron" umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w og!oszeniu o zwo!aniu WZA. W
za$wiadczeniu wskazuje si# numery dokumentów akcji i stwierdza, %e dokumenty akcji nie b#d" wydane przed
up!ywem dnia rejestracji uczestnictwa w WZA.
Na %"danie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spó!ki zg!oszone nie wcze$niej ni% po
og!oszeniu o zwo!aniu WZA i nie pó(niej ni% w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w
WZA, podmiot prowadz"cy rachunek papierów warto$ciowych wystawia imienne za$wiadczenie o prawie
uczestnictwa w WZA. Za$wiadczenie to zawiera:
(i)
firm# (nazw#), siedzib#, adres i piecz#' wystawiaj"cego oraz numer za$wiadczenia,
(ii)

liczb# akcji,

(iii)

rodzaj i kod akcji,

(iv)

firm# (nazw#), siedzib# i adres spó!ki publicznej, która wyemitowa!a akcje,

(v)

warto$' nominaln" akcji,

(vi)

imi# i nazwisko albo firm# (nazw#) uprawnionego z akcji,

(vii)

siedzib# (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

(viii)

cel wystawienia za$wiadczenia,

(ix)

dat# i miejsce wystawienia za$wiadczenia,

(x)
podpis osoby upowa%nionej do wystawienia za$wiadczenia.
Na %"danie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w tre$ci za$wiadczenia powinna zosta'
wskazana cz#$' lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów warto$ciowych.
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Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mog" wskazywa' inne dokumenty równowa%ne za$wiadczeniu,
pod warunkiem, %e podmiot wystawiaj"cy takie dokumenty zosta! wskazany podmiotowi prowadz"cemu depozyt
papierów warto$ciowych dla spó!ki publicznej.
List# uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w WZA Spó!ka ustala na podstawie akcji z!o%onych w
3
Spó!ce zgodnie z art. 406 § 1 K.s.h. oraz wykazu sporz"dzonego przez KDPW. Lista ta, podpisana przez
Zarz"d, zawieraj"ca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzib#),
liczb#, rodzaj i numery akcji oraz liczb# przys!uguj"cych im g!osów, powinna by' wy!o%ona w lokalu Zarz"du
przez trzy dni powszednie przed odbyciem WZA.
Zgodnie z § 4 pkt 5 Regulaminu WZA lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w WZA b#dzie
wy!o%ona w siedzibie Spó!ki przez trzy dni powszednie bezpo$rednio poprzedzaj"ce dat# WZA (w godzinach od
9.00 do 16.00) oraz w miejscu i w czasie obrad WZA.
Osoba fizyczna mo%e poda' adres do dor#cze& zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz mo%e przegl"da'
list# akcjonariuszy w lokalu Zarz"du oraz %"da' odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporz"dzenia. Akcjonariusz
mo%e równie% %"da' przes!ania mu listy akcjonariuszy nieodp!atnie poczt" elektroniczn", podaj"c adres, na który
lista powinna by' wys!ana.
Lista obecno$ci zawieraj"ca spis uczestników WZA z wymienieniem liczby akcji, które ka%dy z nich przedstawia, i
s!u%"cych im g!osów, podpisana przez przewodnicz"cego WZA, powinna by' sporz"dzona niezw!ocznie po
wyborze przewodnicz"cego i wy!o%ona podczas obrad tego zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy
posiadaj"cych jedn" dziesi"t" kapita!u zak!adowego reprezentowanego na tym WZA, lista obecno$ci powinna
by' sprawdzona przez wybran" w tym celu komisj#, z!o%on" co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy maj"
prawo wyboru jednego cz!onka komisji.
Zgodnie z § 5 pkt 4 Regulaminu WZA Zarz"d identyfikuje podmiot, który spe!ni!, wynikaj"ce z prawa powszechnie
obowi"zuj"cego, warunki formalne uczestnictwa w WZA. Zarz"d nie dopuszcza do udzia!u w WZA tylko w
przypadkach nie budz"cych w"tpliwo$ci.
Akcja daje prawo do jednego g!osu na WZA, przy czym akcjonariusz mo%e g!osowa' odmiennie z ka%dej z
posiadanych Akcji. Prawo g!osu przys!uguje od dnia pe!nego pokrycia Akcji.
Zgodnie z art. 412 K.s.h. w zw. z art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o statucie SE akcjonariusz
mo%e uczestniczy' w WZA oraz wykonywa' prawo g!osu osobi$cie lub przez pe!nomocnika, przy czym nie mo%na
ogranicza' prawa ustanawiania pe!nomocnika na WZA i liczby pe!nomocników. Pe!nomocnik wykonuje wszystkie
uprawnienia akcjonariusza na WZA, chyba %e co innego wynika z tre$ci pe!nomocnictwa.
Pe!nomocnik mo%e udzieli' dalszego pe!nomocnictwa, je%eli wynika to z tre$ci pe!nomocnictwa, oraz mo%e
reprezentowa' wi#cej ni% jednego akcjonariusza i g!osowa' odmiennie z akcji ka%dego akcjonariusza.
Akcjonariusz posiadaj"cy Akcje zapisane na wi#cej ni% jednym rachunku papierów warto$ciowych mo%e
ustanowi' oddzielnych pe!nomocników do wykonywania praw z Akcji zapisanych na ka%dym z rachunków.
Przepisy o wykonywaniu prawa g!osu przez pe!nomocnika stosuje si# do wykonywania prawa g!osu przez innego
przedstawiciela.
Zgodnie z § 4 pkt 2 Regulaminu WZA pe!nomocnictwo winno by' sporz"dzone w j#zyku polskim lub angielskim i
mo%e by' przes!ane do Spó!ki przed WZA w wersji elektronicznej w formie skanu pe!nomocnictwa z podpisem
mocodawcy przes!anego w formie PDF na adres e-mail: wza@amrest.eu. Do pe!nomocnictwa udzielonego przez
osob# zagraniczn" w j#zyku obcym innym ni% j#zyk angielski, powinno by' do!"czone jego t!umaczenie na j#zyk
polski sporz"dzone przez t!umacza przysi#g!ego. Przedstawiciele osób prawnych, krajowych lub zagranicznych
powinni okaza' aktualne odpisy z w!a$ciwych rejestrów s"dowych lub innych (z dat" wydania odpisu nie starsz"
ni% 3 miesi"ce), wymieniaj"ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Dokumenty
pe!nomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy lub ich odpisy zostaj" do!"czone do ksi#gi protoko!ów i nie
podlegaj" zwrotowi.
Zgodnie z § 4 pkt 6 Regulaminu WZA Zarz"d Spó!ki umo%liwia kontakt elektroniczny ze Spó!k" wy!"cznie za
po$rednictwem adresu poczty elektronicznej wza@amrest.eu. Korzystaj"c z tego sposobu komunikacji,
akcjonariusze mog" w szczególno$ci przesy!a' wnioski o umieszczenie okre$lonej sprawy w porz"dku obrad
WZA, projekty uchwa! WZA, pytania zwi"zane z porz"dkiem obrad WZA i zawiadomienia o udzieleniu w postaci
elektronicznej pe!nomocnictwa oraz o jego odwo!aniu. Korzystanie z tego sposobu komunikacji nie wymaga
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Osoba, która korzysta z komunikacji ze Spó!k" powinna
wykaza' posiadanie statusu akcjonariusza lub prawa uczestnictwa w WZA. W tym celu wymagane jest przes!anie
za po$rednictwem adresu wskazanego wy%ej skanu imiennego $wiadectwa depozytowego lub imiennego
za$wiadczenia o prawie uczestnictwa w WZA lub za$wiadczenia o z!o%eniu dokumentu akcji na okaziciela
zgodnie z art. 4063 § 1 K.s.h. lub o$wiadczenie, %e jest uprawniona z okre$lonej liczby akcji imiennych, które s"
ujawnione w ksi#dze akcji imiennych Spó!ki. Ponadto osoba fizyczna powinna przes!a' skan dowodu osobistego
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lub paszportu, za$ osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj"ca osobowo$ci prawnej - skan odpisu
z w!a$ciwego rejestru.
Akcjonariusz nie mo%e ani osobi$cie, ani przez pe!nomocnika, g!osowa' przy powzi#ciu uchwa! dotycz"cych jego
odpowiedzialno$ci wobec Spó!ki z jakiegokolwiek tytu!u, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z
zobowi"zania wobec spó!ki oraz sporu pomi#dzy nim a Spó!k". Akcjonariusz mo%e g!osowa' jako pe!nomocnik
innego akcjonariusza przy powzi#ciu uchwa!, o których mowa w poprzednim zdaniu, dotycz"cych jego osoby,
jednak w takim wypadku pe!nomocnictwo mo%e upowa%nia' do reprezentacji tylko na jednym WZA, pe!nomocnik
ma obowi"zek ujawni' akcjonariuszowi okoliczno$ci wskazuj"ce na istnienie b"d( mo%liwo$' wyst"pienia
konfliktu interesów, a udzielenie dalszego pe!nomocnictwa jest wy!"czone. Ponadto w takim wypadku
pe!nomocnik g!osuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
G!osowanie jest jawne, natomiast tajne g!osowanie zarz"dza si# przy wyborach oraz nad wnioskami o odwo!anie
cz!onków organów Spó!ki lub likwidatorów, o poci"gni#cie ich do odpowiedzialno$ci, jak równie% w sprawach
osobowych. Poza tym nale%y zarz"dzi' tajne g!osowanie na %"danie cho'by jednego z akcjonariuszy obecnych
lub reprezentowanych na WZA (art. 420 § 2 K.s.h. w zw. z art. 9 ust. 1 litera c) podpunkt ii) Rozporz"dzenia o
statucie SE). WZA mo%e powzi"' uchwa!# o uchyleniu tajno$ci g!osowania w sprawach dotycz"cych wyboru
komisji powo!ywanej przez WZA.
Zgodnie z § 12 pkt 2 Regulaminu WZA tajne g!osowanie zarz"dza si# przy wyborach oraz nad wnioskami o
odwo!anie cz!onków organów Spó!ki lub likwidatorów, o poci"gni#ciu ich do odpowiedzialno$ci, jak równie% w
sprawach osobowych. Poza tym nale%y zarz"dzi' tajne g!osowanie na %"danie cho'by jednego z akcjonariuszy
obecnych lub reprezentowanych na WZA. WZA mo%e podj"' uchwa!# o uchyleniu tajno$ci g!osowania w
sprawach dotycz"cych wyboru komisji powo!ywanej przez WZA.
G!osowania mog" odbywa' si# przy u%yciu techniki elektronicznej. Wskazany system powinien zapewnia'
oddawanie g!osów w liczbie odpowiadaj"cej liczbie posiadanych Akcji, za uchwa!" lub wnioskiem albo przeciw
nim. Przy g!osowaniu tajnym, system powinien zapewnia' wyeliminowanie identyfikacji sposobu g!osowania
przez poszczególnych akcjonariuszy (§ 12 pkt 4 Regulaminu WZA). Zmiana techniki g!osowania mo%e mie'
miejsce w nast#puj"cych przypadkach:
(i)
g!osowania jawnego, je%eli w WZA bierze udzia! mniej ni% 5 uczestników,
(ii)

w przypadku awarii urz"dze& elektronicznych do g!osowania trwaj"cej d!u%ej ni% pó! godziny, a WZA nie
zarz"dzi przerwy w obradach, o której mowa w przepisach Kodeksu spó!ek handlowych.
Zgodnie z § 12 pkt 6 Regulaminu WZA akcjonariusz, który w danym g!osowaniu nie chce odda' %adnego g!osu,
zobowi"zany jest wyrejestrowa' swoj" obecno$' przed g!osowaniem, w czytniku kontroli wej$cia/wyj$cia.
Do oddanych g!osów nie mo%na zaliczy' g!osów przypisanych Akcjom, których posiadacze nie wzi#li udzia!u w
g!osowaniu, wstrzymali si# od oddania g!osu lub zwrócili pust" lub uszkodzon" kart# do g!osowania, zgodnie z
art. 58 Rozporz"dzenia o statucie SE.

Niewa%ne b#d" g!osy uczestników WZA, którzy t" sam" Akcj" g!osowali za wnioskiem lub uchwa!" i przeciw
temu samemu wnioskowi lub uchwale, natomiast w przypadku kilkukrotnego g!osowania przez Akcjonariusza w
ten sam sposób z tych samych akcji w zakresie jednej uchwa!y lub jednego wniosku, wa%ny b#dzie tylko g!os
oddany jako pierwszy.
Uczestnikowi WZA przys!uguje, do ka%dego punktu porz"dku obrad i w ka%dej sprawie porz"dkowej, prawo do
jednego wyst"pienia i do jednej repliki. Czas wyst"pienia nie mo%e by' d!u%szy ni% 5 minut, za$ czas repliki
ograniczony jest do 3 minut. Maj"c na celu sprawne przeprowadzenie obrad przewodnicz"cemu WZA przys!uguje
prawo do skrócenia lub wyd!u%enia czasu przewidzianego na wyst"pienie lub replik# uczestników WZA (§ 8
Regulaminu WZA).

15.6.

Opis postanowie. Statutu lub regulaminów Emitenta, które mog"yby spowodowa&
opó/nienie, odroczenie lub uniemo$liwienie zmiany kontroli nad Emitentem

Statut i regulaminy Spó!ki nie zawieraj" postanowie&, które mog!yby spowodowa' opó(nienie, odroczenie lub
uniemo%liwienie zmiany kontroli na Emitentem.

15.7.

Wskazanie postanowie. Statutu lub regulaminów Emitenta, reguluj%cych progow%
wielko#& posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu
posiadania Akcji przez akcjonariusza

Statut i regulaminy Spó!ki nie zawieraj" postanowie&, reguluj"cych progow" wielko$' posiadanych Akcji, po
przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania Akcji przez akcjonariusza. Jednak zgodnie z art. 69
ust. 1 Ustawy o Ofercie, kto:
(i)
osi"gn"! lub przekroczy! 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
g!osów w spó!ce publicznej albo
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(ii)

posiada! co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby g!osów
w tej spó!ce, a w wyniku zmniejszenia tego udzia!u osi"gn"! odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%,
33 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby g!osów
- jest obowi"zany niezw!ocznie zawiadomi' o tym KNF oraz Spó!k#, nie pó(niej ni% w terminie 4 dni roboczych od
dnia, w którym dowiedzia! si# o zmianie udzia!u w ogólnej liczbie g!osów lub przy zachowaniu nale%ytej
staranno$ci móg! si# o niej dowiedzie', a w przypadku zmiany wynikaj"cej z nabycia akcji spó!ki publicznej w
transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie pó(niej ni% w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.
Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o Ofercie obowi"zek dokonania zawiadomienia, o którym mowa wy%ej, powstaje
równie% w przypadku:
(i)
zmiany dotychczas posiadanego udzia!u ponad 10% ogólnej liczby g!osów o co najmniej:

(ii)

15.8.

–

2% ogólnej liczby g!osów - w spó!ce publicznej, której akcje s" dopuszczone do obrotu na rynku
oficjalnych notowa& gie!dowych,

–

5% ogólnej liczby g!osów - w spó!ce publicznej, której akcje s" dopuszczone do obrotu na innym
rynku regulowanym ni% okre$lony w lit. a,

zmiany dotychczas posiadanego udzia!u ponad 33% ogólnej liczby g!osów o co najmniej 1% ogólnej liczby
g!osów.

Opis warunków na"o$onych zapisami Statutu lub regulaminów Emitenta, którym
podlegaj% zmiany kapita"u, je$eli zasady te s% bardziej rygorystyczne ni$ okre#lone
wymogami obowi%zuj%cego prawa

Statut oraz regulaminy Spó!ki nie okre$laj" warunków, którym podlegaj" zmiany kapita!u zak!adowego, w sposób
bardziej rygorystyczny ni% okre$lone wymogami obowi"zuj"cego prawa.
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16.
16.1.

KAPITA( ZAK(ADOWY
Wielko#& wyemitowanego kapita"u dla ka$dej klasy kapita"u zak"adowego

Poni%sze informacje przedstawione s" wed!ug stanu na dzie& bilansowy ostatniego bilansu przedstawionego w
historycznych informacjach finansowych (tj. z okresu ostatnich 3 lat obrotowych).
Wskazanie liczby akcji wyemitowanych i w pe!ni op!aconych oraz wyemitowanych i nieop!aconych w pe!ni
Kapita! zak!adowy Emitenta wynosi 212.138,93 EUR dzieli si# na 21.213.893 akcji zwyk!ych o warto$ci 0,01 EUR,
w tym 10,000,000 akcji zwyk!ych na okaziciela serii 1, 3.500.000 akcji zwyk!ych na okaziciela serii 2, 670.606
akcji zwyk!ych na okaziciela serii 3, 15.750 akcji zwyk!ych na okaziciela serii 4, 4.726.263 akcji zwyk!ych na
okaziciela serii 5, 21.480 akcji zwyk!ych na okaziciela serii 6, 1.048.000 akcji zwyk!ych na okaziciela serii 7,
1.223.590 akcji zwyk!ych na okaziciela serii 8 (Akcje serii 7 i 8 stanowi" !"cznie Akcje Wprowadzane) oraz 8.204
akcji zwyk!ych na okaziciela serii 9. Wszystkie Akcje zosta!y w pe!ni op!acone.
Wskazanie liczby akcji w kapitale docelowym
W ramach kapita!u docelowego, do dnia 1 grudnia 2011 r. Zarz"d Emitenta nie mo%e emitowa' wi#cej akcji. W
zwi"zku z Uchwa!" nr 13 WZA Emitenta z dnia 10 czerwca 2011 r., która wejdzie w %ycie z dniem 1 grudnia 2011
r. (pod warunkiem jej wpisu do rejestru przez s"d rejestrowy) Zarz"d Emitenta b#dzie uprawniony do dnia 1
grudnia 2014 r. do dokonania w ramach kapita!u docelowego jednego lub wi#cej podwy%sze& kapita!u
zak!adowego o !"czn" kwot# nie wi#ksz" ni% 5.000 EUR.
Wskazanie liczby akcji w obrocie na pocz"tek i na koniec roku oraz warto$ci nominalnej akcji:
Na dzie& 1 stycznia 2010 r.:
Spó!ka posiada!a 14.186.356 wyemitowanych Akcji w pe!ni op!aconych, a
warto$' nominalna jednej Akcji wynosi!a 0,01 EUR.
Na dzie& 31 grudnia 2010 r.:
Spó!ka posiada!a 18.934.099 wyemitowanych Akcji w pe!ni op!aconych, a
warto$' nominalna jednej Akcji wynosi!a 0,01 EUR.
Z kolei na dzie& 31 pa(dziernika 2011 r., w wyniku dokonanych podwy%sze& kapita!u zak!adowego:
Spó!ka posiada!a ju% 21.205.689 wyemitowanych Akcji w pe!ni op!aconych, a
warto$' nominalna jednej Akcji wynosi!a 0,01 EUR.
Wskazanie, czy w okresie obj#tym historycznymi informacjami finansowymi ponad 10% kapita!u zosta!o op!acone
w postaci aktywów innych ni% gotówka
W okresie obj#tym historycznymi informacjami finansowymi (tj. w okresie ostatnich 3 lat obrotowych) nie nast"pi!o
pokrycie ponad 10% kapita!u zak!adowego wk!adami niepieni#%nymi.

16.2.

Akcje nie reprezentuj%ce kapita"u

Emitent nie emitowa! akcji nie reprezentuj"cych kapita!u zak!adowego.

16.3.

Akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta, przez inne osoby w jego imieniu lub przez
podmioty zale$ne Emitenta

Na dzie& bilansowy ostatniego bilansu, tj. na dzie& 30 czerwca 2011 r. Emitent nie posiada! w!asnych akcji.
Równie% na Dat# Zatwierdzenia Prospektu Emitent akcji w!asnych nie posiada. Podmioty dzia!aj"ce w jego
imieniu b"d( podmioty zale%ne, nie s" w posiadaniu Akcji Emitenta.
Na podstawie Uchwa!y nr 16 WZA Emitenta z dnia 10 czerwca 2011 r. Zarz"d Emitenta jest upowa%niony do
przeprowadzenia w ci"gu 5 lat od dnia podj#cia Uchwa!y programu skupu nie wi#cej ni% 1.750.000 akcji w!asnych
po cenie nie ni%szej ni% 24 PLN i nie wy%szej ni% 200 PLN. Nabyte w ten sposób akcje w!asne b#d" mog!y zosta'
przeznaczone wy!"cznie na potrzeby realizacji opcji na akcje w ramach jakichkolwiek istniej"cych lub przysz!ych
programów opcji mened%erskich dla pracowników.

16.4.

Liczba zamiennych papierów warto#ciowych, wymienialnych papierów warto#ciowych
lub papierów warto#ciowych z warrantami ze wskazaniem zasad i procedur, którym
podlega ich zamiana, wymiana lub subskrypcja

Nie istniej" zamienne papiery warto$ciowe, wymienialne papiery warto$ciowe ani papiery warto$ciowe z
warrantami.
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16.5.

Informacja o wszystkich prawach nabycia lub zobowi%zaniach w odniesieniu do
kapita"u docelowego lub autoryzowanego ale niewyemitowanego lub zobowi%zaniach
do podwy$szenia kapita"u

Zgodnie z § 4 Statutu, Zarz"d Spó!ki by! upowa%niony przez okres do dnia 1 grudnia 2011 r. do dokonania
jednego albo wi#cej podwy%sze& kapita!u zak!adowego o !"czn" kwot# nie wi#ksz" ni% 106.000 EUR w ramach
kapita!u docelowego. Zarz"d móg! wydawa' akcje w zamian za wk!ady pieni#%ne lub niepieni#%ne.
W dniu 28 czerwca 2011 r. Zarz"d Emitenta podj"! uchwa!# w sprawie podwy%szenia kapita!u zak!adowego w
ramach kapita!u docelowego; podwy%szenie kapita!u nast"pi!o w drodze prywatnej emisji akcji serii 9 skierowanej
do oznaczonych podmiotów - pracowników Spó!ki w ramach pracowniczego programu opcji pracowniczych (planu
motywacyjnego) - z wy!"czeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ca!o$ci. Kapita! zak!adowy
Spó!ki zosta! podniesiony do kwoty maksymalnej równej 212.138,93 EUR w drodze emisji 8.204 akcji zwyk!ych na
okaziciela serii 9 o warto$ci nominalnej 0,01 EUR (jeden eurocent) ka%da akcja po cenach emisyjnych: 6,40 PLN,
24,00 PLN, 47,60 PLN, 48,40 PLN i 70,00 PLN w sposób wskazany w uchwale. Rejestracja tego podwy%szenia
nast"pi!o w dniu 13 wrze$nia 2011 r.
Dodatkowo na podstawie Uchwa!y nr 16 WZA Emitenta z dnia 10 czerwca 2011 r. Zarz"d Emitenta jest
upowa%niony do przeprowadzenia w ci"gu 5 lat od dnia podj#cia Uchwa!y programu skupu nie wi#cej ni%
1.750.000 akcji w!asnych po cenie nie ni%szej ni% 24 PLN i nie wy%szej ni% 200 PLN. Nabyte w ten sposób akcje
w!asne b#d" mog!y zosta' przeznaczone wy!"cznie na potrzeby realizacji opcji na akcje w ramach jakichkolwiek
istniej"cych lub przysz!ych programów opcji mened%erskich dla pracowników.
Z dniem 1 grudnia 2011 r., pod warunkiem jej wpisu do rejestru przez s"d rejestrowy, wejdzie w %ycie Uchwa!a nr
13 WZA Emitenta z dnia 10 czerwca 2011 r., zmieniaj"ca brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spó!ki. Zgodnie z
powy%sz" uchwa!" Zarz"d Emitenta b#dzie uprawniony do dnia 1 grudnia 2014 r. do dokonania w ramach
kapita!u docelowego jednego lub wi#cej podwy%sze& kapita!u zak!adowego o !"czn" kwot# nie wi#ksz" ni% 5.000
EUR. Podwy%szenia kapita!u zak!adowego w granicach kapita!u docelowego b#d" mog!y by' dokonywane w celu
realizacji opcji na akcje w ramach przyj#tego przez Emitenta jakiegokolwiek programu motywacyjnego opcji
menad%erskich dla pracowników.

16.6.

Informacje o kapitale dowolnego cz"onka Grupy, który jest przedmiotem opcji lub
wobec którego zosta"o uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, $e stanie si! on
przedmiotem opcji

W Grupie Emitenta nie wyst#puje spó!ka, której udzia!y (akcje) by!yby przedmiotem opcji lub wobec której zosta!o
uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, %e jej udzia!y (akcje) stan" si# przedmiotem opcji, poza opcjami w
ramach programów opcji pracowniczych, dotycz"cych kapita!u zak!adowego Spó!ki, opisanych poni%ej, oraz z
wyj"tkiem:
(i)
opcji odkupu w stosunku do udzia!ów w spó!ce AmRest D.O.O. wynikaj"cej z umowy joint venture z dnia 4
wrze$nia 2007 r. zawartej pomi#dzy AmRest Sp. z o.o. a ProFood Invest GmbH, przys!uguj"cej AmRest
Sp. z o.o. Opcja odkupu udzia!ów mo%e zosta' wykorzystana w ka%dym czasie (i) po up!ywie 5 lat od dnia
zawarcia umowy joint venture - w przypadku gdy plan rozwoju nie zostanie zrealizowany przez AmRest
D.O.O oraz (ii) po up!ywie siedmiu lat od dnia zawarcia umowy joint venture – w przypadku, gdy AmRest
Sp. z o.o. postanowi skorzysta' z opcji odkupu;
(ii)

opcji zwi#kszenia udzia!ów (maksymalnie do 50%) w spó!kach joint venture, utworzonych przez Starbucks
Coffee International Inc. i AmRest Sp. z o.o. (AmRest Coffee Sp. z o.o., AmRest Coffee s.r.o., AmRest
Kávézó Kft) przys!uguj"cej Starbucks Coffee International Inc. w przypadku, gdyby AmRest Sp. z o.o. nie
dotrzyma! zobowi"za& dotycz"cych otwierania i prowadzenia minimalnej liczby kawiarni Starbucks na
danym terytorium (opcja wynika z umów joint venture z dnia 25 maja 2007 r. zawartych pomi#dzy
Starbucks Coffee International Inc. a AmRest Sp. z o.o.);

(iii)

opcji zwi#kszenia udzia!ów (maksymalnie do 50%) w spó!kach AmRest Coffee Sp. z o.o., AmRest Coffee
s.r.o., AmRest Kávézó Kft, przys!uguj"cej Starbucks Coffee International Inc. w przypadku, gdyby AmRest
Sp. z o.o. nie dotrzyma! zobowi"za& dotycz"cych otwierania i prowadzenia minimalnej liczby kawiarni
Starbucks na danym terytorium (opcja wynika z umów joint venture z dnia 25 maja 2007 r. zawartych
pomi#dzy Starbucks Coffee International Inc. a AmRest Sp. z o.o.),

(iv)

opcji zwi#kszenia udzia!ów (do 100%) w spó!kach AmRest Coffee Sp. z o.o., AmRest Coffee s.r.o.,
AmRest Kávézó Kft, poprzez nabycie udzia!ów od AmRest Sp. z o.o. przys!uguj"cej Starbucks Coffee
International Inc. w przypadku spornego przej#cia lub zmiany kontroli nad AmRest Sp. z o.o. i/lub jego
akcjonariuszami,

(v)

opcji dokonania konwersji wierzytelno$ci na kapita! w spó!kach AmRest Coffee Sp. z o.o., AmRest Coffee
s.r.o., AmRest Kávézó Kft, wynikaj"cej z umów joint venture z dnia 25 maja 2007 r. zawartych pomi#dzy
Starbucks Coffee International Inc. a AmRest Sp. z o.o., przys!uguj"cej Starbucks Coffee International Inc.
w przypadku, gdy AmRest Sp. z o.o. nie dokona wp!aty wymagalnego minimalnego funduszu rocznego na
rzecz spó!ek joint venture, w nast#pstwie czego Starbucks Coffee International Inc. dokona wp!aty
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zaleg!ego funduszu w formie po%yczki, a nast#pnie dokona konwersji wierzytelno$ci na kapita! w spó!ce
joint venture,
(vi)

opcji odkupu wszystkich udzia!ów (lub ich cz#$ci) w spó!ce FP SPV Sp. z o.o. przys!uguj"cej AmRest Sp.
z o.o. na mocy umowy sprzeda%y udzia!ów w spó!ce FP SPV Sp. z o.o. zawartej w dniu 8 czerwca 2010 r.
pomi#dzy AmRest Sp. z o.o. i Monik" Czy%,

(vii)

w przypadku za!o%enia spó!ki na terytorium S!owenii - opcji odkupu w stosunku do udzia!ów w takiej spó!ce
wynikaj"cej z umowy joint venture z dnia 8 wrze$nia 2008 r. zawartej pomi#dzy AmRest Sp. z o.o. a
ProFood Invest GmbH, przys!uguj"cej AmRest Sp. z o.o. Opcja odkupu udzia!ów w spó!ce AmRest D.O.O
mo%e zosta' wykorzystana w ka%dym czasie po up!ywie 5 lat (i) od dnia zawarcia umowy joint venture - w
przypadku gdy plan rozwoju nie zostanie zrealizowany przez AmRest D.O.O oraz (ii) po up!ywie siedmiu
lat od dnia zawarcia umowy joint venture – w przypadku gdy AmRest Sp. z o.o. postanowi skorzysta' z
opcji odkupu,

(viii)

opcji sprzeda%y (put) w stosunku do udzia!ów AmRest Tag S.L. przys!uguj"cej wspólnikom
mniejszo$ciowym (Steven Winegar, Maria Elena Pato, David Gorgues Carnice, Kenvest Restoration, S.L.,
Ebitda Consulting, S.L.) na podstawie, której Emitent b#dzie zobowi"zany, po spe!nieniu okre$lonych w
umowie warunków, do kupna wszystkich posiadanych przez udzia!owców mniejszo$ciowych udzia!ów w
AmRest Tag S.L., przys!uguj"ca na mocy zawartej Umowy pomi#dzy wspólnikami z dnia 28 kwietnia 2011
r.,

(ix)

opcji kupna (call) przys!uguj"cej Emitentowi w stosunku do udzia!ów AmRest Tag S.L., na podstawie której
Emitent b#dzie uprawniony do kupna udzia!ów od wspólników mniejszo$ciowych wskazanych w punkcie
powy%ej, po spe!nieniu okre$lonych w umowie warunków, przys!uguj"ca na mocy zawartej Umowy
pomi#dzy wspólnikami z dnia 28 kwietnia 2011 r.,

(x)

opcji obj#cia udzia!ów w spó!ce AmRest HK Limited przys!uguj"cej Stubbs Asia Limited umo%liwiaj"cej
uzyskanie zaanga%owania do poziomu stanowi"cego 35% kapita!u zak!adowego spó!ki, w pierwszym
etapie wskazanym w umowie, zgodnie z umow" z dnia 21 wrze$nia 2011 r. Umowa ta przewiduje równie%
mo%liwo$' obj#cia nowych udzia!ów w spó!ce AmRest HK Limited przez Emitenta oraz Stubbs Asia
Limited w kolejnych etapach przewidzianych umow", uzale%nionych, m.in. spe!nienia warunków
wskazanych w umowie oraz od wyników finansowych osi"ganych przez AmRest HK Limited,

(xi)

opcji sprzeda%y udzia!ów w AmRest HK Limited przys!uguj"cej Emitentowi lub spó!ce Stubbs Asia Limited
na podstawie umowy z dnia 21 wrze$nia 2011 r. po up!ywie pi#ciu lat od dnia zawarcia umowy,

(xii)

opcji kupna (call) przys!uguj"cej Emitentowi w stosunku do udzia!ów w AmRest HK Limited, których
w!a$cicielem b#dzie Stubbs Asia Limited, na podstawie umowy z dnia 21 wrze$nia 2011 r. w przypadku
zaistnienia przypadków wskazanych w umowie.
Informacje o szczegó!owych warunkach wykorzystania powy%szych opcji zosta!y obj#te wnioskiem o zwolnienie z
obowi"zku publikacji w Prospekcie.
Program opcji pracowniczych 1
Plan zosta! wprowadzony w 1999 roku jako rozliczany w gotówce i obejmowa! kluczowych pracowników Grupy. W
momencie debiutu Spó!ki na GPW – 27 kwietnia 2005 r. dokonano modyfikacji planu na rozliczany akcjami.
Dodatkowo wszelkie zobowi"zania z tytu!u tego planu przej#!a American Retail Concepts, Inc. American Retail
Concepts Inc. przej#!a odpowiedzialno$' za wykup wszystkich jednostek (posiadaj"cych prawo do realizacji, jak i
nieposiadaj"cych jeszcze tego prawa).
Program opcji pracowniczych 2
W kwietniu 2005 roku Spó!ka wprowadzi!a kolejny Plan Opcji Pracowniczych rozliczany akcjami, z my$l" o
istotnych pracownikach. Ca!kowita liczba akcji, do których wydawane mog" by' opcje, jest ustalana przez Zarz"d,
nie mo%e jednak przekroczy' 3% wszystkich akcji znajduj"cych si# w obrocie na dzie& podj#cia uchwa!y przez
Walne Zgromadzenie. Ponadto, liczba akcji nabytych przez pracowników poprzez wykorzystanie opcji jest
ograniczona do 200.000 rocznie. Zgodnie z postanowieniami planu, Spó!ka, po uprzednim zatwierdzeniu przez
Zarz"d, ma prawo do okre$lenia, poza innymi kwestiami, pracowników uprawnionych do uczestniczenia w Planie
oraz ilo$ci przyznanych opcji oraz daty ich przyznania. Cena wykonania opcji b#dzie zasadniczo równa cenie
rynkowej akcji Spó!ki z dnia przyznania opcji, natomiast okres nabywania uprawnie& do opcji wyniesie 3 lub 5 lat.
Opcje s" przyznawane po wype!nieniu warunków dotycz"cych okresu zatrudnienia. Plan nie przewiduje %adnych
dodatkowych warunków, od których uzale%niona by!aby realizacja opcji.
Program opcji pracowniczych 3
W czerwcu 2011 r. Rada Nadzorcza Spó!ki postanowi!a o wprowadzeniu nowego programu opcji menad%erskich
(„Program opcji pracowniczych 3”) z przeznaczeniem dla kadry menad%erskiej Spó!ki i Grupy Kapita!owej.
Wed!ug kryteriów programu MIP ustalonych w Uchwale nr 5/06/2011 Rady Nadzorczej Spó!ki z dnia 9 czerwca
2011 r., maksymalna ilo$' opcji, jakie mog" by' nadane w ramach programu cz!onkom Zarz"du oraz
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ograniczonej liczbie wy%szej kadry menad%erskiej Spó!ki i Grupy Kapita!owej wynosi 1.041.000 opcji. Ponadto
cena wykonania opcji b#dzie ros!a o 11% w ci"gu roku. Okres nabywania prawa do realizacji opcji b#dzie si#
rozpoczyna! w trzecim roku od daty nadania i b#dzie trwa! do roku pi"tego. Opcje wygasaj" po up!ywie 10 lat od
chwili nadania. Akcje s!u%"ce do wykonania nadanych opcji pochodzi' b#d" z nowych emisji akcji w ramach
kapita!u docelowego Spó!ki lub zostan" nabyte przez Spó!k# na rynku publicznym. Rada Nadzorcza zleci!a
Zarz"dowi opracowanie szczegó!owych zasad i regulaminu programu.

16.7.

Dane historyczne na temat kapita"u zak"adowego

W okresie obj#tym historycznymi informacjami finansowymi mia!y miejsce nast#puj"ce zmiany w kapitale
zak!adowym Spó!ki:
27 sierpnia 2007 r. Izba Handlowa w Amsterdamie zarejestrowa!a nast#puj"ce zmiany w kapitale zak!adowym
Spó!ki: kapita! autoryzowany Spó!ki zosta! podwy%szony z 150.000 EUR do 160.000 EUR (z 15.000.000 Akcji do
16.000.000 Akcji), natomiast kapita! wyemitowany Spó!ki zosta! podwy%szony z 135.000 EUR do 141.706,06 EUR
(z 13.500.000 Akcji do 14.170.606 Akcji). Po zarejestrowaniu tych zmian ogólna liczba g!osów, wynikaj"ca ze
wszystkich wyemitowanych Akcji Spó!ki, wynosi!a 14.170.606. Warto$' nominalna jednej Akcji wynosi!a 0,01
EUR.
9 maja 2008 r. Izba Handlowa w Amsterdamie zarejestrowa!a podwy%szenie kapita!u wyemitowanego Spó!ki z
141.706,06 EUR do 141.863,56 EUR (z 14.170.606 Akcji do 14.186.356 Akcji). Po zarejestrowaniu tej zmiany
ogólna liczba g!osów, wynikaj"ca ze wszystkich wyemitowanych Akcji Spó!ki, wynosi!a 14.186.356. Warto$'
nominalna jednej Akcji Spó!ki nie uleg!a zmianie.
10 czerwca 2010 r. S"d Rejonowy dla Wroc!awia-Fabrycznej we Wroc!awiu, VI Wydzia! Gospodarczy Krajowego
Rejestru S"dowego zarejestrowa! podwy%szenie kapita!u zak!adowego Spó!ki w ramach kapita!u docelowego, w
drodze prywatnej emisji Akcji Serii 5 skierowanej do spó!ki WP Holdings VII B.V. z siedzib" w Amsterdamie,
Holandia z wy!"czeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy w ca!o$ci. Kapita! zak!adowy zosta!
podwy%szony z kwoty 141.863,56 EUR o kwot# 47.262,63 EUR do kwoty 189.126,19 EUR, w drodze emisji
4.726.263 Akcji zwyk!ych na okaziciela serii 5 o warto$ci nominalnej 0,01 EUR ka%da Akcja, po cenie emisyjnej
65 PLN.
11 czerwca 2010 r., na wniosek akcjonariusza WP Holdings VII B.V. z siedzib" w Amsterdamie, Królestwo
Niderlandów, Zarz"d Spó!ki podj"! uchwa!# w sprawie zamiany 4.726.263 Akcji Serii 5 na okaziciela posiadanych
przez tego Akcjonariusza na Akcje imienne.
15 czerwca 2010 r. S"d Rejonowy dla Wroc!awia-Fabrycznej we Wroc!awiu, VI Wydzia! Gospodarczy Krajowego
Rejestru S"dowego zarejestrowa! podwy%szenie kapita!u zak!adowego Spó!ki w ramach kapita!u docelowego, w
drodze prywatnej emisji Akcji serii 6 skierowanej do oznaczonych podmiotów - pracowników Spó!ki w ramach
pracowniczego programu opcji pracowniczych - z wy!"czeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy
w ca!o$ci. Kapita! zak!adowy Spó!ki zosta! podwy%szony z kwoty 189.126,19 EUR o kwot# 214,80 EUR do kwoty
189.340,99 EUR, w drodze emisji 21.480 Akcji zwyk!ych na okaziciela serii 6 o warto$ci nominalnej 0,01 EUR
ka%da Akcja, po cenach emisyjnych: 24 z!, 47,60 z! i 48,40 z!.
26 sierpnia 2010 r. Zarz"d Spó!ki, ponownie na wniosek akcjonariusza WP Holdings VII B.V., podj"! uchwa!# w
sprawie zamiany 1.761.241 Akcji Serii 5 z powrotem na akcje na okaziciela.
Nast#pnie, w dniu 6 wrze$nia 2010 r., w wyniku otrzymania kolejnego wniosku od akcjonariusza WP Holdings VII
B.V. Zarz"d jednog!o$nie przyj"! uchwa!# dotycz"c" zmiany swojej uchwa!y w sprawie zamiany 1.761.241 akcji
imiennych posiadanych przez WP Holdings VII B.V. Uchwa!a zosta!a zmieniona w ten sposób, %e zamianie na
akcje na okaziciela podlega!o 1.337.000 akcji imiennych serii 5, wyemitowanych przez Emitenta, znajduj"cych si#
w posiadaniu WP Holdings VII B.V.
22 pa(dziernika 2010 r., na wniosek akcjonariusza WP Holdings VII B.V. z siedzib" w Amsterdamie, Królestwo
Niderlandów, Zarz"d Spó!ki podj"! uchwa!# w sprawie zamiany 3.389.263 imiennych Akcji Serii 5 posiadanych
przez tego Akcjonariusza na Akcje na okaziciela.
W dniu 15 marca 2011 r. na podstawie Uchwa!y Zarz"du Spó!ki dokonano podwy%szenia kapita!u zak!adowego w
ramach kapita!u docelowego z kwoty 189.340,99 EUR o kwot# 10.480,00 EUR do kwoty 199.820,99 EUR, w
drodze emisji 1.048.000 akcji zwyk!ych na okaziciela serii 7 o warto$ci nominalnej 0,01 EUR ka%da akcja, po
cenie emisyjnej 75 PLN. Wy%ej wymienione zmiany w kapitale zak!adowym Spó!ki wynikaj" z dokonania zapisu
na akcje w ramach Dodatkowej Subskrypcji Akcji przez Subskrybenta w dniu 28 lutego 2011.
25 marca 2011 r. dokonano nast#pnego podwy%szenia kapita!u zak!adowego Spó!ki w ramach kapita!u
docelowego z kwoty 199.820,99 EUR o kwot# 12.235,90 EUR do kwoty 212.056,89 EUR, w drodze emisji
1.223.590 akcji zwyk!ych na okaziciela serii 8 o warto$ci nominalnej 0,01 EUR ka%da akcja, po cenie emisyjnej 75
PLN. Powy%sza zmiana w kapitale zak!adowym Spó!ki wynika z dokonania zapisu na akcje w ramach drugiej
transzy Dodatkowej Subskrypcji Akcji przez Subskrybenta w dniu 25 marca 2011.
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8 kwietnia 2011 r. S"d Rejonowy dla Wroc!awia-Fabrycznej we Wroc!awiu dokona! rejestracji podwy%szenia
kapita!u zak!adowego Spó!ki w ramach kapita!u docelowego w wyniku prywatnej emisji akcji serii 7 i 8
skierowanych do Subskrybenta z wy!"czeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ca!o$ci.
Liczba wszystkich akcji Spó!ki po podwy%szeniu kapita!u wynios!a 21.205.689 akcji zwyk!ych na okaziciela.
W dniu 24 maja 2011 r. Zarz"d Spó!ki na podstawie Uchwa!y Nr 1/05/2011 postanowi! o zamianie 2.271.590 akcji
na okaziciela serii 7 i 8 na akcje imienne.
W dniu 28 czerwca 2011 r. Zarz"d Emitenta podj"! uchwa!# w sprawie podwy%szenia kapita!u zak!adowego w
ramach kapita!u docelowego; podwy%szenie kapita!u nast"pi!o w drodze prywatnej emisji akcji serii 9 skierowanej
do oznaczonych podmiotów - pracowników Spó!ki w ramach pracowniczego programu opcji pracowniczych (planu
motywacyjnego) - z wy!"czeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ca!o$ci. Kapita! zak!adowy
Spó!ki zosta! podniesiony do kwoty maksymalnej równej 212.138,93 EUR w drodze emisji 8.204 akcji zwyk!ych na
okaziciela serii 9 o warto$ci nominalnej 0,01 EUR (jeden eurocent) ka%da akcja po cenach emisyjnych: 6,40 PLN,
24,00 PLN, 47,60 PLN, 48,40 PLN i 70,00 PLN w sposób wskazany w uchwale. Rejestracja tego podwy%szenia
nast"pi!o w dniu 13 wrze$nia 2011 r.
W dniu 17 sierpnia 2011 r. Zarz"d Spó!ki na podstawie Uchwa!y Nr 2/08/2011 postanowi! o zamianie 2.271.590
akcji imiennych serii 7 i 8 na akcje na okaziciela.
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17.

17.1.

INFORMACJE O PAPIERACH
DOPUSZCZANYCH DO OBROTU

WARTO+CIOWYCH

OFEROWANYCH

LUB

Podstawowe dane dotycz%ce akcji oferowanych lub dopuszczonych do obrotu

Niniejszy Prospekt Emisyjny zosta! sporz"dzony w zwi"zku z zamiarem ubiegania si# o dopuszczenie oraz
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 2.271.590 (dwóch milionów dwustu siedemdziesi#ciu jeden
tysi#cy pi#ciuset dziewi#'dziesi#ciu) Akcji Serii 7 i 8 zaoferowanych w trybie subskrypcji prywatnej Inwestora.

17.2.

Przepisy prawne, na mocy których zosta"y utworzone akcje

Zgodnie z art. 444 § 1 K.s.h. statut mo%e upowa%ni' zarz"d, na okres nie d!u%szy ni% trzy lata, do podwy%szenia
kapita!u zak!adowego na zasadach okre$lonych w K.s.h. Na podstawie art. 446 § 1 K.s.h. uchwa!a zarz"du
podj#ta w granicach statutowego upowa%nienia zast#puje uchwa!# walnego zgromadzenia o podwy%szeniu
kapita!u zak!adowego.
Akcje Serii 7 i 8 zosta!y wyemitowane na podstawie art. 446 § 1 K.s.h. oraz § 4 ust.1. Statutu Spó!ki, zgodnie z
którym Zarz"d Spó!ki by! upowa%niony przez okres do dnia 1 grudnia 2011 r. do dokonania jednego lub wi#cej
podwy%sze& kapita!u zak!adowego o !"czn" kwot# nie wi#ksz" ni% 106.000 EUR.
Akcje Wprowadzane do Obrotu zosta!y wyemitowane na podstawie:
- Uchwa!y Zarz"du Spó!ki z dnia 15 marca 2011 r., zgodnie z któr" kapita! zak!adowy Spó!ki zosta! podwy%szony
z kwoty w wysoko$ci 189.340,99 EUR o kwot# 10.480,00 EUR do kwoty 199.820,99 EUR, w drodze emisji akcji
zwyk!ych na okaziciela Serii 7 o warto$ci nominalnej ka%dej akcji w wysoko$ci 0,01 EUR oraz;
- Uchwa!y Zarz"du Spó!ki z dnia 25 marca 2011 r., zgodnie z któr" kapita! zak!adowy Spó!ki, zosta! podwy%szony
z kwoty w wysoko$ci 199.820,99 EUR o kwot# 12.235,90 EUR do kwoty 212.056,89 EUR, w drodze emisji akcji
zwyk!ych na okaziciela Serii 8 o warto$ci nominalnej ka%dej akcji w wysoko$ci 0,01 EUR.
Na podstawie powy%szych uchwa! Zarz"du Spó!ki Akcje Serii 7 i 8 zosta!y wyemitowane z wy!"czeniem prawa
poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.

17.3.

Informacje na temat rodzaju i formy akcji oferowanych lub dopuszczanych do obrotu

Akcje Wprowadzane do Obrotu, w stosunku do których Emitent b#dzie ubiega! si# o dopuszczenie i
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym b#d" akcjami zwyk!ymi na okaziciela. Akcje Wprowadzane do
Obrotu b#d" mia!y form# zdematerializowan".
Czynno$ci w zakresie rejestracji Akcji prowadzone b#d" przez Krajowy Depozyt Papierów Warto$ciowych S.A. w
Warszawie przy ul. Ksi"%#cej 4.

17.4.

Waluta emitowanych akcji

Walut" Akcji Wprowadzanych do Obrotu jest EUR.
Warto$' nominalna jednej Akcji Wprowadzanej do Obrotu jest równa 0,01 EUR (jeden eurocent).

17.5.

Opis praw, w"%cznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, zwi%zanych z akcjami oraz
procedury wykonywania tych praw

Prawa i obowi"zki zwi"zane z Akcjami okre$laj" w szczególno$ci Rozporz"dzenie o statucie SE i Ustawa o SE
oraz Kodeks Spó!ek Handlowych, Ustawa o Obrocie, Ustawa o Ofercie i Statut.
17.5.1.
Prawo do dywidendy
Akcjonariuszom Spó!ki przys!uguje prawo do udzia!u w zysku wykazanym w rocznym, zbadanym przez bieg!ego
rewidenta sprawozdaniu finansowym, który zostanie przeznaczony uchwa!" Walnego Zgromadzenia do wyp!aty
na rzecz akcjonariuszy Spó!ki (prawo do dywidendy). Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o
podziale zysku Spó!ki i wyp!acie dywidendy jest zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Kwota przeznaczona do podzia!u mi#dzy akcjonariuszy Spó!ki nie mo%e przekroczy' kwoty zysku za ostatni rok
obrotowy, powi#kszonego o niepodzielone zyski z lat ubieg!ych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku
kapita!ów zapasowego i rezerwowych, które mog" by' przeznaczone na wyp!at# dywidendy. Kwot# t# nale%y
pomniejszy' o niepokryte straty, akcje w!asne oraz o kwoty, które zgodnie z Kodeksem Spó!ek Handlowych lub
Statutem powinny by' przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapita! zapasowy lub rezerwowy.
Zgodnie z §17 Statutu Zarz"d Spó!ki jest upowa%niony do wyp!aty akcjonariuszom Spó!ki zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego je%eli Spó!ka posiada $rodki wystarczaj"ce na wyp!at#.
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Wyp!ata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Spó!ka mo%e wyp!aci' zaliczk# na poczet przewidywanej
dywidendy, je%eli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka
mo%e stanowi' najwy%ej po!ow# zysku osi"gni#tego od ko&ca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez bieg!ego rewidenta, powi#kszonego o kapita!y rezerwowe utworzone
z zysku, którymi w celu wyp!aty zaliczek mo%e dysponowa' Zarz"d, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i
akcje w!asne.
Wyp!ata dywidendy oraz zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy posiadaczom zdematerializowanych akcji
Spó!ki nast#puje za po$rednictwem systemu depozytowego KDPW. KDPW przekazuje $rodki z tytu!u dywidendy i
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na rachunki uczestników KDPW, którzy nast#pnie przekazuj"
otrzymane $rodki pieni#%ne na rachunki gotówkowe akcjonariuszy Spó!ki prowadzone przez poszczególne domy
maklerskie.
Roszczenie akcjonariusza wobec Spó!ki o wyp!at# dywidendy mo%e by' zrealizowane w terminie dziesi#ciu lat,
pocz"wszy od dnia podj#cia przez Walne Zgromadzenie uchwa!y o przeznaczeniu ca!o$ci lub cz#$ci zysku Spó!ki
do wyp!aty akcjonariuszom. Po up!ywie tego terminu roszczenie o wyp!at# dywidendy ulega przedawnieniu.
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4) Ustawy o PDOF oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o PDOP od dochodów uzyskiwanych
przez osoby fizyczne i osoby prawne, nie maj"ce miejsca zamieszkania albo siedziby lub zarz"du na terytorium
Polski, pobiera si# 19% zrycza!towany podatek dochodowy z dywidend i innych przychodów z tytu!u udzia!u w
zyskach osób prawnych, z uwzgl#dnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stron" jest
Rzeczpospolita Polska.
Zarówno w stosunku do osób fizycznych, jak i osób prawnych zastosowanie stawki podatku wynikaj"cej z
w!a$ciwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niedobranie (niezap!acenie) podatku zgodnie z tak"
umow" jest mo%liwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika
uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
17.5.2.
Prawo poboru
Akcjonariuszom Spó!ki przys!uguje prawo obj#cia akcji Spó!ki nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych
Akcji (prawo poboru). Akcjonariusze Spó!ki maj" prawo pierwsze&stwa do obj#cia nowych akcji Spó!ki w stosunku
do liczby posiadanych Akcji. Prawo poboru przys!uguje równie% w przypadku emisji papierów warto$ciowych
zamiennych na akcje Spó!ki lub inkorporuj"cych prawo zapisu na akcje Spó!ki.
Uchwa!a o podwy%szeniu kapita!u zak!adowego Spó!ki powinna wskazywa' dzie&, wed!ug którego okre$la si#
akcjonariuszy Spó!ki, którym przys!uguje prawo poboru nowych akcji (dzie& prawa poboru), je%eli nie zostali oni
tego prawa pozbawieni w ca!o$ci. Dzie& prawa poboru nie mo%e by' ustalony pó(niej ni% z up!ywem sze$ciu
miesi#cy, licz"c od dnia powzi#cia uchwa!y. Og!oszony porz"dek obrad Walnego Zgromadzenia, na którym ma
by' podj#ta uchwa!a o podwy%szeniu kapita!u zak!adowego Spó!ki, powinien okre$la' proponowany dzie& prawa
poboru.
Pozbawienie akcjonariuszy Spó!ki prawa poboru akcji Spó!ki nowej emisji mo%e nast"pi' wy!"cznie w interesie
Spó!ki i w przypadku, gdy zosta!o ono zapowiedziane w porz"dku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarz"d
przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemn" opini# uzasadniaj"c" powody pozbawienia prawa poboru oraz
proponowan" cen# emisyjn" nowych akcji Spó!ki, b"d( sposób jej ustalenia. Do podj#cia uchwa!y w sprawie
pozbawienia akcjonariuszy Spó!ki prawa poboru wymagana jest wi#kszo$' co najmniej czterech pi"tych g!osów.
Powy%sze wymogi nie maj" zastosowania w przypadku, gdy:
- uchwa!a o podwy%szeniu kapita!u stanowi, %e nowe akcje Spó!ki maj" by' obj#te w ca!o$ci przez instytucj#
finansow" (subemitenta), z obowi"zkiem oferowania ich nast#pnie akcjonariuszom Spó!ki celem
umo%liwienia im wykonania prawa poboru na warunkach okre$lonych w uchwale, lub
- uchwa!a stanowi, %e nowe akcje maj" by' obj#te przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze Spó!ki,
którym s!u%y prawo poboru, nie obejm" cz#$ci lub wszystkich oferowanych im akcji.
Zgodnie ze Statutem Zarz"d Spó!ki by! upowa%niony przez okres do dnia 1 grudnia 2011 r. do dokonania jednego
lub wi#cej podwy%sze& kapita!u zak!adowego o !"czn" kwot# nie wi#ksz" ni% 106.000 EUR. W zwi"zku z emisj"
Akcji Serii 9 limit ten zosta! wyczerpany.
Jednocze$nie na podstawie uchwa!y WZA z dnia 9 czerwca 2011 r. Zarz"d Spó!ki zosta! upowa%niony przez
okres do dnia 1 grudnia 2014 roku do dokonania jednego albo wi#cej podwy%sze& kapita!u zak!adowego o !"czn"
kwot# nie wi#ksz" ni% 5.000 EUR (s!ownie: pi#' tysi#cy EUR) – kapita! docelowy. Uchwa!a wchodzi w %ycie z
dniem 1 grudnia 2011 r. pod warunkiem jej wpisu do rejestru przez s"d rejestrowy.
Podwy%szenia kapita!u zak!adowego w granicach kapita!u docelowego mog" by' dokonywane jedynie w celu
realizacji opcji na akcje w ramach przyj#tego przez Spó!k# jakiegokolwiek motywacyjnego programu opcji
mened%erskich dla pracowników, w tym cz!onków Zarz"du, Spó!ki albo spó!ek zale%nych od Spó!ki,
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zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie lub Rad# Nadzorcz" przed dniem 1 czerwca 2010 r. Uchwa!y
Zarz"du w sprawach ustalenia ceny emisyjnej lub wydania akcji w zamian za wk!ady niepieni#%ne nie wymagaj"
zgody Rady Nadzorczej. Zarz"d mo%e wydawa' akcje w zamian za wk!ady pieni#%ne lub niepieni#%ne.
W granicach kapita!u docelowego Zarz"d jest uprawniony do pozbawienia w ca!o$ci lub cz#$ci prawa poboru
akcji za zgod" Rady Nadzorczej. Zgoda, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest udzielana w drodze uchwa!y
podj#tej wi#kszo$ci" czterech pi"tych g!osów cz!onków Rady Nadzorczej.
17.5.3.
Prawo zwo"ania Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie zwo!uje Zarz"d. Rada Nadzorcza mo%e zwo!a' zwyczajne Walne Zgromadzenie, je%eli
Zarz"d nie zwo!a go w terminie jak równie% nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, je%eli zwo!anie go uzna za
wskazane. Prawo zwo!ania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przys!uguje równie% akcjonariuszom Spó!ki
reprezentuj"cym co najmniej po!ow# kapita!u zak!adowego Spó!ki lub co najmniej po!ow# ogó!u g!osów w Spó!ce.
W takim przypadku akcjonariusze Spó!ki wyznaczaj" przewodnicz"cego tego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z §15 ust.2 Statutu Rada Nadzorcza ma prawo zwo!ania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, je%eli
zwo!anie go uzna za wskazane, a Zarz"d nie zwo!a Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia
zg!oszenia odpowiedniego %"dania przez Rad# Nadzorcz".
Na podstawie §15 ust.3 Statutu akcjonariusz lub akcjonariusze Spó!ki reprezentuj"cy co najmniej jedn" dziesi"t"
kapita!u zak!adowego Spó!ki mog" %"da' zwo!ania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia okre$lonych spraw w
porz"dku obrad Walnego Zgromadzenia lub w!"czenia jednego lub kilku dodatkowych punktów do porz"dku
obrad Walnego Zgromadzenia. ,"danie takie nale%y z!o%y' Zarz"dowi na pi$mie najpó(niej na miesi"c przed
proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
Je%eli bilans sporz"dzony przez Zarz"d wyka%e strat# przewy%szaj"c" sum# kapita!ów zapasowego i
rezerwowych oraz jedn" trzeci" kapita!u zak!adowego, Zarz"d zobowi"zany jest niezw!ocznie zwo!a' Walne
Zgromadzenie celem powzi#cia uchwa!y dotycz"cej dalszego istnienia Spó!ki.
Walne Zgromadzenie zwo!uje si# przez og!oszenie, które powinno by' dokonane co najmniej na dwadzie$cia
sze$' dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Og!oszenie dokonywane jest na stronie internetowej Spó!ki
oraz w sposób okre$lony dla przekazywania informacji bie%"cych zgodnie z Ustaw" o Ofercie.
17.5.4.
Prawo uczestnictwa i g"osu
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu maj" tylko osoby b#d"ce akcjonariuszami Spó!ki na szesna$cie dni
przed dat" Walnego Zgromadzenia (dzie& rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Akcjonariusz Spó!ki
mo%e przenosi' Akcje w okresie mi#dzy dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem
zako&czenia Walnego Zgromadzenia.
Na %"danie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spó!ki zg!oszone nie wcze$niej ni% po
og!oszeniu o zwo!aniu Walnego Zgromadzenia i nie pó(niej ni% w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadz"cy rachunek papierów warto$ciowych wystawia imienne
za$wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. List# uprawnionych do udzia!u w Walnym
Zgromadzeniu Spó!ka ustala na podstawie wykazu sporz"dzonego przez podmiot prowadz"cy depozyt papierów
warto$ciowych zgodnie z Ustaw" o Obrocie. Podstaw" sporz"dzenia wykazów przekazywanych podmiotowi
prowadz"cemu depozyt papierów warto$ciowych s" wystawione za$wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Spó!ki.
Akcjonariusz Spó!ki mo%e uczestniczy' w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa' prawo g!osu osobi$cie lub
przez pe!nomocnika. Pe!nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,
chyba %e co innego wynika z tre$ci pe!nomocnictwa. Akcjonariusz Spó!ki posiadaj"cy akcje zapisane na wi#cej
ni% jednym rachunku papierów warto$ciowych mo%e ustanowi' oddzielnych pe!nomocników do wykonywania
praw z akcji zapisanych na ka%dym z rachunków. Pe!nomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Spó!ki i wykonywania prawa g!osu wymaga udzielenia na pi$mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
pe!nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa%nego kwalifikowanego certyfikatu.
Akcja daje prawo do jednego g!osu na Walnym Zgromadzeniu.
Poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa i Statucie, uchwa!y Walnego Zgromadzenia wymagaj":
wszelkie postanowienia dotycz"ce roszcze& o naprawienie szkody wyrz"dzonej przy zawi"zaniu Spó!ki lub
sprawowaniu zarz"du albo nadzoru,
- zbycie albo wydzier%awienie przedsi#biorstwa Spó!ki albo jego zorganizowanej cz#$ci, a tak%e ustanowienie
na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwsze&stwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,

-
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nabycie w!asnych akcji Spó!ki, które maj" by' zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które by!y
zatrudnione w Spó!ce lub spó!ce z ni" powi"zanej przez okres co najmniej trzech lat,
zawarcie umowy o zarz"dzanie spó!k" zale%n" lub o przekazywanie zysku przez spó!k# zale%n",
nabycie lub zbycie przez Spó!k# akcji lub udzia!ów innej spó!ki, w przypadku gdy warto$' takiej transakcji
odpowiada' b#dzie warto$ci co najmniej jednej trzeciej aktywów Spó!ki wykazanych w bilansie Spó!ki
zawartym w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym albo wykazanych w skonsolidowanym
bilansie zawartym w ostatnim zatwierdzonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapita!owej
Spó!ki w przypadku gdy Spó!ka go sporz"dza.

Nabycie i zbycie nieruchomo$ci, u%ytkowania wieczystego lub udzia!u w nieruchomo$ci nie wymaga uchwa!y
Walnego Zgromadzenia Spó!ki.
17.5.5.
Prawo do uzyskania informacji
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarz"d jest zobowi"zany do udzielenia akcjonariuszowi Spó!ki, na jego
%"danie, informacji dotycz"cych Spó!ki, je%eli jest to uzasadnione dla oceny sprawy obj#tej porz"dkiem obrad
Walnego Zgromadzenia. Je%eli przemawiaj" za tym wa%ne powody, Zarz"d mo%e udzieli' informacji na pi$mie
poza Walnym Zgromadzeniem. W takim przypadku Zarz"d jest obowi"zany udzieli' informacji nie pó(niej ni% w
terminie dwóch tygodni od dnia zg!oszenia przez akcjonariusza Spó!ki %"dania podczas Walnego Zgromadzenia.
Zarz"d odmawia udzielenia informacji, je%eli mog!oby to wyrz"dzi' szkod# Spó!ce, spó!ce z ni" powi"zanej albo
spó!ce lub spó!dzielni zale%nej Spó!ki, w szczególno$ci przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub
organizacyjnych przedsi#biorstwa. Cz!onek Zarz"du mo%e odmówi' udzielenia informacji, je%eli udzielenie
informacji mog!oby stanowi' podstaw# jego odpowiedzialno$ci karnej, cywilnoprawnej b"d( administracyjnej.
17.5.6.
Prawo do $%dania wyboru Rady Nadzorczej w drodze g"osowania oddzielnymi grupami
Na wniosek akcjonariuszy Spó!ki reprezentuj"cych co najmniej jedn" pi"t" kapita!u zak!adowego Spó!ki wybór
Rady Nadzorczej powinien by' dokonany przez najbli%sze Walne Zgromadzenie w drodze g!osowania
oddzielnymi grupami, nawet gdy postanowienia Statutu przewiduj" inny sposób powo!ania Rady Nadzorczej.
17.5.7.
Prawo przegl%dania lub $%dania przes"ania listy akcjonariuszy
Akcjonariusz Spó!ki ma prawo przegl"da' list# akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu oraz %"da' odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporz"dzenia. Akcjonariusz Spó!ki mo%e %"da'
przes!ania mu listy akcjonariuszy nieodp!atnie poczt" elektroniczn", podaj"c adres, na który lista powinna by'
wys!ana.
17.5.8.

Prawo $%dania wydania odpisów wniosków w sprawach obj!tych porz%dkiem obrad Walnego
Zgromadzenia
Ka%dy akcjonariusz Spó!ki ma prawo %"da' wydania odpisu wniosków w sprawach obj#tych porz"dkiem obrad
najbli%szego Walnego Zgromadzenia w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. ,"danie takie nale%y
z!o%y' do Zarz"du.
17.5.9.
Prawo $%dania sprawdzenia listy obecno#ci akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu
Niezw!ocznie po wyborze przewodnicz"cego Walnego Zgromadzenia nale%y sporz"dzi' list# obecno$ci
zawieraj"c" spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji Spó!ki, które ka%dy z nich
przedstawia oraz s!u%"cych im g!osów. Lista obecno$ci powinna zosta' podpisana przez przewodnicz"cego
Walnego Zgromadzenia i wy!o%ona podczas obrad tego zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy, posiadaj"cych
jedn" dziesi"t" kapita!u zak!adowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecno$ci powinna by'
sprawdzona przez wybran" w tym celu komisj#, z!o%on" co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy maj" prawo
wyboru jednego cz!onka komisji.
17.5.10. Prawo do zaskar$ania uchwa" Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusze Spó!ki s" uprawnieni do zaskar%ania uchwa! podj#tych przez Walne Zgromadzenie w drodze
powództwa o uchylenie uchwa!y lub powództwa o stwierdzenie niewa%no$ci uchwa!y.
Uchwa!a Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem b"d( dobrymi obyczajami i godz"ca w interes Spó!ki lub
maj"ca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Spó!ki mo%e by' zaskar%ona w drodze wytoczonego przeciwko
Spó!ce powództwa o uchylenie uchwa!y. Powództwo o uchylenie uchwa!y Walnego Zgromadzenia nale%y wnie$'
w terminie miesi"ca od dnia otrzymania wiadomo$ci o uchwale, nie pó(niej jednak ni% w terminie trzech miesi#cy
od dnia powzi#cia uchwa!y.
Uchwa!a Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustaw" mo%e by' zaskar%ona w drodze powództwa wytoczonego
przeciwko Spó!ce o stwierdzenie niewa%no$ci uchwa!y. Powództwo o stwierdzenie niewa%no$ci uchwa!y Walnego
Zgromadzenia powinno by' wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej og!oszenia, nie pó(niej jednak ni% w
terminie roku od dnia powzi#cia uchwa!y.
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Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie niewa%no$ci uchwa!y Walnego Zgromadzenia
przys!uguje Zarz"dowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym cz!onkom tych organów, akcjonariuszowi, który
g!osowa! przeciwko uchwale, a po jej powzi#ciu za%"da! zaprotoko!owania sprzeciwu, akcjonariuszowi
bezzasadnie niedopuszczonemu do udzia!u w Walnym Zgromadzeniu oraz akcjonariuszowi, który nie by! obecny
na Walnym Zgromadzeniu - w przypadku wadliwego zwo!ania Walnego Zgromadzenia lub te% powzi#cia uchwa!y
w sprawie nieobj#tej porz"dkiem obrad.
17.5.11. Prawo do udzia"u w maj%tku w przypadku likwidacji Spó"ki
W okresie likwidacji Spó!ki nie mo%na, nawet cz#$ciowo, wyp!aca' akcjonariuszom zysków ani dokonywa'
podzia!u maj"tku Spó!ki przed sp!aceniem wszystkich zobowi"za&. Maj"tek pozosta!y po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wierzycieli Spó!ki dzieli si# mi#dzy akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez nich wp!at na
kapita! zak!adowy.
17.5.12. Umorzenie Akcji
Kodeks Spó!ek Handlowych przewiduje mo%liwo$' umarzania akcji w spó!ce akcyjnej, o ile przewiduje to statut.
Zgodnie z §3 ust.4 Statutu Akcje Spó!ki mog" by' umorzone za zgod" akcjonariusza w drodze ich nabycia przez
Spó!k# (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie mo%e by' dokonane cz#$ciej ni% raz w roku
obrotowym. Umorzenie akcji Spó!ki wymaga uchwa!y Walnego Zgromadzenia oraz obni%enia kapita!u
zak!adowego Spó!ki. Uchwa!a o obni%eniu kapita!u zak!adowego powinna by' powzi#ta na Walnym
Zgromadzeniu, na którym powzi#to uchwa!# o umorzeniu Akcji. Umorzenie Akcji nast#puje z chwil" obni%enia
kapita!u zak!adowego.
17.5.13. Zamiana Akcji
Zgodnie z § 3 ust.4 Statutu Akcje Spó!ki mog" by' akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
Akcje Emitenta pozostaj"ce w obrocie na rynku regulowanym GPW mog" by' wy!"cznie akcjami na okaziciela –
zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie, podlegaj" one dematerializacji i nie maj" formy dokumentu.
17.5.14. Prawo do $%dania wyboru rewidenta do spraw szczególnych
Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy Spó!ki, posiadaj"cych co najmniej 5% ogólnej liczby g!osów, Walne
Zgromadzenie mo%e podj"' uchwa!# w sprawie zbadania przez bieg!ego, na koszt Spó!ki, okre$lonego
zagadnienia zwi"zanego z utworzeniem Spó!ki lub prowadzeniem jego spraw. Akcjonariusze ci mog" w tym celu
%"da' zwo!ania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub %"da' umieszczenia sprawy podj#cia tej uchwa!y w
porz"dku obrad najbli%szego Walnego Zgromadzenia.
Uchwa!a Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych powinna okre$la' w
szczególno$ci:
- oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyrazi! zgod# na pi$mie,
- przedmiot i zakres badania, zgodny z tre$ci" wniosku, chyba %e wnioskodawca wyrazi! na pi$mie zgod# na
ich zmian#,
- rodzaje dokumentów, które Spó!ka powinna udost#pni' bieg!emu, oraz
- termin rozpocz#cia badania, nie d!u%szy ni% 3 miesi"ce od dnia podj#cia uchwa!y.
Je%eli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwa!y zgodnej z tre$ci" wniosku, albo podejmie tak" uchwa!# z
naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mog", w terminie 14 dni od dnia podj#cia uchwa!y,
wyst"pi' do s"du rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych.
Zarz"d i Rada Nadzorcza s" obowi"zane udost#pni' rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty okre$lone w
uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych albo w postanowieniu s"du
o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych, a tak%e udzieli' wyja$nie& niezb#dnych dla przeprowadzenia
badania.
Rewident do spraw szczególnych jest obowi"zany przedstawi' Zarz"dowi i Radzie Nadzorczej pisemne
sprawozdanie z wyników badania. Zarz"d jest obowi"zany przekaza' to sprawozdanie w trybie raportu
bie%"cego. Sprawozdanie rewidenta do spraw szczególnych nie mo%e ujawnia' informacji stanowi"cych
tajemnic# techniczn", handlow" lub organizacyjn" Spó!ki, chyba %e jest to niezb#dne do uzasadnienia
stanowiska zawartego w tym sprawozdaniu. Zarz"d zobowi"zany jest z!o%y' sprawozdanie ze sposobu
uwzgl#dnienia wyników badania na najbli%szym Walnym Zgromadzeniu.
17.5.15. Prawo do udzia"u w zyskach
Prawo do udzia!u w zyskach Spó!ki zosta!o opisane w punkcie 17.5.1powy%ej.
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17.5.16. Przymusowy wykup i przymusowy odkup Akcji
Przymusowy wykup i przymusowy odkup Akcji zosta!y opisane w punkcie 17.9.

17.6.

Podstawa prawna emisji akcji

Podstaw# emisji Akcji Serii 7 i 8 stanowi" Uchwa!y o Podwy%szeniu, tj.: (i) Uchwa!a Zarz"du Spó!ki z dnia 15
marca 2011 r. w sprawie podwy%szenia kapita!u zak!adowego AmRest Holdings SE w ramach kapita!u
docelowego do kwoty 199.820,99 EUR w drodze emisji 1.048.000akcji zwyk!ych na okaziciela serii 7 oraz (ii)
Uchwa!a Zarz"du Spó!ki z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie podwy%szenia kapita!u zak!adowego AmRest
Holdings SE w ramach kapita!u docelowego do kwoty 212.056,89 EUR w drodze emisji 1.223.590 akcji zwyk!ych
na okaziciela serii 8.

17.7.

Przewidywana data emisji akcji

W dniu 8 kwietnia 2011 r. w!a$ciwy dla Emitenta s"d rejonowy (S"d Rejonowy dla Wroc!awia-Fabrycznej we
Wroc!awiu VI Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru S"dowego) wyda! postanowienie o rejestracji
podwy%szenia kapita!u zak!adowego Emitenta w ramach kapita!u docelowego w wyniku prywatnej emisji Akcji
Serii 7 i 8. Emitent poinformowa! o tym fakcie w raporcie bie%"cym 16/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r.
Zamiarem Emitenta jest dopuszczenie Akcji Wprowadzanych do Obrotu na rynku regulowanym w IV kwartale
2011 roku.

17.8.

Opis ogranicze. w swobodzie przenoszenia akcji

17.8.1.
Ograniczenia wynikaj%ce ze statutu
Obrót Akcjami Emitenta jest wolny. Statut nie przewiduje ogranicze& w zakresie ich zbywania.
17.8.2.

Ograniczenia wynikaj%ce z Ustawy o Obrocie i Ustawy o Ofercie

Podstawowe informacje o rynku kapita!owym w Polsce
Obrót akcjami Emitenta jako akcjami spó!ki publicznej podlega przepisom prawa polskiego, w szczególno$ci
ograniczeniom wynikaj"cym z Ustawy o Ofercie oraz Ustawy o Obrocie, a tak%e regulacjom GPW oraz KDPW.
Tryb i organizacj# nadzoru nad polskim rynkiem kapita!owym sprawowanego przez KNF okre$la równie% Ustawa
o Nadzorze nad Rynkiem Kapita!owym. Rynek gie!dowy w Polsce jest prowadzony przez Gie!d# Papierów
Warto$ciowych w Warszawie S.A. Rynek ten jest rynkiem regulowanym w rozumieniu Ustawy o Obrocie.
Zgodnie z Ustaw" o Obrocie akcje podlegaj"ce dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym w Polsce nie
maj" formy dokumentu od chwili ich zarejestrowania na podstawie umowy z KDPW (dematerializacja). Prawa ze
zdematerializowanych papierów warto$ciowych powstaj" z chwil" ich zapisania po raz pierwszy na rachunku
papierów warto$ciowych i przys!uguj" osobie b#d"cej posiadaczem tego rachunku. Zgodnie z art. 7 Ustawy o
Obrocie przeniesienie akcji na inny podmiot w ramach obrotu wtórnego nast#puje dopiero z chwil" dokonania
odpowiedniego zapisu na rachunku papierów warto$ciowych. Rachunki papierów warto$ciowych dla inwestorów
prowadzone s" przez podmioty posiadaj"ce status uczestników KDPW, którymi mog" by', mi#dzy innymi, domy
maklerskie, banki prowadz"ce dzia!alno$' maklersk" czy zagraniczne firmy inwestycyjne prowadz"ce dzia!alno$'
maklersk" na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Transakcje na rynku regulowanym odbywaj" si# zgodnie z zasad" „delivery versus payment”, czyli na zasadzie
p!atno$ci przy odbiorze. Transakcje rozliczane s" na podstawie danych otrzymywanych z GPW w czasie D+3,
gdzie „D” oznacza dzie& zawarcia transakcji, z wyj"tkiem transakcji pakietowych, które rozliczane s" w terminie
ustalonym przez strony transakcji. W przypadku transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym, których
przedmiotem s" instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, KDPW dokonuje
rozliczenia i rozrachunku na podstawie dokumentów otrzymanych od uczestników KDPW prowadz"cych rachunki
papierów warto$ciowych.
Sesje gie!dowe na GPW odbywaj" si# regularnie od poniedzia!ku do pi"tku, w godzinach 8.30-17.30, o ile zarz"d
GPW nie postanowi inaczej.
Kursy otwarcia i zamkni#cia w systemie notowa& ci"g!ych s" ustalane na podstawie zlece& maklerskich.
Wyznaczenie kursów otwarcia i zamkni#cia odbywa si# przy zastosowaniu poni%szych zasad:
- maksymalizacja wolumenu obrotu,
- minimalizacja ró%nicy mi#dzy liczb" instrumentów finansowych w zleceniach sprzeda%y i kupna mo%liwych do
zrealizowania po okre$lonym kursie,
- minimalizacja ró%nicy mi#dzy kursem okre$lanym a kursem odniesienia.
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Na GPW obowi"zuj" ograniczenia waha& kursów. Generalnie limity waha& kursów wynosz" 10% w przypadku
akcji. Limit ten mo%e ulec zwi#kszeniu do 21% w stosunku do kursu odniesienia. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach ograniczenia waha& kursów mog" ulec dalszemu zwi#kszeniu.
Przy du%ych pakietach akcji obrót mo%e równie% odbywa' si# poprzez transakcje pakietowe prowadzone poza
systemem notowa& ci"g!ych lub kursu jednolitego. Co do zasady, transakcja pakietowa mo%e by' zawarta, je%eli
co najmniej jeden cz!onek GPW przeka%e zlecenie kupna i odpowiadaj"ce mu zlecenie sprzeda%y tej samej liczby
instrumentów finansowych (z wyj"tkiem instrumentów pochodnych), po tej samej cenie i z t" sam" dat"
rozliczenia. Dodatkowo, warto$' takiej transakcji musi równa' si# co najmniej:
- 250.000 PLN w przypadku akcji wchodz"cych w sk!ad warszawskiego indeksu gie!dowego WIG20;
- 100.000 PLN w przypadku pozosta!ych instrumentów finansowych (z zastrze%eniem transakcji pakietowych
dotycz"cych instrumentów pochodnych, których tryb i warunki zawierania okre$la zarz"d GPW).
Ograniczenia wynikaj%ce z Ustawy o Obrocie
Obrót Akcjami Emitenta podlega ograniczeniom wskazanym, mi#dzy innymi, w Ustawie o Obrocie. Zgodnie z art.
19 Ustawy o Obrocie, o ile ustawa nie stanowi inaczej:
- papiery warto$ciowe obj#te zatwierdzonym prospektem emisyjnym mog" by' przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym wy!"cznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu,
- dokonywanie oferty publicznej i zbywanie papierów warto$ciowych na podstawie tej oferty, co do zasady,
wymaga po$rednictwa firmy inwestycyjnej.
Ograniczenia zwi"zane z wykorzystaniem informacji poufnych
Ograniczenia nabywania lub zbywania Akcji wynikaj" równie% z zakazu wykorzystania informacji poufnych.
Informacj" poufn" jest okre$lona w sposób precyzyjny informacja dotycz"ca, bezpo$rednio lub po$rednio,
jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która
nie zosta!a przekazana do publicznej wiadomo$ci, a która po takim przekazaniu mog!aby w istotny sposób
wp!yn"' na cen# tych instrumentów lub powi"zanych instrumentów pochodnych.
Zgodnie z art. 156 Ustawy o Obrocie ka%dy, kto posiada informacj# poufn" w zwi"zku z pe!nieniem funkcji w
organach spó!ki, posiadaniem w spó!ce akcji lub udzia!ów lub w zwi"zku z dost#pem do informacji poufnej z racji
zatrudnienia, a tak%e stosunku zlecenia lub innej umowy lub stosunku prawnego o podobnym charakterze, nie
mo%e wykorzystywa' takiej informacji.
Wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie (na rachunek w!asny lub osoby trzeciej) akcji
w oparciu o informacj# poufn" b#d"c" w posiadaniu tej osoby albo dokonywanie (na rachunek w!asny lub osoby
trzeciej) innej czynno$ci prawnej powoduj"cej lub mog"cej powodowa' rozporz"dzenie takimi akcjami.
Osoby b#d"ce w posiadaniu informacji poufnej nie mog" równie% ujawnia' informacji poufnej ani udziela'
rekomendacji lub nak!ania' innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych, których dotyczy ta informacja.
Osoba wykorzystuj"ca informacj# poufn" z naruszeniem przepisów prawa podlega grzywnie do 5.000.000 PLN
albo karze pozbawienia wolno$ci od 3 miesi#cy do lat 5 lub od 6 miesi#cy do 8 lat (w zale%no$ci od tego kto
wykorzystuje informacj# poufn") albo obu tym karom !"cznie.
Okresy zamkni#te
Ograniczenia dotycz"ce obrotu akcjami w okresie zamkni#tym dotycz" jedynie cz!onków zarz"du, rady
nadzorczej, prokurentów lub pe!nomocników emitenta lub wystawcy, jego pracowników, bieg!ych rewidentów albo
innych osób pozostaj"cych z tym emitentem lub wystawc" w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o
podobnym charakterze, które w trakcie okresu zamkni#tego nie mog" nabywa' lub zbywa', na rachunek w!asny
lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotycz"cych akcji emitenta oraz innych instrumentów
finansowych z nimi powi"zanych oraz dokonywa', na rachunek w!asny lub osoby trzeciej, innych czynno$ci
prawnych powoduj"cych lub mog"cych powodowa' rozporz"dzenie takimi instrumentami finansowymi.
Dodatkowo osoby te nie mog", w czasie trwania okresu zamkni#tego, dzia!aj"c jako organ osoby prawnej,
podejmowa' czynno$ci, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez t# osob# prawn", na
rachunek w!asny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotycz"cych akcji emitenta oraz innych
instrumentów finansowych z nimi powi"zanych albo podejmowa' czynno$ci powoduj"cych lub mog"cych
powodowa' rozporz"dzenie takimi instrumentami finansowymi przez t# osob# prawn", na rachunek w!asny lub
osoby trzeciej.
Wskazane powy%ej ograniczenia nie maj" zastosowania do czynno$ci dokonywanych:
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-

przez podmiot prowadz"cy dzia!alno$' maklersk", któremu taka osoba zleci!a zarz"dzanie portfelem
instrumentów finansowych w sposób wy!"czaj"cy ingerencj# tej osoby w podejmowane na jej rachunek
decyzje inwestycyjne,
w wykonaniu umowy zobowi"zuj"cej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotycz"cych
akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powi"zanych zawartej na pi$mie z dat" pewn"
przed rozpocz#ciem biegu danego okresu zamkni#tego,
w wyniku z!o%enia przez tak" osob# zapisu w odpowiedzi na og!oszone wezwanie do zapisywania si# na
sprzeda% lub zamian# akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie,
w zwi"zku z obowi"zkiem og!oszenia przez tak" osob# wezwania do zapisywania si# na sprzeda% lub
zamian# akcji zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie,
w zwi"zku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru,
w zwi"zku z ofert" skierowan" do pracowników lub osób wchodz"cych w sk!ad statutowych organów
emitenta, pod warunkiem, %e informacja na temat takiej oferty by!a publicznie dost#pna przed rozpocz#ciem
biegu danego okresu zamkni#tego.

Okresem zamkni#tym jest:
- okres od wej$cia w posiadanie przez osoby wskazane powy%ej informacji poufnej dotycz"cej emitenta
instrumentów finansowych do przekazania takiej informacji do publicznej wiadomo$ci,
- w wypadku raportu rocznego – okres dwóch miesi#cy przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomo$ci
lub okres pomi#dzy ko&cem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomo$ci, je%eli
okres ten jest krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba %e osoba wskazana powy%ej nie mia!a dost#pu
do danych finansowych, na podstawie których sporz"dzany by! raport,
- w wypadku raportu pó!rocznego – okres miesi"ca przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomo$ci lub
okres pomi#dzy dniem zako&czenia danego pó!rocza a przekazaniem tego raportu do publicznej
wiadomo$ci, je%eli okres ten jest krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba %e osoba wskazana powy%ej
nie mia!a dost#pu do danych finansowych, na podstawie których sporz"dzany by! raport,
- w wypadku raportu kwartalnego – okres dwóch tygodni przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomo$ci lub okres pomi#dzy dniem zako&czenia danego kwarta!u a przekazaniem tego raportu do
publicznej wiadomo$ci, je%eli okres ten jest krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba %e osoba
wskazana powy%ej nie mia!a dost#pu do danych finansowych, na podstawie których sporz"dzany by! raport.
Sankcj" za naruszenie przepisów dotycz"cych wykorzystania informacji poufnej w okresie zamkni#tym jest kara
pieni#%na w wysoko$ci do 200.000 PLN, która mo%e zosta' na!o%ona decyzj" KNF.
Osoby wchodz"ce w sk!ad organów zarz"dzaj"cych lub nadzorczych emitenta albo b#d"ce jego prokurentami a
tak%e inne osoby, pe!ni"ce w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadaj" sta!y dost#p
do informacji poufnych dotycz"cych bezpo$rednio lub po$rednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie
podejmowania decyzji wywieraj"cych wp!yw na jego rozwój i perspektywy prowadzenia dzia!alno$ci gospodarczej
s" obowi"zane do przekazywania Komisji oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby
blisko z nimi zwi"zane, na w!asny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta. Sankcj" za
naruszenie tego obowi"zku jest kara pieni#%na w wysoko$ci do 100.000 PLN, która mo%e zosta' na!o%ona
decyzj" KNF.
Ograniczenia wynikaj%ce z Ustawy o Ofercie
Nabywanie lub zbywanie znacznych pakietów akcji
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie, kto:
- osi"gn"! lub przekroczy! 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
g!osów w spó!ce publicznej, albo
- posiada! co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby g!osów w
tej spó!ce, a w wyniku zmniejszenia tego udzia!u osi"gn"! odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%,
33 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby g!osów,
jest obowi"zany niezw!ocznie zawiadomi' o tym Komisj# oraz spó!k#, nie pó(niej ni% w terminie 4 dni roboczych
od dnia, w którym dowiedzia! si# o zmianie udzia!u w ogólnej liczbie g!osów lub przy zachowaniu nale%ytej
staranno$ci móg! si# o niej dowiedzie', a w przypadku zmiany wynikaj"cej z nabycia akcji spó!ki publicznej w
transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie pó(niej ni% w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.
Dniami sesyjnymi s" dni sesyjne okre$lone przez spó!k# prowadz"c" rynek regulowany (w przypadku Spó!ki jest
to GPW) w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz og!oszone przez Komisj# w drodze
publikacji na stronie internetowej.
Powy%szy obowi"zek powstaje równie% w przypadku:
- zmiany dotychczas posiadanego udzia!u ponad 10% ogólnej liczby g!osów o co najmniej:
- 2% ogólnej liczby g!osów - w spó!ce publicznej, której akcje s" dopuszczone do obrotu na rynku
oficjalnych notowa& gie!dowych,
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5% ogólnej liczby g!osów - w spó!ce publicznej, której akcje s" dopuszczone do obrotu na innym rynku
regulowanym ni% rynek oficjalnych notowa& gie!dowych,
zmiany dotychczas posiadanego udzia!u ponad 33% ogólnej liczby g!osów o co najmniej 1% ogólnej liczby
g!osów.

-

-

Obowi"zek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów
warto$ciowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu zmiana udzia!u w ogólnej
liczbie g!osów w spó!ce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osi"gni#cia lub przekroczenia progu
ogólnej liczby g!osów, z którym wi"%e si# powstanie tych obowi"zków.
Spó!ka publiczna jest obowi"zana do niezw!ocznego przekazywania informacji otrzymanych od akcjonariusza w
wykonaniu powy%szych obowi"zków równocze$nie do publicznej wiadomo$ci, Komisji oraz spó!ce prowadz"cej
rynek regulowany, na którym notowane s" akcje tej spó!ki (w przypadku Spó!ki jest to GPW).
Wezwania do zapisywania si# na sprzeda& lub zamian# akcji
Przekroczenie progu 5% lub 10% ogólnej liczby g!osów
Nabycie akcji spó!ki publicznej w liczbie powoduj"cej zwi#kszenie udzia!u w ogólnej liczbie g!osów o wi#cej ni%:
- 10% ogólnej liczby g!osów w okresie krótszym ni% 60 dni przez podmiot, którego udzia! w ogólnej liczbie
g!osów w tej spó!ce wynosi mniej ni% 33%,
- 5% ogólnej liczby g!osów w okresie krótszym ni% 12 miesi#cy przez akcjonariusza, którego udzia! w ogólnej
liczbie g!osów w tej spó!ce wynosi co najmniej 33%,
- mo%e nast"pi' wy!"cznie w wyniku og!oszenia wezwania do zapisywania si# na sprzeda% lub zamian# tych
akcji w liczbie nie mniejszej ni% odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby g!osów.
Przekroczenie progu 33% ogólnej liczby g!osów
Przekroczenie 33% ogólnej liczby g!osów w spó!ce publicznej mo%e nast"pi' wy!"cznie w wyniku og!oszenia
wezwania do zapisywania si# na sprzeda% lub zamian# akcji tej spó!ki w liczbie zapewniaj"cej osi"gni#cie 66%
ogólnej liczby g!osów, z wyj"tkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby g!osów ma nast"pi' w
wyniku og!oszenia wezwania do zapisywania si# na sprzeda% lub zamian# wszystkich pozosta!ych akcji spó!ki
zgodnie z art. 74 Ustawy o Ofercie.
W przypadku, gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby g!osów nast"pi!o w wyniku po$redniego nabycia akcji
w ofercie publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spó!ki jako wk!adu niepieni#%nego, po!"czenia lub podzia!u
spó!ki, w wyniku zmiany statutu spó!ki, wyga$ni#cia uprzywilejowania akcji lub zaj$cia innego ni% czynno$'
prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który po$rednio naby! akcje, jest obowi"zany, w terminie
trzech miesi#cy od przekroczenia 33% ogólnej liczby g!osów, do:
- og!oszenia wezwania do zapisywania si# na sprzeda% lub zamian# akcji tej spó!ki w liczbie powoduj"cej
osi"gni#cie 66% ogólnej liczby g!osów, albo
- zbycia akcji w liczbie powoduj"cej osi"gni#cie nie wi#cej ni% 33% ogólnej liczby g!osów,
chyba %e w tym terminie udzia! akcjonariusza lub podmiotu, który po$rednio naby! akcje, w ogólnej liczbie g!osów
ulegnie zmniejszeniu do nie wi#cej ni% 33% ogólnej liczby g!osów, odpowiednio w wyniku podwy%szenia kapita!u
zak!adowego, zmiany statutu spó!ki lub wyga$ni#cia uprzywilejowania jego akcji.
Je%eli przekroczenie 33% ogólnej liczby g!osów nast"pi!o w wyniku dziedziczenia, obowi"zek, o którym mowa
powy%ej, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udzia! w ogólnej liczbie g!osów uleg!
dalszemu zwi#kszeniu. Termin wykonania tego obowi"zku liczy si# od dnia, w którym nast"pi!o zdarzenie
powoduj"ce zwi#kszenie udzia!u w ogólnej liczbie g!osów.
Przekroczenie progu 66% ogólnej liczby g!osów
Zgodnie z art. 74 Ustawy o Ofercie przekroczenie 66% ogólnej liczby g!osów w spó!ce publicznej mo%e nast"pi'
wy!"cznie w wyniku og!oszenia wezwania do zapisywania si# na sprzeda% lub zamian# wszystkich pozosta!ych
akcji tej spó!ki.
W przypadku jednak, gdy przekroczenie progu 66% nast"pi!o w wyniku po$redniego nabycia akcji, obj#cia akcji
nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spó!ki jako wk!adu
niepieni#%nego, po!"czenia lub podzia!u spó!ki, w wyniku zmiany statutu spó!ki, wyga$ni#cia uprzywilejowania
akcji lub zaj$cia innego ni% czynno$' prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który po$rednio
naby! akcje, jest obowi"zany, w terminie trzech miesi#cy od przekroczenia 66% ogólnej liczby g!osów, do
og!oszenia wezwania do zapisywania si# na sprzeda% lub zamian# wszystkich pozosta!ych akcji tej spó!ki, chyba
%e w tym terminie udzia! akcjonariusza lub podmiotu, który po$rednio naby! akcje, w ogólnej liczbie g!osów
ulegnie zmniejszeniu do nie wi#cej ni% 66% ogólnej liczby g!osów, odpowiednio w wyniku podwy%szenia kapita!u
zak!adowego, zmiany statutu spó!ki lub wyga$ni#cia uprzywilejowania jego akcji.

174

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE
Je%eli przekroczenie 66% ogólnej liczby g!osów nast"pi!o w wyniku dziedziczenia, obowi"zek og!oszenia
wezwania do zapisywania si# na sprzeda% lub zamian# wszystkich pozosta!ych akcji tej spó!ki, ma zastosowanie
w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udzia! w ogólnej liczbie g!osów uleg! dalszemu zwi#kszeniu.
Trzymiesi#czny termin wykonania tego obowi"zku liczy si# od dnia, w którym nast"pi!o zdarzenie powoduj"ce
zwi#kszenie udzia!u w ogólnej liczbie g!osów.
Og!oszenie wezwania
Og!oszenie wezwania nast#puje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysoko$ci nie mniejszej ni% 100% warto$ci
akcji, które maj" by' przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno by' udokumentowane
za$wiadczeniem banku lub innej instytucji finansowej.
Wezwanie jest og!aszane i przeprowadzane za po$rednictwem podmiotu prowadz"cego dzia!alno$' maklersk"
na terytorium Polski, który jest obowi"zany – nie pó(niej ni% na 14 dni roboczych przed dniem rozpocz#cia
przyjmowania zapisów – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego og!oszenia KNF oraz spó!ki
prowadz"cej rynek regulowany, na którym notowane s" dane akcje. Podmiot ten za!"cza do zawiadomienia tre$'
wezwania. Tre$' wezwania powinna zosta' og!oszona równie% w co najmniej jednym dzienniku o zasi#gu
ogólnopolskim.
Odst"pienie od og!oszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba %e po jego og!oszeniu inny podmiot og!osi!
wezwanie dotycz"ce tych samych akcji. Odst"pienie od wezwania og!oszonego na wszystkie pozosta!e akcje
spó!ki publicznej jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot og!osi! wezwanie na wszystkie pozosta!e
akcje tej spó!ki po cenie nie ni%szej ni% cena w tym wezwaniu.
W okresie mi#dzy dokonaniem zawiadomienia a zako&czeniem wezwania podmiot obowi"zany do og!oszenia
wezwania oraz podmioty od niego zale%ne lub wobec niego dominuj"ce, lub podmioty b#d"ce stronami
zawartego z nim porozumienia dotycz"cego nabywania przez te podmioty akcji spó!ki publicznej lub zgodnego
g!osowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwa!ej polityki wobec spó!ki:
- mog" nabywa' akcje spó!ki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób w nim
okre$lony,
- nie mog" zbywa' akcji spó!ki, której dotyczy wezwanie, ani zawiera' umów, z których móg!by wynika'
obowi"zek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania,
- nie mog" nabywa' po$rednio akcji spó!ki publicznej, której dotyczy wezwanie.
Po otrzymaniu zawiadomienia o og!oszeniu wezwania KNF mo%e, najpó(niej na 3 dni robocze przed dniem
rozpocz#cia przyjmowania zapisów, zg!osi' %"danie wprowadzenia niezb#dnych zmian lub uzupe!nie& w tre$ci
wezwania albo przekazania wyja$nie& dotycz"cych jego tre$ci, w terminie okre$lonym w %"daniu, nie krótszym
ni% 2 dni. Rozpocz#cie przyjmowania zapisów w wezwaniu ulega wstrzymaniu do czasu dokonania czynno$ci
wskazanych w %"daniu przez podmiot obowi"zany do og!oszenia wezwania.
Po zako&czeniu wezwania podmiot, który og!osi! wezwanie, jest obowi"zany zawiadomi' KNF oraz spó!k# o
liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie g!osów osi"gni#tym w wyniku
wezwania.
Cena Akcji w wezwaniu
Cena akcji proponowana w wezwaniu og!aszanym na podstawie art. 72-74 Ustawy o Ofercie w przypadku, gdy
którekolwiek z akcji spó!ki s" przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, cena akcji proponowana w wezwaniu,
nie mo%e by' ni%sza od:
- $redniej ceny rynkowej z okresu 6 miesi#cy poprzedzaj"cych og!oszenie wezwania, w czasie których
dokonywany by! obrót tymi akcjami na rynku g!ównym, albo
- $redniej ceny rynkowej z krótszego okresu – je%eli obrót akcjami spó!ki by! dokonywany na rynku g!ównym
przez okres krótszy ni% okre$lony powy%ej.
W przypadku gdy nie jest mo%liwe ustalenie ceny zgodnie z zasadami wskazami powy%ej albo w przypadku
spó!ki, w stosunku do której otwarte zosta!o post#powanie uk!adowe lub upad!o$ciowe - nie mo%e by' ni%sza od
ich warto$ci godziwej.
Dodatkowo, cena akcji proponowana w wezwaniach nie mo%e by' równie% ni%sza od:
najwy%szej ceny, jak" za akcje b#d"ce przedmiotem wezwania podmiot obowi"zany do jego og!oszenia,
podmioty od niego zale%ne lub wobec niego dominuj"ce, lub podmioty b#d"ce stronami zawartego z nim
porozumienia dotycz"cego nabywania przez te podmioty akcji spó!ki publicznej lub zgodnego g!osowania na
walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwa!ej polityki wobec spó!ki, zap!aci!y w okresie 12 miesi#cy przed
og!oszeniem wezwania, albo

-
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najwy%szej warto$ci rzeczy lub praw, które podmiot obowi"zany do og!oszenia wezwania lub podmioty, o
których mowa powy%ej, wyda!y w zamian za akcje b#d"ce przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesi#cy
przed og!oszeniem wezwania.

Cena akcji proponowana w wezwaniu w zwi"zku z przekroczeniem 66% ogólnej liczny g!osów nie mo%e by'
równie% ni%sza od $redniej ceny rynkowej z okresu 3 miesi#cy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym
poprzedzaj"cych og!oszenie wezwania.
Cena proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 Ustawy o Ofercie Publicznej, mo%e by' ni%sza od
ceny ustalonej zgodnie z zasadami wskazanymi powy%ej w odniesieniu do akcji stanowi"cych co najmniej 5%
wszystkich akcji spó!ki, które b#d" nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zg!aszaj"cej si# na wezwanie, je%eli
podmiot obowi"zany do og!oszenia wezwania i ta osoba tak postanowi!y.
W przypadku, gdy $rednia cena rynkowa akcji, ustalona zgodnie z regu!ami wskazanymi powy%ej, znacznie
odbiega od warto$ci godziwej tych akcji z powodu:
- przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa nabycia akcji spó!ki przejmuj"cej w
zwi"zku z podzia!em spó!ki publicznej przez wydzielenie lub innych praw maj"tkowych zwi"zanych z
posiadaniem akcji spó!ki publicznej,
- znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub maj"tkowej spó!ki na skutek zdarze& lub okoliczno$ci, których
spó!ka nie mog!a przewidzie' lub im zapobiec,
- zagro%enia spó!ki trwa!" niewyp!acalno$ci",
wówczas podmiot og!aszaj"cy wezwanie mo%e zwróci' si# do KNF z wnioskiem o udzielenie zgody na
zaproponowanie w wezwaniu ceny niespe!niaj"cej kryteriów, o których mowa powy%ej.
KNF mo%e udzieli' takiej zgody, o ile proponowana cena nie jest ni%sza od warto$ci godziwej tych akcji, a
og!oszenie takiego wezwania nie naruszy uzasadnionego interesu akcjonariuszy.
Za cen# proponowan" w wezwaniu na zamian# akcji uwa%a si# warto$' zdematerializowanych akcji innej spó!ki,
których w!asno$' zostanie przeniesiona w zamian za akcje b#d"ce przedmiotem wezwania. Warto$' takich akcji
zdematerializowanych ustala si#:
- w przypadku akcji b#d"cych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym: wed!ug $redniej ceny rynkowej z
okresu 6 miesi#cy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzaj"cych og!oszenie wezwania albo
wed!ug $redniej ceny z krótszego okresu – je%eli obrót akcjami by! dokonywany na rynku regulowanym przez
okres krótszy ni% 6 miesi#cy,
- w przypadku gdy nie jest mo%liwe ustalenie warto$ci akcji zgodnie z zasadami wskazanymi powy%ej – wed!ug
ich warto$ci godziwej.
Za $redni" cen# rynkowa uwa%a si# cen# b#d"c" $redni" arytmetyczn" ze $rednich, dziennych cen wa%onych
wolumenem obrotu.
Dodatkowe podmioty obj#te obowi"zkami zwi"zanymi ze znacznymi pakietami Akcji
Obowi"zki dotycz"ce zawiadomienia KNF o osi"gni#ciu lub przekroczeniu okre$lonego progu liczby g!osów w
spó!ce publicznej, wezwa& spoczywaj" odpowiednio:
- równie% na podmiocie, który osi"gn"! lub przekroczy! okre$lony w ustawie próg ogólnej liczby g!osów w
zwi"zku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w zwi"zku z akcjami spó!ki
publicznej,
- na funduszu inwestycyjnym – równie% w przypadku, gdy osi"gni#cie lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby g!osów okre$lonego w tych przepisach nast#puje w zwi"zku z posiadaniem akcji !"cznie przez inne
fundusze inwestycyjne zarz"dzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz inne fundusze
inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarz"dzane przez ten sam podmiot,
- równie% na podmiocie, w przypadku którego osi"gni#cie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
g!osów, okre$lonego w przepisach Ustawy o Ofercie, nast#puje w zwi"zku z posiadaniem akcji:
- przez osob# trzeci" w imieniu w!asnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wy!"czeniem
akcji nabytych w ramach wykonywania czynno$ci polegaj"cych na wykonywaniu zlece& nabycia lub
zbycia maklerskich instrumentów finansowych, na rachunek daj"cego zlecenie,
- w ramach wykonywania czynno$ci polegaj"cych na zarz"dzaniu portfelami, w sk!ad których wchodzi
jeden lub wi#ksza liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz
Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, w zakresie akcji wchodz"cych w sk!ad zarz"dzanych portfeli
papierów warto$ciowych, z których podmiot ten jako zarz"dzaj"cy, mo%e w imieniu zleceniodawców
wykonywa' prawo g!osu na walnym zgromadzeniu,
- przez osob# trzeci", z któr" ten podmiot zawar! umow#, której przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa g!osu,
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równie% na pe!nomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu zosta!
upowa%niony do wykonywania prawa g!osu z akcji spó!ki publicznej, je%eli akcjonariusz ten nie wyda!
wi"%"cych pisemnych dyspozycji co do sposobu g!osowania,
równie% !"cznie na wszystkich podmiotach, które !"czy pisemne lub ustne porozumienie dotycz"ce
nabywania przez te podmioty akcji spó!ki publicznej lub zgodnego g!osowania na walnym zgromadzeniu lub
prowadzenia trwa!ej polityki wobec spó!ki, chocia%by tylko jeden z tych podmiotów podj"! lub zamierza!
podj"' czynno$ci powoduj"ce powstanie tych obowi"zków,
na podmiotach, które zawieraj" porozumienie, o którym mowa powy%ej, posiadaj" akcje spó!ki publicznej, w
liczbie zapewniaj"cej !"cznie osi"gni#cie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby g!osów okre$lonego
w tych przepisach. W przypadkach, o których mowa w dwóch ostatnich punktach, obowi"zki okre$lone w
przepisach dotycz"cych znacznych pakietów akcji mog" by' wykonywane przez jedn" ze stron
porozumienia, wskazan" przez strony porozumienia.

Obowi"zki okre$lone w przepisach dotycz"cych zawiadomienia KNF o osi"gni#ciu, przekroczeniu okre$lonego
progu g!osów w spó!ce publicznej, wezwa&, przymusowego wykupu lub odkupu powstaj" równie% w przypadku,
gdy prawa g!osu s" zwi"zane z papierami warto$ciowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie,
który mo%e nimi rozporz"dza' wed!ug w!asnego uznania.
Podmiot obowi"zany do wykonania obowi"zków okre$lonych w art. 73 ust. 2 i 3 (zwi"zanych z og!oszeniem
wezwania do zapisywania si# na sprzeda% lub zamian# akcji w liczbie powoduj"cej osi"gniecie 66% ogólnej
liczby g!osów b"d( zbycie akcji w liczbie powoduj"cej osi"gni#cie nie wi#cej ni% 33% ogólnej liczby g!osów) lub
art. 74 ust. 2 i 5 (zwi"zanych z og!oszeniem wezwania do zapisywania si# na sprzeda% lub zamian# wszystkich
akcji pozosta!ych po przekroczeniu 66% ogólnej liczby g!osów) nie mo%e do dnia ich wykonania bezpo$rednio lub
po$rednio nabywa' lub obejmowa' akcji spó!ki publicznej, w której przekroczy! okre$lony w tych przepisach próg
ogólnej liczby g!osów.
Zakaz wykonywania prawa g!osu jako sankcja za naruszenie obowi"zków zwi"zanych ze znacznymi pakietami
Akcji
Zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie mo%e wykonywa' prawa g!osu z:
akcji spó!ki publicznej b#d"cych przedmiotem czynno$ci prawnej lub innego zdarzenia prawnego
powoduj"cego osi"gni#cie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby g!osów, je%eli osi"gni#cie lub
przekroczenie tego progu nast"pi!o z naruszeniem obowi"zków okre$lonych odpowiednio w art. 69 lub art.
72,
- wszystkich akcji spó!ki publicznej, je%eli przekroczenie progu ogólnej liczby g!osów nast"pi!o z naruszeniem
obowi"zków okre$lonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1,
- akcji spó!ki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79.

-

Podmiot, który przekroczy! próg ogólnej liczby g!osów, w przypadku, o którym mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2
lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5, nie mo%e wykonywa' prawa g!osu z wszystkich akcji spó!ki publicznej, chyba %e
wykona w terminie obowi"zki okre$lone w tych przepisach.
Zakaz wykonywania prawa g!osu, o którym mowa powy%ej, dotyczy tak%e wszystkich akcji spó!ki publicznej
posiadanych przez podmioty zale%ne od akcjonariusza lub podmiotu, który naby! akcje z naruszeniem
obowi"zków okre$lonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 albo nie wykona! obowi"zków okre$lonych w art. 73 ust.
2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5.
W przypadku nabycia lub obj#cia akcji spó!ki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4
pkt 3 albo art. 88a, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1, podmiot, który naby! lub obj"! akcje, oraz podmioty od
niego zale%ne nie mog" wykonywa' prawa g!osu z tych akcji.
Prawo g!osu z akcji spó!ki publicznej wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzgl#dniane przy obliczaniu wyniku
g!osowania nad uchwa!" walnego zgromadzenia, z zastrze%eniem przepisów innych ustaw.
Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów zwi"zanych ze znacznymi pakietami Akcji i wezwaniami
Na podstawie art. 89 Ustawy o Ofercie KNF mo%e na!o%y' kar# pieni#%n" do wysoko$ci 1.000.000 PLN na
ka%dego kto:
- nabywa lub zbywa papiery warto$ciowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67,
- nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego zawiadomienia z
naruszeniem warunków okre$lonych w tych przepisach,
- przekracza okre$lony próg ogólnej liczby g!osów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72-74,
- nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77,
- nie og!asza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowi"zku
zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3,
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nie og!asza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74
ust. 2 lub 5,
wbrew %"daniu, o którym mowa w art. 78, w okre$lonym w nim terminie nie wprowadza niezb#dnych zmian
lub uzupe!nie& w tre$ci wezwania albo nie przekazuje wyja$nie& dotycz"cych jego tre$ci,
nie dokonuje w terminie zap!aty ró%nicy w cenie akcji w przypadku okre$lonym w art. 74 ust. 3,
w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74, proponuje cen# ni%sz" ni% okre$lona na podstawie art. 79,
bezpo$rednio lub po$rednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a,
nabywa akcje w!asne z naruszeniem trybu, terminów i warunków okre$lonych w art. 72-74, art. 79,
dopuszcza si# czynu okre$lonego w punktach powy%ej, dzia!aj"c w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadaj"cej osobowo$ci prawnej.

17.8.3.

Obowi%zek zawiadomienia Spó"ki o osi%gni!ciu stosunku dominacji wynikaj%cy z Kodeksu
Spó"ek Handlowych
Spó!ka dominuj"ca, w rozumieniu art. 4 par.1 pkt K.s.h.– ma obowi"zek powiadomi' spó!k# zale%n" o powstaniu
lub ustaniu stosunku dominacji.
Spó!k" dominuj"c" jest spó!ka w przypadku, gdy:
- dysponuje bezpo$rednio lub po$rednio wi#kszo$ci" g!osów na Walnym Zgromadzeniu, tak%e jako zastawnik
albo u%ytkownik, b"d( w Zarz"dzie, tak%e na podstawie porozumie& z innymi osobami, lub
- jest uprawniona do powo!ywania lub odwo!ywania wi#kszo$ci cz!onków Zarz"du, tak%e na podstawie
porozumie& z innymi osobami, lub
- jest uprawniona do powo!ywania lub odwo!ywania wi#kszo$ci cz!onków Rady Nadzorczej, tak%e na
podstawie porozumie& z innymi osobami, lub
- cz!onkowie jej zarz"du stanowi" wi#cej ni% po!ow# cz!onków Zarz"du, lub
- wywiera decyduj"cy wp!yw na dzia!alno$' Spó!ki, w szczególno$ci na podstawie umów o zarz"dzanie Spó!k"
lub umów o przekazywanie zysku przez Spó!k#.
Akcjonariusz Spó!ki, który spe!ni przes!anki pozwalaj"ce na uznanie go za spó!k# dominuj"c" w odniesieniu do
Spó!ki jest zobowi"zany do powiadomienia Spó!ki o powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od
dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa g!osu z akcji reprezentuj"cych
wi#cej ni% 33% kapita!u zak!adowego.
17.8.4.

Ograniczenia wynikaj%ce z regulacji antymonopolowych

Obowi"zki wynikaj"ce z Rozporz"dzenia Rady w Sprawie Koncentracji
Koncentracja przedsi#biorców dzia!aj"cych w Polsce mo%e podlega' przepisom prawa wspólnotowego. Z tzw.
koncentracj" o wymiarze wspólnotowym zgodnie z art. 1 Rozporz"dzenia Rady w Sprawie Koncentracji mamy do
czynienia w przypadku, gdy
- !"czny $wiatowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsi#biorstw wynosi wi#cej ni% 5.000.000.000 EUR,
oraz
- !"czny obrót przypadaj"cy na Wspólnot# Europejsk", ka%dego z co najmniej dwóch zainteresowanych
przedsi#biorstw, wynosi wi#cej ni% 250.000.000 EUR,
chyba %e ka%de z zainteresowanych przedsi#biorstw uzyskuje wi#cej ni% dwie trzecie swoich !"cznych obrotów
przypadaj"cych na Wspólnot# Europejsk" w jednym i tym samym pa&stwie cz!onkowskim.
Pomimo niespe!nienia powy%szych wymogów koncentracja ma równie% wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
- !"czny $wiatowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsi#biorstw wynosi wi#cej ni% 2.500.000.000 EUR,
- w ka%dym z co najmniej trzech pa&stw cz!onkowskich !"czny obrót wszystkich zainteresowanych
przedsi#biorstw wynosi wi#cej ni% 100.000.000 EUR,
- w ka%dym z co najmniej trzech pa&stw cz!onkowskich uj#tych dla celów wskazanych w punkcie powy%ej
!"czny obrót ka%dego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsi#biorstw wynosi wi#cej ni% 25.000.000
EUR, oraz
- !"czny obrót przypadaj"cy na Wspólnot# Europejsk" ka%dego z co najmniej dwóch zainteresowanych
przedsi#biorstw wynosi wi#cej ni% 100.000.000 EUR,
chyba %e ka%de z zainteresowanych przedsi#biorstw uzyskuje wi#cej ni% dwie trzecie swoich !"cznych obrotów
przypadaj"cych na Wspólnot# Europejsk" w jednym i tym samym Pa&stwie Cz!onkowskim.
Koncentracja o wymiarze wspólnotowym polega zg!oszeniu do Komisji Europejskiej przed jej wykonaniem i po
zawarciu umowy, og!oszeniu publicznej oferty przej#cia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji, a w okre$lonych
przypadkach koncentracje mog" by' tak%e zg!aszane na wcze$niejszym etapie.
Dokonanie koncentracji powinno by' zawieszone do czasu podj#cia przez Komisj# Europejsk" ostatecznej
decyzji lub up!ywu terminu przewidzianego na wydanie decyzji.
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Ograniczenia wynikaj"ce z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
Zgodnie z art. 13 ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zamiar koncentracji przedsi#biorców podlega
zg!oszeniu Prezesowi UOKiK, je%eli !"czny $wiatowy obrót przedsi#biorców uczestnicz"cych w koncentracji w
roku obrotowym poprzedzaj"cym rok zg!oszenia przekracza równowarto$' 1.000.000.000 EUR lub je%eli !"czny
obrót na terytorium Polski przedsi#biorców uczestnicz"cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj"cym
rok zg!oszenia przekracza równowarto$' 50.000.000 EUR.
Prezes UOKiK wydaje zgod# na koncentracj#, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie
ograniczona, w szczególno$ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj"cej na rynku.
Obowi"zek zg!oszenia zamiaru koncentracji dotyczy zamiaru:
- po!"czenia dwóch lub wi#cej samodzielnych przedsi#biorców,
- przej#cia - poprzez nabycie lub obj#cie akcji, innych papierów warto$ciowych, ca!o$ci lub cz#$ci maj"tku lub
w jakikolwiek inny sposób - bezpo$redniej lub po$redniej kontroli nad jednym lub wi#cej przedsi#biorcami
przez jednego lub wi#cej przedsi#biorców,
- utworzenia przez przedsi#biorców wspólnego przedsi#biorcy,
- nabycia przez przedsi#biorc# cz#$ci mienia innego przedsi#biorcy (ca!o$ci lub cz#$ci przedsi#biorstwa),
je%eli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzaj"cych
zg!oszenie przekroczy! na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowarto$' 10.000.000 EUR.
Przej#ciem kontroli zgodnie z Ustaw" o Ochronie Konkurencji i Konsumentów s" wszelkie formy bezpo$redniego
lub po$redniego uzyskania przez przedsi#biorc# uprawnie&, które osobno albo !"cznie, przy uwzgl#dnieniu
wszystkich okoliczno$ci prawnych lub faktycznych, umo%liwiaj" wywieranie decyduj"cego wp!ywu na innego
przedsi#biorc# lub przedsi#biorców.
Nie podlega zg!oszeniu zamiar koncentracji:
- je%eli !"czny obrót przedsi#biorcy, nad którym ma nast"pi' przej#cie kontroli, oraz jego przedsi#biorców
zale%nych nie przekroczy! na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w %adnym z dwóch lat obrotowych
poprzedzaj"cych zg!oszenie równowarto$ci 10.000.000 EUR,
- polegaj"cej na czasowym nabyciu lub obj#ciu przez instytucj# finansow" akcji w celu ich odsprzeda%y, je%eli
przedmiotem dzia!alno$ci gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na w!asny lub cudzy rachunek
inwestowanie w akcje albo udzia!y innych przedsi#biorców, pod warunkiem %e odsprzeda% ta nast"pi przed
up!ywem roku od dnia nabycia lub obj#cia, oraz %e instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udzia!ów,
z wyj"tkiem prawa do dywidendy, lub wykonuje te prawa wy!"cznie w celu przygotowania odsprzeda%y
ca!o$ci lub cz#$ci przedsi#biorstwa, jego maj"tku lub tych akcji albo udzia!ów,
- polegaj"cej na czasowym nabyciu lub obj#ciu przez przedsi#biorc# akcji lub udzia!ów w celu zabezpieczenia
wierzytelno$ci, pod warunkiem %e nie b#dzie on wykonywa! praw z tych akcji lub udzia!ów, z wy!"czeniem
prawa do ich sprzeda%y,
- przedsi#biorców nale%"cych do tej samej grupy kapita!owej,
- nast#puj"cej w toku post#powania upad!o$ciowego, z wy!"czeniem przypadków, gdy zamierzaj"cy przej"'
kontrol# jest konkurentem albo nale%y do grupy kapita!owej, do której nale%" konkurenci przedsi#biorcy
przejmowanego.
Przedsi#biorcy uczestnicz"cy w koncentracji, która podlega zg!oszeniu, s" obowi"zani do wstrzymania si# od jej
dokonania do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyra%eniu zgody na dokonanie koncentracji lub
up!ywu terminu, w jakim taka decyzja powinna zosta' wydana.
Realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji zg!oszona Prezesowi UOKiK nie stanowi naruszenia
ustawowego obowi"zku wstrzymania si# od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK
decyzji o wyra%eniu zgody na dokonanie koncentracji lub up!ywu terminu, w jakim taka decyzja powinna zosta'
wydana, je%eli nabywca nie korzysta z prawa g!osu wynikaj"cego z nabytych akcji lub czyni to wy!"cznie w celu
utrzymania pe!nej warto$ci swej inwestycji kapita!owej lub dla zapobie%enia powa%nej szkodzie, jaka mo%e
powsta' u przedsi#biorców uczestnicz"cych w koncentracji.

17.9.

Obowi%zuj%ce regulacje dotycz%ce obowi%zkowych ofert przej!cia lub przymusowego
wykupu i odkupu w odniesieniu do akcji

17.9.1.
Przymusowy wykup akcji (squeeze-out)
Na podstawie art. 82 Ustawy o Ofercie akcjonariuszowi spó!ki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z
podmiotami od niego zale%nymi lub wobec niego dominuj"cymi oraz podmiotami b#d"cymi stronami zawartego z
nim porozumienia w sprawie nabywania przez te podmioty akcji spó!ki publicznej lub zgodnego g!osowania na
walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwa!ej polityki wobec spó!ki, osi"gn"! lub przekroczy! 90% ogólnej liczby
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g!osów w tej spó!ce, przys!uguje, w terminie trzech miesi#cy od osi"gni#cia lub przekroczenia tego progu, prawo
%"dania od pozosta!ych akcjonariuszy sprzeda%y wszystkich posiadanych przez nich akcji.
Cen# akcji podlegaj"cych przymusowemu wykupowi ustala si# zgodnie z zasadami okre$lonymi w przepisach
Ustawy o Ofercie odnosz"cych si# do ustalania ceny akcji w wezwaniu – okre$lonych w art. 79 ust. 1–3 Ustawy o
Ofercie. Je%eli jednak osi"gni#cie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby g!osów nast"pi!o w wyniku
og!oszonego wezwania na sprzeda% lub zamian# wszystkich pozosta!ych akcji spó!ki, cena przymusowego
wykupu nie mo%e by' ni%sza od ceny proponowanej w tym wezwaniu.
Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu nast#puje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest
%"danie wykupu.
Przymusowy wykup jest og!aszany i przeprowadzany za po$rednictwem podmiotu prowadz"cego dzia!alno$'
maklersk" na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowi"zany, nie pó(niej ni% na 14 dni roboczych
przed rozpocz#ciem przymusowego wykupu, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego og!oszenia KNF
oraz spó!k# prowadz"c" rynek regulowany, na którym notowane s" dane akcje, a je%eli akcje spó!ki notowane s"
na kilku rynkach regulowanych – wszystkich tych spó!ek. Podmiot ten za!"cza do zawiadomienia informacje na
temat przymusowego wykupu.
Odst"pienie od og!oszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.
17.9.2.
Przymusowy odkup akcji (sell-out)
Zgodnie z art. 83 Ustawy o Ofercie akcjonariusz spó!ki publicznej mo%e za%"da' wykupienia posiadanych przez
niego akcji przez innego akcjonariusza, który osi"gn"! lub przekroczy! 90% ogólnej liczby g!osów w tej spó!ce.
,"danie sk!ada si# na pi$mie w terminie trzech miesi#cy od dnia, w którym nast"pi!o osi"gni#cie lub
przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza, a w przypadku gdy informacja o osi"gni#ciu lub
przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby g!osów nie zosta!a przekazana do publicznej wiadomo$ci w trybie
okre$lonym w Ustawie o Ofercie, termin na z!o%enie %"dania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spó!ki
publicznej, który mo%e %"da' wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedzia! si# lub przy zachowaniu
nale%ytej staranno$ci móg! si# dowiedzie' o osi"gni#ciu lub przekroczeniu tego progu przez innego
akcjonariusza.
,"daniu temu s" obowi"zani zado$'uczyni' solidarnie akcjonariusz, który osi"gn"! lub przekroczy! 90% ogólnej
liczby g!osów, jak równie% podmioty wobec niego zale%ne i dominuj"ce, w terminie 30 dni od dnia jego
zg!oszenia. Obowi"zek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa równie% solidarnie na ka%dej ze stron
porozumienia w sprawie nabywania przez cz!onków tego porozumienia akcji spó!ki publicznej lub zgodnego
g!osowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwa!ej polityki wobec spó!ki, o ile cz!onkowie tego
porozumienia posiadaj" wspólnie, wraz z podmiotami dominuj"cymi i zale%nymi, co najmniej 90% ogólnej liczby
g!osów.
Akcjonariusz %"daj"cy wykupienia akcji uprawniony jest do otrzymania ceny nie ni%szej ni% okre$lona zgodnie z
art. 79 ust. 1-3 z zastrze%eniem, %e je%eli osi"gni#cie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby g!osów
nast"pi!o w wyniku og!oszonego wezwania na sprzeda% lub zamian# wszystkich pozosta!ych akcji spó!ki,
akcjonariusz %"daj"cy wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie ni%szej ni% cena proponowana w
tym wezwaniu.

17.10.

Wskazanie publicznych ofert przej!cia w stosunku do kapita"u Emitenta dokonanych
przez osoby trzecie w ci%gu ostatniego roku obrotowego oraz bie$%cego roku
obrotowego

W okresie ostatniego roku obrotowego oraz bie%"cego roku obrotowego nie by!o %adnych publicznych ofert
przej#cia w stosunku do Emitenta.

17.11.

Informacje na temat potr%cenia u /ród"a podatków od dochodu

Informacja o opodatkowaniu dotyczy przepisów polskiego prawa podatkowego zwi"zanych z nabywaniem,
posiadaniem i obrotem Akcjami, obowi"zuj"cych na Dat# Zatwierdzenia Prospektu. Informacja ma charakter
ogólny, co oznacza, %e nie stanowi ani porady prawnej, ani kompletnej i wyczerpuj"cej analizy wy%ej
wymienionych przepisów. Dlatego poni%sza informacja o opodatkowaniu nie powinna by' wy!"czn" podstaw"
oceny skutków prawnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Potencjalnym inwestorom zaleca si#
uzyskanie w tym wzgl#dzie porady w!a$ciwych doradców lub oficjalnych stanowisk odpowiednich organów
administracyjnych w!a$ciwych w tym zakresie.
17.11.1. Zasady opodatkowania dochodów z posiadania Akcji
Dochody z posiadania Akcji uzyskiwane przez osoby fizyczne podlegaj"ce w Polsce nieograniczonemu
obowi"zkowi podatkowemu
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Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 1a Ustawy o PDOF osoby fizyczne podlegaj" obowi"zkowi podatkowemu od ca!o$ci
swoich dochodów (przychodów) bez wzgl#du na miejsce po!o%enia (róde! przychodów (nieograniczony
obowi"zek podatkowy), je%eli maj" miejsce zamieszkania na terytorium RP, tzn. posiadaj" w RP centrum
interesów osobistych lub gospodarczych (o$rodek interesów %yciowych) lub przebywaj" na terytorium RP d!u%ej
ni% 183 dni w roku podatkowym.
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PDOF, dywidendy oraz inne dochody (przychody) faktycznie uzyskane z
posiadania Akcji przez osoby fizyczne podlegaj" opodatkowaniu zrycza!towanym podatkiem wed!ug stawki 19%.
Podatek ten pobiera si# bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania. Powy%szych dochodów nie !"czy
si# z innymi dochodami uzyskanymi w roku podatkowym, opodatkowanymi na zasadach ogólnych, tj. wed!ug
progresywnej skali podatkowej przewidzianej w art. 27 Ustawy o PDOF.
Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o PDOF podatek od dochodów opodatkowanych na podstawie art. 30a Ustawy o
PDOF pobierany jest przez p!atnika, tzn. podmiot, który wyp!aca lub stawia do dyspozycji podatnika dywidendy
oraz inne dochody (przychody) faktycznie uzyskane z Akcji, stanowi"ce dochód opodatkowany stawk"
zrycza!towan".
P!atnik zobowi"zany jest przes!a' do w!a$ciwego urz#du skarbowego roczn" deklaracj# w terminie do ko&ca
stycznia roku nast#puj"cego po roku podatkowym. P!atnik nie ma natomiast obowi"zku przes!ania krajowym
podatnikom imiennych informacji o wysoko$ci dochodu (przychodu). Podatnicy nie s" obowi"zani do wykazania w
sk!adanym przez siebie rocznym zeznaniu podatkowym zrycza!towanego podatku pobranego przez p!atnika.
Dochody z posiadania Akcji uzyskiwane przez krajowe osoby prawne
Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o PDOP osoby prawne podlegaj" w Polsce nieograniczonemu obowi"zkowi
podatkowemu od ca!o$ci swoich dochodów (nieograniczony obowi"zek podatkowy), bez wzgl#du na miejsce ich
osi"gania, je%eli maj" siedzib# lub zarz"d na terytorium RP. Dywidendy oraz inne dochody (przychody) faktycznie
uzyskane z Akcji przez osoby prawne i spó!ki kapita!owe w organizacji maj"ce siedzib# lub zarz"d na terytorium
RP, a tak%e jednostki organizacyjne niemaj"ce osobowo$ci prawnej (z wyj"tkiem spó!ek niemaj"cych osobowo$ci
prawnej), opodatkowane s" wed!ug zasad okre$lonych w art. 22 Ustawy o PDOP. Oznacza to, %e w przypadku
opodatkowania dywidend lub innych przychodów z tytu!u udzia!u w zyskach osób prawnych maj"cych siedzib#
lub zarz"d w Polsce stawka podatku b#dzie wynosi' 19%. W przypadku dywidend podstaw" opodatkowania jest
ca!a kwota otrzymanej dywidendy, bez mo%liwo$ci jej pomniejszenia o koszty uzyskania przychodu.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o PDOP podatek od dywidend oraz innych dochodów (przychodów) faktycznie
uzyskanych z Akcji pobierany jest przez p!atnika, tzn. podmiot dokonuj"cy wyp!at nale%no$ci z tego tytu!u. P!atnik
zobowi"zany jest przes!a' do w!a$ciwego urz#du skarbowego roczn" deklaracj# w terminie do ko&ca pierwszego
miesi"ca roku nast#puj"cego po roku podatkowym. P!atnik obowi"zany jest ponadto przes!a' podatnikom
informacje o wysoko$ci pobranego podatku w terminie do siódmego dnia miesi"ca nast#puj"cego po miesi"cu, w
którym podatek zosta! pobrany.
Dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytu!u udzia!u w zyskach osób prawnych mog" by' tak%e
zwolnione z podatku dochodowego na zasadach okre$lonych poni%ej, w przypadku akcjonariuszy b#d"cych
osobami prawnymi, którzy posiadaj" wi#ksze pakiety Akcji.
17.11.2.

Dochody z posiadania Akcji uzyskiwane przez zagraniczne osoby fizyczne i zagraniczne osoby
prawne, nie podlegaj%ce w Polsce nieograniczonemu obowi%zkowi podatkowemu
Dywidendy oraz inne dochody faktycznie uzyskane z Akcji przez podmioty niemaj"ce siedziby lub zarz"du na
terytorium RP oraz przez osoby fizyczne niemaj"ce miejsca zamieszkania w Polsce opodatkowane b#d" wed!ug
takich samych zasad jak dochody osób krajowych. Nale%y zaznaczy', %e zagraniczne spó!ki niemaj"ce
osobowo$ci prawnej podlegaj" opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla osób prawnych, je%eli zgodnie z
przepisami prawa podatkowego pa&stwa ich siedziby lub zarz"du traktowane s" jak osoby prawne i podlegaj" w
tym pa&stwie opodatkowaniu od ca!o$ci swoich dochodów bez wzgl#du na miejsce ich osi"gania (art. 1 ust. 3
Ustawy o PDOP).
Jednak%e, obok polskich przepisów wewn#trznych, w stosunku do dochodów wspomnianych powy%ej osób
zagranicznych mog" znale(' zastosowanie postanowienia w!a$ciwych umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stron" jest RP. Nale%y zaznaczy', %e zastosowanie stawki podatku, wynikaj"cej z
w!a$ciwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo zwolnienie z podatku zgodnie z tak" umow" jest
mo%liwe pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania, siedziby lub zarz"du podatnika dla celów
podatkowych poprzez uzyskanie od niego certyfikatu rezydencji wydanego przez w!a$ciwy organ zagraniczny
(art. 30a ust. 2 Ustawy o PDOF oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o PDOP). W!a$ciwy certyfikat rezydencji powinien
zosta' przedstawiony p!atnikowi podatku dochodowego.
W terminie do ko&ca lutego roku nast#puj"cego po roku podatkowym p!atnicy s" zobowi"zani przes!a'
zagranicznym osobom fizycznym imienn" informacj# o wysoko$ci przychodu (dochodu). W stosunku do
zagranicznych osób prawnych informacj# o dokonanych wyp!atach i pobranym podatku przesy!a si# w terminie do
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ko&ca trzeciego miesi"ca roku nast#puj"cego po roku podatkowym, w którym dokonano wyp!at. Osoby
zagraniczne mog" dodatkowo indywidualnie %"da' przes!ania im stosownej informacji podatkowej w terminie 14
dni od wyst"pienia ze stosownym wnioskiem.
17.11.3.

Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów z posiadanych Akcji uzyskanych przez krajowe i
zagraniczne osoby prawne posiadaj%ce znaczne pakiety Akcji
Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o PDOP zwolnione od podatku s" dywidendy oraz inne dochody (przychody)
faktycznie uzyskane z Akcji przez spó!k# podlegaj"c" opodatkowaniu od ca!o$ci swoich dochodów (bez wzgl#du
na miejsce ich osi"gania) w RP lub w innym ni% RP Pa&stwie Cz!onkowskim UE lub w innym pa&stwie nale%"cym
do EOG, je%eli spe!nione s" !"cznie nast#puj"ce warunki:

-

spó!ka uzyskuj"ca dochody posiada bezpo$rednio nie mniej ni% 10% wszystkich akcji w kapitale spó!ki
wyp!acaj"cej dywidend# lub inne przychody z tytu!u udzia!u w zyskach osób prawnych,

-

spó!ka uzyskuj"ca dochody posiada akcje w ilo$ci okre$lonej powy%ej nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Nale%y podkre$li', %e zwolnienie ma równie% zastosowanie w przypadku, gdy wymagany okres dwóch lat
up!ywa po dniu uzyskania dochodu.
W wypadku niedotrzymania powy%szego warunku, spó!ka korzystaj"ca ze zwolnienia b#dzie obowi"zana do
zap!aty podatku do 20 dnia miesi"ca nast#puj"cego po miesi"cu, w którym utraci!a prawo do zwolnienia wraz
z odsetkami za zw!ok#, oraz

!

spó!ka uzyskuj"ca dochody nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od ca!o$ci
swoich dochodów, bez wzgl#du na (ród!o ich osi"gni#cia,

-

miejsce siedziby spó!ki uzyskuj"cej dochody zostanie udokumentowane dla celów podatkowych certyfikatem
rezydencji wydanym przez w!a$ciwy organ zagranicznej administracji podatkowej (art. 26 ust. 1c pkt 1
Ustawy o PDOP).

Je%eli powy%sze warunki s" spe!nione, zwolnienie z podatku stosuje si# równie% w sytuacji, gdy odbiorc"
dywidend jest zagraniczny zak!ad (w rozumieniu art. 4a pkt 11 Ustawy o PDOP) spó!ki podlegaj"cej
opodatkowaniu od ca!o$ci swoich dochodów (bez wzgl#du na miejsce ich osi"gania) w RP lub w innym ni% RP
Pa&stwie Cz!onkowskim lub w innym pa&stwie nale%"cym do EOG (art. 22 ust 4c pkt 3 Ustawy PDOP). W takim
jednak przypadku p!atnik zastosuje stosowne zwolnienie pod warunkiem udokumentowania przez odbiorc#
dywidend istnienia zagranicznego zak!adu za$wiadczeniem wydanym przez w!a$ciwy organ administracji
podatkowej pa&stwa, w którym znajduje si# jego siedziba lub zarz"d, albo przez w!a$ciwy organ podatkowy
pa&stwa, w którym ten zagraniczny zak!ad jest po!o%ony (art. 26 ust 1c pkt 2 Ustawy PDOP).
Zwracamy uwag#, %e zwolnienie o którym mowa powy%ej stosuje si#, je%eli posiadanie Akcji b#dzie wynika!o z
tytu!u w!asno$ci (art. 22 ust 4d pkt 1 Ustawy PDOP).
Dodatkowo nale%y wskaza', %e powy%sze zwolnienie mo%e mie' równie% zastosowanie w odniesieniu do
dochodów (przychodów) wyp!acanych na rzecz odbiorcy (spó!ki) podlegaj"cego w Konfederacji Szwajcarskiej
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca!o$ci dochodów, bez wzgl#du na miejsce ich osi"gania, przy czym
okre$lony bezpo$redni udzia! procentowy w kapitale spó!ki wyp!acaj"cej dywidend# zosta! ustalony w wysoko$ci
nie mniejszej ni% 25%. Równie% w tym wypadku niezb#dne jest udokumentowanie rezydencji podatkowej
odpowiednim certyfikatem wydanym przez w!a$ciwy organ zagranicznej administracji podatkowej (art. 22 ust. 4c
pkt 2 i ust. 6 Ustawy o PDOP).
17.11.4.

Dochody z obrotu Akcjami – zasady opodatkowania

Dochody z obrotu Akcjami uzyskiwane przez krajowe osoby fizyczne
Art. 30b Ustawy o PDOF przewiduje mo%liwo$' zastosowania do dochodów z odp!atnego zbycia papierów
warto$ciowych zrycza!towanej stawki podatku w wysoko$ci 19% uzyskanego dochodu. Przepis art. 30b Ustawy o
PDOF nie ma jednak zastosowania, je%eli zbycie Akcji przez osob# fizyczn" nast#puje w ramach prowadzonej
przez t# osob# fizyczn" dzia!alno$ci gospodarczej.
W odniesieniu do osób fizycznych dochód z odp!atnego zbycia Akcji ustalany jest jako ró%nica pomi#dzy sum"
przychodów z tego tytu!u (tj. sum" warto$ci Akcji wynikaj"c" z ceny zbycia, pomniejszon" o koszty odp!atnego
zbycia), a kosztami uzyskania przychodów, rozumianymi jako wydatki na nabycie Akcji, osi"gni#ta w roku
podatkowym, (przy czym nale%y podkre$li', %e za przychód z tytu!u odp!atnego zbycia Akcji uwa%a si# przychód
nale%ny, nawet je%eli nie zosta! on faktycznie otrzymany, co wp!ywa na moment powstania dochodu). Nale%y
jednak zwróci' uwag#, %e je%eli warto$' wyra%ona w cenie okre$lonej w umowie odp!atnego zbycia b#dzie, bez
uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega!a od warto$ci rynkowej Akcji, organ podatkowy mo%e j"
zakwestionowa'. Zgodnie z art. 30b ust. 7 Ustawy o PDOF, je%eli nie jest mo%liwa identyfikacja zbywanych
papierów warto$ciowych, to nale%y przyj"', %e kolejno s" to odpowiednio papiery warto$ciowe, pocz"wszy od
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nabytych najwcze$niej, przy czym zasad# t# stosuje si# odr#bnie dla ka%dego rachunku papierów warto$ciowych,
na którym ulokowane s" Akcje.
Dochodów uzyskanych z odp!atnego zbycia Akcji nie !"czy si# z dochodami opodatkowanymi na zasadach
ogólnych i dlatego te% po zako&czeniu roku podatkowego podatnicy obowi"zani s" wykaza' w odr#bnym
zeznaniu podatkowym uzyskane w danym roku dochody z tytu!u odp!atnego zbycia Akcji i obliczy' nale%ny
podatek dochodowy. Powy%sze zeznanie nale%y z!o%y' w terminie do dnia 30 kwietnia roku nast#pnego po
danym roku podatkowym (w tym samym terminie nale%y równie% wp!aci' obliczony podatek).
W przypadku dochodów z odp!atnego zbycia Akcji brak jest obowi"zku poboru podatku przez p!atnika oraz
obowi"zku zap!aty zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego.
Zgodnie z art. 9 ust. 6 Ustawy o PDOF o wysoko$' straty poniesionej w roku podatkowym z tytu!u odp!atnego
zbycia papierów warto$ciowych mo%na obni%y' dochód uzyskany z tego (ród!a ((ród!o to obejmuje, w
szczególno$ci, przychody z odp!atnego zbycia Akcji oraz innych papierów warto$ciowych) w najbli%szych kolejno
po sobie nast#puj"cych pi#ciu latach podatkowych, z tym, %e wysoko$' obni%enia w którymkolwiek z tych lat nie
mo%e przekroczy' 50% kwoty tej straty.
Dochody z obrotu Akcjami uzyskiwane przez krajowe osoby prawne
Dochody z odp!atnego zbycia Akcji uzyskiwane przez maj"ce siedzib# lub zarz"d na terytorium RP osoby prawne
i spó!ki kapita!owe w organizacji, a tak%e inne jednostki organizacyjne niemaj"ce osobowo$ci prawnej (z
wyj"tkiem spó!ek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych), podlegaj"
ogólnym zasadom opodatkowania wynikaj"cym z Ustawy o PDOP, tj. s" opodatkowane wed!ug podstawowej
stawki podatkowej w wysoko$ci 19%, !"cznie z innymi dochodami uzyskanymi w trakcie roku podatkowego, na
podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o PDOP.
Co do zasady, przychodem z odp!atnego zbycia Akcji jest warto$' Akcji wyra%ona w cenie okre$lonej w umowie,
na podstawie której dochodzi do zbycia Akcji. Nale%y jednak zwróci' uwag#, %e je%eli warto$' wyra%ona w cenie
okre$lonej w umowie zbycia Akcji bez uzasadnionej przyczyny znacz"co odbiega od warto$ci rynkowej Akcji,
organ podatkowy mo%e j" zakwestionowa' i ustali' przychód w wysoko$ci warto$ci rynkowej Akcji.
Przy odp!atnym zbyciu Akcji wydatki uprzednio poniesione na ich nabycie s" kosztami uzyskania przychodów z
tego zbycia.
Dochody z obrotu Akcjami uzyskiwane przez osoby zagraniczne
Zagraniczni posiadacze Akcji (tzn. takie podmioty, które nie maj" siedziby lub zarz"du na terytorium RP oraz
osoby fizyczne niemaj"ce miejsca zamieszkania w Polsce) podlegaj" opodatkowaniu w Polsce z tytu!u
odp!atnego zbycia Akcji jedynie w stosunku do dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium RP. Przychód
ze sprzeda%y Akcji na GPW jest uwa%any za uzyskany na terytorium RP.
Dochody osób zagranicznych s" opodatkowane wed!ug takich samych zasad jak dochody osób krajowych.
Nale%y jednak zaznaczy', %e zagraniczne spó!ki niemaj"ce osobowo$ci prawnej podlegaj" opodatkowaniu na
zasadach przewidzianych dla osób prawnych, je%eli zgodnie z przepisami prawa podatkowego pa&stwa ich
siedziby lub zarz"du traktowane s" jak osoby prawne i podlegaj" w tym pa&stwie opodatkowaniu od ca!o$ci
swoich dochodów bez wzgl#du na miejsce ich osi"gania (art. 1 ust. 3 Ustawy o PDOP).
Jednak%e, oprócz polskich przepisów wewn#trznych, zasady opodatkowania osób zagranicznych wynikaj" z
odpowiednich umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stron" jest RP, a tak%e z
odpowiednich przepisów zagranicznych. Zazwyczaj umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
stanowi", i% zyski ze sprzeda%y papierów warto$ciowych mog" by' opodatkowane tylko w pa&stwie, w którym
sprzedawca ma miejsce zamieszkania, siedzib# lub zarz"d (wyj"tki w tym zakresie mog" dotyczy' przyk!adowo
walorów spó!ek posiadaj"cych nieruchomo$ci o znacz"cej warto$ci). Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy
osoba zagraniczna posiada w Polsce zak!ad (permanent establishment) w rozumieniu w!a$ciwej umowy o
unikaniu podwójnego opodatkowania, a dochody z odp!atnego zbycia Akcji mog!yby zosta' przypisane temu
zak!adowi. Wówczas bowiem dochody te b#d" opodatkowane w Polsce tak jak dochody osób krajowych. Nale%y
ponadto zaznaczy', %e zastosowanie stawki podatku wynikaj"cej z w!a$ciwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania albo niezap!acenie podatku zgodnie z tak" umow" zosta!o wyra(nie uzale%nione od
udokumentowania rezydencji podatkowej podatnika poprzez przedstawienie p!atnikowi odpowiedniego certyfikatu
rezydencji wydanego przez w!a$ciwy organ zagranicznej administracji podatkowej (art. 30b ust. 3 Ustawy o
PDOF).
17.11.5. Podatek od czynno#ci cywilnoprawnych
Podatek od czynno$ci cywilnoprawnych pobierany jest m.in. od umów sprzeda%y lub zamiany praw maj"tkowych
(w tym papierów warto$ciowych), je%eli prawa te s" wykonywane na terytorium Polski.
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Stawka podatku od sprzeda%y Akcji wynosi 1% warto$ci rynkowej Akcji. W!a$ciwa kwota podatku powinna zosta'
zap!acona w terminie 14 dni od dnia powstania obowi"zku podatkowego, tj. od dnia dokonania czynno$ci.
Obowi"zek zap!aty podatku od czynno$ci cywilnoprawnych przy umowie sprzeda%y obci"%a nabywc#. W
przypadku umowy zamiany Akcji obydwie strony transakcji s" solidarnie odpowiedzialne za jego uiszczenie.
Jednocze$nie zwolniona od podatku od czynno$ci cywilnoprawnych jest sprzeda% praw maj"tkowych b#d"cych
instrumentami finansowymi (mi#dzy innymi Akcji): (i) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom
inwestycyjnym; lub (ii) dokonywana za po$rednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych;
lub (iii) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego; lub (iv) dokonywana poza obrotem zorganizowanym
przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, je%eli prawa te zosta!y nabyte przez te firmy w
ramach obrotu zorganizowanego – w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie.
17.11.6. Podatek od spadków i darowizn
Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegaj" w Polsce tylko osoby fizyczne. Co do zasady
podatkowi temu podlega nabycie Akcji w drodze spadku lub darowizny, przy czym kwota podatku zale%y od
stopnia pokrewie&stwa lub powinowactwa, lub te% innego stosunku pomi#dzy darczy&c"/spadkodawc" a
obdarowanym/spadkobierc". Stawki podatku maj" charakter progresywny i wynosz" od 3% do 20% podstawy
opodatkowania, w zale%no$ci od grupy podatkowej, do jakiej zaliczony zosta! nabywca. Dla ka%dej grupy istniej"
tak%e kwoty wolne od podatku. Podatek p!atny jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika
urz#du skarbowego ustalaj"cej wysoko$' zobowi"zania podatkowego. Nabycie w!asno$ci Akcji przez osoby
najbli%sze (ma!%onka, zst#pnych, wst#pnych, pasierba, rodze&stwo, ojczyma i macoch#) jest zwolnione od
podatku pod warunkiem dokonania w okre$lonym terminie stosownego zg!oszenia w!a$ciwemu naczelnikowi
urz#du skarbowego. Powy%sze zwolnienie stosuje si#, je%eli w chwili nabycia nabywca posiada! obywatelstwo
polskie lub obywatelstwo jednego z Pa&stw Cz!onkowskich lub pa&stw cz!onkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stron umowy o EOG, lub mia! miejsce zamieszkania na terytorium
Polski lub na terytorium takiego pa&stwa.
17.11.7. Odpowiedzialno#& za potr%canie podatków u /ród"a przez Emitenta
Zgodnie z art. 30 Ordynacji Podatkowej p!atnik, który nie wykona! ci"%"cych na nim obowi"zków obliczenia,
pobrania i wp!acenia podatku organowi skarbowemu, odpowiada ca!ym swoim maj"tkiem za podatek niepobrany
lub podatek pobrany a niewp!acony. Powy%szej regulacji nie stosuje si# jednak, je%eli odr#bne przepisy stanowi"
inaczej, albo je%eli podatek nie zosta! pobrany z winy podatnika. W takim przypadku organ podatkowy wydaje
decyzj# o odpowiedzialno$ci podatnika.
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18.
18.1.

INFORMACJE O WARUNKACH EMISJI
Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz dzia"ania wymagane
przy sk"adaniu zapisów

18.1.1.
Warunki oferty
Na podstawie niniejszego Prospektu nie jest przeprowadzana publiczna oferta akcji Spó!ki.
Akcje Wprowadzane do Obrotu, w stosunku do których Emitent, na podstawie niniejszego Prospektu, b#dzie
ubiega! si# o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, by!y przedmiotem oferty w trybie
subskrypcji prywatnej, zako&czonej w dniach 15 marca 2011 r. (dla Akcji Serii 7) oraz 25 marca 2011 r. (dla Akcji
Serii 8).
Na podstawie umów subskrypcji zawartych w dniach 15 marca 2011 r. oraz 25 marca 2011 r., mi#dzy Emitentem
oraz WP Holdings VII B.V., Emitent przydzieli! 2.271.590 (dwóch milionów dwustu siedemdziesi#ciu jeden tysi#cy
pi#ciuset dziewi#'dziesi#ciu) Akcji zwyk!ych na okaziciela Serii 7 i 8 o warto$ci nominalnej 0,01 EUR (jeden
eurocent) ka%da.
Cena emisyjna zosta!a ustalona przez Zarz"d i wynios!a 75 z! (siedemdziesi"t pi#' z!otych) za jedn" akcj#.
18.1.2.
Wielko#& ogó"em emisji lub oferty
Na podstawie niniejszego Prospektu nie jest przeprowadzana publiczna oferta akcji Spó!ki. Niniejszy Prospekt
zosta! sporz"dzony w zwi"zku z zamiarem dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Gie!dzie Papierów
Warto$ciowych w Warszawie 2.271.590 (dwóch milionów dwustu siedemdziesi#ciu jeden tysi#cy pi#ciuset
dziewi#'dziesi#ciu) Akcji zwyk!ych na okaziciela Serii 7 i 8 o warto$ci nominalnej 0,01 EUR (jeden eurocent)
ka%da.
18.1.3.
Terminy obowi%zywania oferty i opis procedury sk"adania zapisów
Na podstawie niniejszego Prospektu nie jest przeprowadzana publiczna oferta akcji Spó!ki.
Umowy obj#cia Akcji Serii 7 i 8 zawarte zosta!y w dniach 15 marca 2011 r. oraz 25 marca 2011 r. mi#dzy
Emitentem oraz WP Holdings VII B.V. Na podstawie umów obj#cia, Emitent w trybie subskrypcji prywatnej
okre$lonej w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spó!ek handlowych zaoferowa! Inwestorowi obj#cie wszystkich Akcji Serii
7 i 8. Na warunkach okre$lonych w umowach obj#cia, Inwestor przyj"! ofert# z!o%on" przez Emitenta i obj"!
wszystkie Akcje Serii 7 i 8, tj. 2.271.590 (dwóch milionów dwustu siedemdziesi#ciu jeden tysi#cy pi#ciuset
dziewi#'dziesi#ciu) Akcji na okaziciela Serii 7 i 8 o warto$ci nominalnej 0,01 EUR (jeden eurocent) ka%da, po
cenie emisyjnej wynosz"cej 75 z! (sze$'dziesi"t pi#' z!otych) za jedn" akcj#.
Ponadto umowy obj#cia Akcji Serii 7 i 8, zawiera zapisy dotycz"ce warunków op!acenia obejmowanych akcji wraz
z numerem rachunku Spó!ki, na który zgodnie z terminem wskazanym w umowie, Inwestor wniós! wk!ad
pieni#%ny w kwocie 170.369.250 z! (sto siedemdziesi"t milionów trzysta sze$'dziesi"t dziewi#' tysi#cy dwie$cie
pi#'dziesi"t z!otych), stanowi"cej iloczyn liczby Akcji Serii 7 i 8 i Ceny Emisyjnej za jedn" Akcj# Serii 7 lub 8.
Umowa obj#cia, zgodnie z art. 441 § 2 Kodeksu spó!ek handlowych, stanowi!a za!"cznik do wniosku o
zarejestrowanie przez s"d rejestrowy emisji Akcji Serii 7 i 8.
Wy%ej wymienione zapisy Umowy obj#cia, wynikaj" z realizacji umowy subskrypcji zawartej w dniu 22 kwietnia
2010 r. pomi#dzy Emitentem oraz WP Holdings VII B.V. Informacje dotycz"ce umowy subskrypcji zosta!y opisane
w pkt 10.5.2.4 Prospektu.
Podwy%szenie kapita!u zak!adowego w zwi"zku z emisj" 2.271.590 (dwóch milionów dwustu siedemdziesi#ciu
jeden tysi#cy pi#ciuset dziewi#'dziesi#ciu) Akcji na okaziciela Serii 7 i 8 zosta!o zarejestrowane przez S"d
Rejonowy dla Wroc!awia-Fabrycznej we Wroc!awiu - VI Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru S"dowego) w
dniu 8 kwietnia 2011 r. S"d nie zg!osi! %adnych zastrze%e& do umów obj#cia Akcji Serii 7 i 8. Emitent
poinformowa! o tym fakcie w trybie publikacji raportu bie%"cego 16/2011.
Ze wzgl#du na tryb przeprowadzenia oferty, Emitent nie przeprowadzi! procedury sk!adania zapisów.
18.1.4.
Wskazanie, kiedy i w jakich okoliczno#ciach oferta mo$e zosta& wycofana lub zawieszona
Nie dotyczy. Subskrypcja prywatna Akcji Serii 7 i 8 zosta!a zako&czona dnia 25 marca 2011 r. W dniu 8 kwietnia
2011 r. S"d Rejonowy dla Wroc!awia-Fabrycznej we Wroc!awiu – VI Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru
S"dowego, wyda! postanowienie o rejestracji podwy%szenia kapita!u zak!adowego w drodze emisji Akcji Serii 7 i
8.
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18.1.5.
Redukcja zapisów oraz sposób zwrotu nadp"aconych kwot inwestorom
Nie dotyczy. Ze wzgl#du na tryb przeprowadzenia Oferty nie wyst"pi!a redukcja zapisów i zwrot nadp!aconych
kwot.
18.1.6.
Minimalna i maksymalna wielko#& zapisu
Nie dotyczy. Ze wzgl#du na tryb przeprowadzenia Oferty Emitent nie przeprowadzi! procedury sk!adania zapisów.
18.1.7.
Termin, w którym mo$liwe jest wycofanie zapisu
Nie dotyczy. Ze wzgl#du na tryb przeprowadzenia Oferty Emitent nie przeprowadzi! procedury sk!adania zapisów.
Subskrypcja prywatna Akcji Serii 7 i 8 zosta!a zako&czona dnia 25 marca 2011 r.
18.1.8.
Sposób i terminy wnoszenia wp"at na papiery warto#ciowe
Akcje Wprowadzane zosta!y pokryte wk!adem pieni#%nym w !"cznej wysoko$ci 170.369.250 z! (sto
siedemdziesi"t milionów trzysta sze$'dziesi"t dziewi#' tysi#cy dwie$cie pi#'dziesi"t z!otych), stanowi"cym
iloczyn liczby Akcji Wprowadzanych i Ceny Emisyjnej za jedn" Akcj# Serii 7 lub 8.
Emitent poinformowa! o tym fakcie w raporcie bie%"cym nr 16/2011.
18.1.9.
Opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomo#ci
Emitent poinformowa! o wynikach subskrypcji prywatnej w raporcie bie%"cym nr 12/2011.
18.1.10.

Procedury zwi%zane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalno#& praw do subskrypcji
papierów warto#ciowych oraz sposób post!powania z prawami do subskrypcji papierów
warto#ciowych, które nie zosta"y wykonane
W dniu 21 kwietnia 2010 r. Rada Nadzorcza Emitenta wyrazi!a zgod#, dzia!aj"c na podstawie art. 447 §1
Kodeksu Spó!ek Handlowych oraz na podstawie obowi"zuj"cej w tym czasie wersji § 4 ust. 4 Statutu Emitenta,
na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta prawa poboru w ca!o$ci w stosunku do wszystkich akcji
emitowanych w ramach kapita!u docelowego na rzecz WP Holdings VII B.V., w tym wszystkich Akcji Serii 7 i 8, tj.
2.271.590 (dwóch milionów dwustu siedemdziesi#ciu jeden tysi#cy pi#ciuset dziewi#'dziesi#ciu) akcji na
okaziciela Emitenta o warto$ci nominalnej 0,01 EUR (jeden eurocent) ka%da.

Prawo pierwsze&stwa do obj#cia wszystkich Akcji Serii 7 zosta!o wy!"czone Uchwa!" Zarz"du z dnia 15 marca
2011 r. Emitent poinformowa! o tym fakcie w raporcie bie%"cym nr 10/2011. Prawo pierwsze&stwa do obj#cia
wszystkich Akcji Serii 8 zosta!o wy!"czone Uchwa!" Zarz"du z dnia 25 marca 2011 r. Emitent poinformowa! o tym
fakcie w raporcie bie%"cym nr 12/2011.

18.2.

Zasady dystrybucji i przydzia"u

18.2.1.
Rodzaje inwestorów, którym oferowane by"y papiery warto#ciowe
Akcje Wprowadzane do Obrotu zosta!y zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej w ca!o$ci do
spó!ki WP Holdings VII B.V z siedzib" w Amsterdamie. Przyj#cie oferty nast"pi!o poprzez podpisanie umów
obj#cia akcji przez Emitenta oraz WP Holdings VII B.V. w dniach 15 marca 2011 r. oraz 25 marca 2011 r.
18.2.2.

Zamiary znacznych akcjonariuszy i cz"onków organów zarz%dzaj%cych, nadzorczych lub
administracyjnych Emitenta, co do uczestnictwa w subskrypcji w ramach oferty
,adna z osób, która w okresie obowi"zywania oferty by!a cz!onkiem organu zarz"dzaj"cego, nadzorczego lub
administracyjnego, nie obejmowa!a Akcji Wprowadzanych do Obrotu oferowanych w ramach subskrypcji
prywatnej.
18.2.3.
Informacje podawane przed przydzia"em
Nie dotyczy. Ze wzgl#du na tryb przeprowadzenia oferty dzielenie na transze nie mia!o miejsca.
18.2.4.
Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych papierów warto#ciowych
Emitent powiadomi! Inwestora o liczbie przydzielonych mu Akcji Wprowadzanych w umowach obj#cia Akcji Serii 7
i 8 odpowiednio w dniu 15 marca 2011 r. oraz w dniu 25 marca 2011 r.
18.2.5.
Nadprzydzia" i opcja dodatkowego przydzia"u typu „green shoe”
Nie dotyczy. Nie wyst#powa!a opcja nadprzydzia!u ani opcja dodatkowego przydzia!u typu „green shoe”.
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18.3.

Cena

18.3.1.
Wskazanie ceny, po której b!d% oferowane papiery warto#ciowe
Podstaw" prawn" dla Ceny Emisyjnej by!a Uchwa!y Zarz"du z dnia 15 marca 2011 r. oraz z dnia 25 marca 2011
r. Cena Emisyjna zosta!a ustalona na poziomie 75 z! (siedemdziesi"t pi#' z!otych) za jedn" akcj#. Emitent
poinformowa! o tym fakcie w raportach bie%"cych nr 10/2011 oraz nr 12/2011.
Cena Emisyjna stanowi koszt uzyskania przychodu w przypadku pó(niejszej sprzeda%y akcji. Opodatkowanie
dochodów osób fizycznych i osób prawnych ze sprzeda%y akcji reguluje art. 30b ust. 1 i 2 Ustawy o PDOF i art.
19 ust. 1 Ustawy o PDOP. Podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania. Szczegó!owe informacje na temat
opodatkowania dochodów osób prawnych i osób fizycznych ze sprzeda%y akcji zosta!y opisane w pkt. 17.11
niniejszego Prospektu Emisyjnego.
18.3.2.
Zasady podania do publicznej wiadomo#ci ceny papierów warto#ciowych w ofercie
Informacja o Cenie Emisyjnej zosta!a podana do publicznej wiadomo$ci w raportach bie%"cych nr 10/2011 oraz nr
12/2011.
18.3.3.
Podstawy ceny emisyjnej w przypadku ograniczenia lub cofni!cia prawa poboru
W dniu 21 kwietnia 2010 r. Rada Nadzorcza Emitenta wyrazi!a zgod#, dzia!aj"c na podstawie art. 447 §1
Kodeksu Spó!ek Handlowych oraz na podstawie obowi"zuj"cej w tym czasie wersji § 4 ust. 4 Statutu Emitenta,
na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta prawa poboru w ca!o$ci w stosunku do wszystkich akcji
emitowanych w ramach kapita!u docelowego na rzecz WP Holdings VII B.V., w tym wszystkich Akcji Serii 7 i 8, tj.
2.271.590 (dwóch milionów dwustu siedemdziesi#ciu jeden tysi#cy pi#ciuset dziewi#'dziesi#ciu) akcji na
okaziciela Emitenta o warto$ci nominalnej 0,01 EUR (jeden eurocent) ka%da.
Prawo pierwsze&stwa do obj#cia wszystkich Akcji Serii 7 zosta!o wy!"czone Uchwa!" Zarz"du z dnia 15 marca
2011 r. Emitent poinformowa! o tym fakcie w raporcie bie%"cym nr 10/2011. Prawo pierwsze&stwa do obj#cia
wszystkich Akcji Serii 8 zosta!o wy!"czone Uchwa!" Zarz"du z dnia 25 marca 2011 r. Emitent poinformowa! o tym
fakcie w raporcie bie%"cym nr 12/2011.
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy zosta!o wy!"czone w interesie Emitenta. Zarz"d uzasadni!
wy!"czenie prawa poboru w nast#puj"cy sposób:
Wy!"czenie prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy w ca!o%ci uzasadnione jest potrzeb"
pozyskania przez Emitenta znacznych %rodków finansowych, które pozwoli!yby na dynamiczne przyspieszenie
rozwoju Spó!ki, a tym samym na zdecydowane umocnienie jego pozycji rynkowej. Wy!"czenie prawa poboru
umo&liwia w tym kontek%cie szybkie i sprawne pozyskanie %rodków bez konieczno%ci anga&owania Spó!ki w
procedury zwi"zane z przeprowadzeniem oferty publicznej. Gwarancja sprawnego pozyskania znacznych
%rodków finansowych w tym momencie cyklu koniunkturalnego pozwoli Spó!ce na podj#cie odpowiednich kroków
w celu skutecznego przyspieszenia rozwoju organicznego oraz rozwoju poprzez akwizycje. Jednocze%nie dzi#ki
wy!"czeniu prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy w ca!o%ci Spó!ka wzmocni relacj# ze
strategicznym akcjonariuszem WP Holdings VII B.V. Zwi#kszenie zaanga&owania funduszu Warburg Pincus w
strukturze akcjonariatu Spó!ki niew"tpliwie zwi#kszy wiarygodno%$ samej Spó!ki na mi#dzynarodowych rynkach
finansowych. W opinii Zarz"du wp!ynie to równie& na umocnienie pozycji Spó!ki wobec podmiotów prowadz"cych
dzia!alno%$ konkurencyjn" oraz wobec innych dotychczasowych kontrahentów. W perspektywie d!ugoterminowej
%rodki pozyskane z emisji Akcji Serii 7 i 8 oraz powi#kszenie udzia!u w strukturze akcjonariatu funduszu Warburg
Pincus pozwol" na zwi#kszenie efektywno%ci dzia!a' Spó!ki, czego bezpo%rednim skutkiem powinna by$ wi#ksza
dynamika rozwoju Spó!ki. W tej sytuacji w opinii Zarz"du Spó!ki wy!"czenie prawa poboru w stosunku do
dotychczasowych akcjonariuszy w ca!o%ci le&y w interesie zarówno samej Spó!ki jak i jej dotychczasowych
akcjonariuszy.

18.4.

Plasowanie i gwarantowanie

18.4.1.
Nazwa i adres koordynatora oferty
Emitent nie zawar! oraz nie przewiduje zawarcia umowy z podmiotami $wiadcz"cymi us!ugi koordynatora oferty.
18.4.2.

Nazwa i adres agentów ds. p"atno#ci i podmiotów #wiadcz%cych us"ugi depozytowe w ka$dym
kraju
Nie przewiduje si# powo!ywania agentów ds. p!atno$ci. Podmiotem $wiadcz"cym us!ugi depozytoworozliczeniowe w Polsce jest Krajowy Depozyt Papierów Warto$ciowych S.A. z siedzib" w Warszawie przy ul.
Ksi"%#cej 4.
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18.4.3.
Nazwa i adres podmiotów, które podj!"y si! gwarantowania emisji lub plasowania oferty
Nie dotyczy. Walne Zgromadzenie Spó!ki nie upowa%ni!o Emitenta do zawarcia umowy o subemisj# us!ugow" lub
inwestycyjn".
Emitent nie zawiera! umów z podmiotami, które mia!y podj"' si# gwarantowania lub plasowania emisji.
18.4.4.
Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji
Nie dotyczy. Emitent nie zawar! i nie przewiduje zawarcia umowy o gwarantowanie emisji oraz o submisj#.
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19.

19.1.

DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTO+CIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA
DOTYCZ)CE OBROTU
Wskazanie czy oferowane papiery warto#ciowe s% lub b!d% przedmiotem wniosku o
dopuszczenie do obrotu, z uwzgl!dnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub
innych rynkach równowa$nych

Akcje Emitenta notowane s" na rynku podstawowym na GPW od dnia 27 kwietnia 2005 r.
W dniu 8 kwietnia 2011 r. w!a$ciwy dla Emitenta s"d rejonowy (S"d Rejonowy dla Wroc!awia-Fabrycznej we
Wroc!awiu - VI Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru S"dowego) wyda! postanowienie o rejestracji
podwy%szenia kapita!u zak!adowego w drodze emisji Akcji Serii 7 i 8. Emitent poinformowa! o tym fakcie w
raporcie bie%"cym 16/2011.
Emitent zamierza zawrze' z KDPW umow#, której przedmiotem b#dzie rejestracja Akcji Wprowadzanych w
depozycie papierów warto$ciowych prowadzonym przez KDPW. Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie
2.271.590 Akcji Serii 7 i 8 do obrotu na rynku regulowanym na GPW. Niezw!ocznie po zawarciu umowy z KDPW,
której przedmiotem b#dzie rejestracja Akcji Wprowadzanych w depozycie papierów warto$ciowych prowadzonym
przez KDPW, Spó!ka wyst"pi do zarz"du GPW z wnioskiem o wprowadzenie 2.271.590 Akcji Serii 7 i 8 do obrotu
gie!dowego. Intencj" Emitenta jest, by obrót na GPW Akcjami Wprowadzanymi rozpocz"! si# w mo%liwie jak
najkrótszym czasie.
Emitent przewiduje, %e obrót Akcjami Wprowadzanymi na GPW rozpocznie si# w IV kwartale 2011 r.

19.2.

Rynki regulowane lub rynki równowa$ne, na których s% dopuszczone do obrotu akcje
tej samej klasy, co akcje oferowane lub dopuszczane do obrotu

Akcje istniej"ce s" przedmiotem notowa& na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW. GPW w
Warszawie jest jedynym rynkiem notowa& papierów warto$ciowych Emitenta.

19.3.

Informacja na temat papierów warto#ciowych b!d%cych przedmiotem subskrypcji lub
plasowania jednocze#nie lub prawie jednocze#nie, co tworzone papiery warto#ciowe
b!d%ce przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym

Nie dotyczy.

19.4.

Nazwa i adres podmiotów posiadaj%cych wi%$%ce zobowi%zanie do dzia"a., jako
po#rednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniaj%cych p"ynno#& oraz podstawowe
warunki ich zobowi%zania

Emitent nie zawar! i nie zamierza zawrze' z %adnym podmiotem umowy o pe!nienie funkcji animatora Emitenta.

19.5.

Dzia"ania stabilizacyjne

W zwi"zku z ofert" prywatn" Akcji Wprowadzanych do Obrotu nie by!y prowadzone dzia!ania stabilizacyjne.
Emitent nie planuje przeprowadzenia dzia!a& zwi"zanych ze stabilizacj" kursu Akcji.
19.5.2.

Wskazanie, $e dzia"ania stabilizacyjne mog% by& podj!te, $e nie ma gwarancji, i$ zostan% one
wykonane oraz $e mog% one zosta& zatrzymane w dowolnym momencie
Nie dotyczy.
19.5.3.
Pocz%tek i koniec okresu, podczas którego mog% by& podejmowane dzia"ania stabilizacyjne
Nie dotyczy.
19.5.4.
Wskazanie podmiotu zarz%dzaj%cego dzia"ania stabilizacyjnymi
Nie dotyczy.
19.5.5.

Wskazanie, $e w wyniku transakcji stabilizuj%cych cena rynkowa mo$e by& wy$sza ni$ mia"oby
to miejsce w innym przypadku
Nie dotyczy.
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20.

20.1.

INFORMACJE NA TEMAT
OBJ'TYCH SPRZEDA,)

W(A+CICIELI

PAPIERÓW

WARTO+CIOWYCH

Dane na temat oferuj%cych akcje do sprzeda$y

Nie dotyczy. Na podstawie niniejszego Prospektu Emisyjnego nie oferuje si# akcji do sprzeda%y.

20.2.

Liczba i rodzaj akcji oferowanych przez ka$dego ze sprzedaj%cych

Nie dotyczy. Na podstawie niniejszego Prospektu Emisyjnego nie oferuje si# akcji do sprzeda%y.

20.3.

Umowy zakazu sprzeda$y akcji typu „lock-up”. Strony, których to dotyczy. Tre#&
umowy i wyj%tki od niej. Wskazanie okresu obj!tego zakazem sprzeda$y.

Na Dat# Zatwierdzenia Prospektu nie obowi"zuj" umowy na mocy których sprzeda% Akcji Wprowadzanych do
Obrotu by!aby zakazana.
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21.
21.1.

KOSZTY EMISJI LUB OFERTY
Wp"ywy pieni!$ne netto ogó"em oraz szacunkowa wielko#& wszystkich kosztów emisji
lub oferty

Emitent szacuje, i% !"czne koszty emisji Akcji Serii 7 i 8 wynios!y ok. 0,5 mln z!. Kwota ta uwzgl#dnia koszty
przeprowadzenia oferty prywatnej, organizacji procesu wprowadzenia, sporz"dzenia Prospektu, koszty doradców
Spó!ki, op!aty administracyjne (w tym na rzecz GPW i KDPW). Zgodnie z szacunkami Emitenta, wp!ywy pieni#%ne
netto Spó!ki z tytu!u emisji po uwzgl#dnieniu kosztów emisji wynios!y 169,9 mln z!.
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22.
22.1.

ROZWODNIENIE
Wielko#& i warto#& procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego
ofert%
Tabela 64

Struktura Akcjonariatu na Dat! Zatwierdzenia Prospektu,
akcjonariusze posiadaj%cy powy$ej 5% ogólnej liczby g"osów
liczba akcji

WP Holdings VII B.V.
BZ WBK AIB Asset Management S.A.
ING Otwarty Fundusz Emerytalny
Henry McGovern
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny
Pozostali
Razem
(ród!o: Emitent, obliczenia Erste Securities Polska S.A.

22.2.

6.997.853
2.672.016
3.633.013
1.475.966
1.411.207
5.023.838
21.213.893

Struktura akcjonariatu
% kapita"u
liczba
g"osów
32,99%
6.997.853
12,60%
2.672.016
17,13%
3.633.013
6,96%
1.475.966
6,65%
1.411.207
23,67%
5.023.838
100,00%
21.213.893

kryterium:

% g"osów
32,99%
12,60%
17,13%
6,96%
6,65%
23,67%
100,00%

Wielko#& i warto#& procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego
ofert% w przypadku, gdy dotychczasowi akcjonariusze nie obejm% skierowanej do nich
nowej oferty

Nie dotyczy.
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23.
23.1.

INFORMACJE DODATKOWE
Wskazanie innych informacji, które zosta"y zbadane lub przejrzane przez
uprawnionych bieg"ych rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporz%dzili oni
raport

Nie by!y sporz"dzane dodatkowe raporty przez bieg!ych rewidentów, z wyj"tkiem wskazanych w Prospekcie
raportów dotycz"cych sprawozda& finansowych Emitenta.

23.2.

Dane na temat eksperta

Nie by!y podejmowane dodatkowe dzia!ania ekspertów zwi"zane z ofert".

23.3.

Potwierdzenie, $e informacje uzyskane
powtórzone. 3ród"a tych informacji

Nie by!y uzyskiwane dodatkowe informacje od osób trzecich.
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24.

24.1.

INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH LUB PRAWNYCH ZAANGA,OWANYCH W
EMISJ' LUB OFERT'
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Bieg!y Rewident – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzib" w Warszawie – jest powi"zany z Emitentem w
zakresie wynikaj"cym z umów o badanie oraz przegl"d skonsolidowanych historycznych informacji finansowych
Emitenta. Bieg!y Rewident przeprowadzi! badanie w!"czonych przez odniesienie do Prospektu skonsolidowanych
sprawozda& finansowych Grupy Kapita!owej Emitenta za lata zako&czone 31 grudnia 2010, 2009 i 2008 roku oraz
dokona! przegl"du skonsolidowanego skróconego $ródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapita!owej
Emitenta za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku. Bieg!y Rewident nie ma interesu
ekonomicznego, który zale%y od sukcesu dopuszczenia lub wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym
GPW.

24.2.

Erste Securities Polska S.A.

Erste Securities Polska S.A. z siedzib" w Warszawie nie uczestniczy! w przeprowadzeniu emisji Akcji Serii 7 i 8.
Erste Securities Polska S.A. jest Firm" Inwestycyjn", która na mocy umowy z Emitentem jest odpowiedzialn" za
sporz"dzenie odpowiednich cz#$ci Prospektu Emisyjnego (wskazanych w pkt 26.2.2) w zwi"zku z ubieganiem si#
o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Wprowadzanych i zobowi"za! si# do wykonania innych
czynno$ci zwi"zanych z wprowadzeniem do obrotu i rejestracj" Akcji Wprowadzanych w Krajowym Depozycie
Papierów Warto$ciowych w Warszawie.
Erste Securities Polska S.A. nie posiada %adnych papierów warto$ciowych Emitenta.
Wynagrodzenie Erste Securities Polska S.A. jest wynagrodzeniem sta!ym, tj. nie jest uzale%nione od wielko$ci
emisji.
Pomi#dzy dzia!aniami Erste Securities Polska S.A. i Emitentem nie wyst#puj" %adne konflikty interesów.

24.3.

Wierzbowski Eversheds Sp.k.

Wierzbowski Eversheds Sp.k. z siedzib" w Warszawie jest doradc" prawnym Emitenta w zakresie przygotowania
niniejszego Prospektu Emisyjnego na podstawie umowy o $wiadczenie us!ug doradztwa prawnego. Ponadto
Wierzbowski Eversheds Sp.k. by! doradc" prawnym Emitenta w procesie emisji Akcji Serii 7 i 8.
Wierzbowski Eversheds Sp.k. nie posiada %adnych papierów warto$ciowych Emitenta.
Wynagrodzenie Wierzbowski Eversheds Sp.k. za doradztwo prawne w zakresie sporz"dzenia Prospektu
Emisyjnego jest wynagrodzeniem sta!ym i nie jest uzale%nione od wielko$ci emisji.
Pomi#dzy dzia!aniami Wierzbowski Eversheds Sp.k. a Emitentem nie wyst#puj" %adne konflikty interesów.
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25.

BIEGLI REWIDENCI W OKRESIE OBJ'TYM HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI
FINANSOWYMI

Firma:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Faks:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Warszawa
Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa
+48 22 523 40 00
+48 22 523 40 40
www.pwc.com/pl
pwcpoland@pl.pwc.com

Podmiot wpisany na list# podmiotów uprawnionych do badania sprawozda& finansowych prowadzon" przez
Krajow" Rad# Bieg!ych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 144.
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. przeprowadzi!a badanie sporz"dzonych zgodnie z MSSF skonsolidowanych
sprawozda& finansowych Grupy Kapita!owej Emitenta za lata zako&czone 31 grudnia 2010, 2009 i 2008 roku
w!"czonych przez odniesienie do Prospektu oraz wyda!a opinie bez zastrze%e& z badania tych skonsolidowanych
sprawozda& finansowych. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. przeprowadzi!a równie% badanie sporz"dzonych
zgodnie z MSSF jednostkowych sprawozda& finansowych Emitenta za lata zako&czone 31 grudnia 2010, 2009 i
2008 roku oraz wyda!a opinie bez zastrze%e& z badania tych jednostkowych sprawozda& finansowych.
Jednostkowe sprawozdania finansowe zbadane przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. nie zosta!y w!"czone
do niniejszego Prospektu.
Ponadto PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. dokona!a przegl"du skonsolidowanego skróconego $ródrocznego
sprawozdania finansowego Grupy Kapita!owej Emitenta za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011
roku w!"czonego przez odniesienie do Prospektu oraz wyda!a raport z przegl"du bez zastrze%e&.
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. dokona!a równie% przegl"du jednostkowego skróconego $ródrocznego
sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku oraz wyda!a
raport z przegl"du bez zastrze%e&. Jednostkowe sprawozdanie finansowe nie zosta!o w!"czone do niniejszego
Prospektu.
Firma:
Siedziba:
Adres:

Deloitte, S.L.
Madryt, Hiszpania
Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1. Torre Picasso, 28010,
Madryt, Hiszpania
+34 915 14 50 00
+34 915 14 51 80
www.deloitte.es

Telefon:
Faks:
Adres strony internetowej:
Podmiot wpisany do Rejestru Handlowego w Madrycie.

Deloitte, S.L. przeprowadzi!a badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Restauravia Grupo
Empresarial S.L. sporz"dzonego zgodnie z kryteriami Kodeksu Handlowego Hiszpanii i Dekretem Królewskim
1815/1991 oraz 1514/2007 oraz z przepisami obowi"zkowymi zatwierdzonymi przez Instytut Ksi#gowania i
Audytu Sprawozda& Finansowych za okres od 1 grudnia 2009 roku do 30 listopada 2010 roku, w!"czonego do
Prospektu oraz wyda!a opini# bez zastrze%e& z badania tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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26.

26.1.

O+WIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W
PROSPEKCIE EMISYJNYM
Emitent

26.1.1.
Informacje o Emitencie
Firma
Adres siedziby
G"ówny telefon
Fax:
E-mail:
Strona internetowa

AmRest Holdings SE
ul. Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wroc!aw
48 71 386 10 00
48 71 386 10 60
maciej.mausch@amrest.eu
www.amrest.eu

26.1.2.
Osoby fizyczne dzia"aj%ce w imieniu Emitenta
Mark Chandler
Cz!onek Zarz"du
26.1.3.

O#wiadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym,
dzia"aj%cych w imieniu Emitenta
Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie.
Dzia!aj"c w imieniu Emitenta o$wiadczam, %e zgodnie z moj" najlepsz" wiedz" i przy do!o%eniu nale%ytej
staranno$ci, by zapewni' taki stan, informacje zawarte w Prospekcie s" prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym, oraz, %e w Prospekcie nie pomini#to niczego, co mog!oby wp!ywa' na jego znaczenie.

Mark Chandler
Cz!onek Zarz"du
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26.2.

Firma Inwestycyjna

26.2.1.
Informacje o firmie inwestycyjnej
Firma:
Adres siedziby:
Telefon:
Faks:
E-mail:
Strona internetowa:

Erste Securities Polska S.A.
ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
(22) 538 62 00 lub 01
(22) 538 62 02
erste.securities@erstegroup.com
www.esp.pl

26.2.2.
Osoby fizyczne dzia"aj%ce w imieniu Firmy Inwestycyjnej
W imieniu Erste Securities Polska S.A. dzia!aj" nast#puj"ce osoby:
Andrzej Tabor
Piotr Pra$mo

Cz!onek Zarz"du
Cz!onek Zarz"du

Wy%ej wymienione osoby, dzia!aj"ce w imieniu Firmy Inwestycyjnej jako podmiotu bior"cego udzia! w
przygotowaniu odpowiednich cz#$ci Prospektu emisyjnego i s" odpowiedzialne za informacje zawarte w
nast#puj"cych punktach Prospektu: 1.5.3, 1.6, 2.3, 17.1, 17.3, 17.7, 17.10, 18, 19, 20, 22, 24.2, 26.2.
26.2.3.

O#wiadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym,
dzia"aj%cych w imieniu Firmy Inwestycyjnej
Niniejszym o$wiadczamy, i% zgodnie z nasz" najlepsz" wiedz" i przy do!o%eniu nale%ytej staranno$ci, by
zapewni' taki stan, informacje zawarte w cz#$ciach Prospektu Emisyjnego, za których sporz"dzenie
odpowiedzialne jest ERSTE Securities Polska S.A., s" prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz
%e nie pomini#to niczego, co mog!oby wp!ywa' na ich znaczenie.

Andrzej Tabor
Cz!onek Zarz"du

Piotr Pra$mo
Cz!onek Zarz"du
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26.3.

Doradca Prawny

26.3.1.
Informacje o Doradcy Prawnym
Firma
Adres siedziby
G"ówny telefon
Fax:
E-mail:
Strona internetowa

Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sp. k.
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa
(22) 50 50 700
(22) 50 50 701
kancelaria@eversheds.pl
www.eversheds.pl

26.3.2.
Osoby fizyczne dzia"aj%ce w imieniu Doradcy Prawnego
Krzysztof Wierzbowski
Komplemantariusz
26.3.3.

O#wiadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym,
dzia"aj%cych w imieniu Doradcy Prawnego
Odpowiedzialno$' Kancelarii Wierzbowski Eversheds Sp. k. jako doradcy prawnego Emitenta w zakresie prawa
polskiego oraz jako podmiotu bior"cego udzia! w sporz"dzaniu Prospektu AmRest Holdings SE jest ograniczona
do nast#puj"cych punktów Prospektu: 2.1.25-2.1.28, 2.2.12-2.2.14, 2.2.17-2.2.19, 10.1.1-10.1.4, 10.2.7, 10.3.1,
10.5, 10.7-10.9, 11.1-11.3, 12.2, 12.3, 13-16, 17.2, 17.4-17.6, 17.8, 17.9, 17.11, 24.3, 26.3.
.
Dzia!aj"c w imieniu Kancelarii Wierzbowski Eversheds Sp. k., o$wiadczam, %e zgodnie z najlepsz" wiedz" i przy
do!o%eniu nale%ytej staranno$ci by zapewni' taki stan, informacje zawarte w cz#$ciach Prospektu, przy
sporz"dzeniu których Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sp. k. bra!a udzia!, s" prawdziwe, rzetelne i zgodne ze
stanem faktycznym oraz, %e w tych cz#$ciach Prospektu nie pomini#to niczego, co mog!oby wp!ywa' na ich
znaczenie.

Krzysztof Wierzbowski
Komplementariusz
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27.

DEFINICJE

Poni%ej znajduje si# zestawienie skrótów i definicji zawartych w niniejszym Prospekcie.
Akcje

Akcje Dopuszczone do Obrotu i Akcje Wprowadzane do Obrotu

Akcje Dopuszczone do Obrotu

18.934.099!akcji zwyk!ych na okaziciela AmRest Holdings SE
wyemitowanych w kapitale zak!adowym Spó!ki i dopuszczonych do
obrotu na GPW na Dat# Zatwierdzenia Prospektu

Akcje Serii 7 i 8

1.048.000 (jeden milion czterdzie$ci osiem tysi#cy) akcji zwyk!ych na
okaziciela serii 7 obj#tych przez Inwestora na podstawie umowy
subskrypcji akcji z dnia 15 marca 2011 r.
i
1.223.590 (jeden milion dwie$cie dwadzie$cia trzy tysi"ce pi#'set
dziewi#'dziesi"t) akcji zwyk!ych na okaziciela serii 8 obj#tych przez
Inwestora na podstawie umowy subskrypcji akcji z dnia 25 marca 2011 r.

Akcje Wprowadzane do Obrotu,
Akcje Wprowadzane

2.271.590 akcji zwyk!ych na okaziciela Serii 7 i 8 AmRest Holdings SE o
warto$ci nominalnej 0,01 EUR ka%da obj#te przez Subskrybenta

Akcjonariusz

Osoba posiadaj"ca Akcje Emitenta

AmRest Holding SE

AmRest Holdings SE z siedzib" we Wroc!awiu

ARC

American Retail Concepts Inc.

ARS

American Retail Systems Sp. z o.o., z siedzib" we Wroc!awiu

ATL

(ang. Above The Line) Reklama skierowana do odbiorcy masowego za
pomoc" $rodków masowego przekazu

BGN

Lew, waluta obowi"zuj"ca w Bu!garii

Brand President

Osoba zarz"dzaj"ca dan" mark" w Grupie Emitenta

Bieg"y Rewident

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzib" w Warszawie

CDR

(ang. Casual Dining Restaurants) Restauracje z obs!ug" kelnersk"

Cena Emisyjna

Cena Emisyjna Akcji Serii 7 i 8 w ramach prywatnej emisji równa 75 z!

CZK

Korona czeska, waluta obowi"zuj"ca w Republice Czeskiej

Data Prospektu, Data
Zatwierdzenia Prospektu

Dzie& zatwierdzenia Prospektu przez KNF

Doradca Prawny

Wierzbowski Eversheds Spó!ka komandytowa z siedzib" w Warszawie

Dyrektywa 2003/71/WE

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4
listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w
zwi"zku z publiczn" ofert" lub dopuszczeniem do obrotu papierów
warto$ciowych i zmieniaj"ca dyrektyw# 2001/34/WE

Dyrektywa 2009/47/WE

Dyrektywa Rady 2009/47/WE z dnia 5 maja 2009 r. zmieniaj"ca
Dyrektyw# 2006/112/WE w zakresie stawek obni%onych podatku od
warto$ci dodanej
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Dz.U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

EBIT

Zysk na dzia!alno$ci operacyjnej

EBITDA

Zysk na dzia!alno$ci operacyjnej powi#kszony o amortyzacj# rzeczowych
aktywów trwa!ych oraz warto$ci niematerialnych

Emitent

AmRest Holdings SE

EOG

Europejski Obszar Gospodarczy

Euro, EUR

Wspólna waluta obowi"zuj"ca
Gospodarczej i Walutowej

Franczyzobiorcy

Podmioty, które zawar!y umow# franczyzow" z Emitentem

Gie"da, GPW

Gie!da Papierów Warto$ciowych w Warszawie S.A.

Grupa AmRest Holdings SE,
Grupa Kapita"owa, Grupa, Grupa
Emitenta

Grupa kapita!owa AmRest Holdings SE w rozumieniu Ustawy o Ofercie
lub MSSF

HUF

Forint, waluta obowi"zuj"ca na W#grzech

Informacje Finansowe Pro Forma

Niezbadane informacje finansowe pro forma obejmuj"ce niezbadany
skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma za okres sze$ciu
miesi#cy zako&czonych 30 czerwca 2011 roku, niezbadany
skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma za rok zako&czony 31
grudnia 2010 roku, a tak%e opis korekt pro forma

Inwestor

WP Holdings VII B.V. z siedzib" w Amsterdamie, Holandia

Inwestor Indywidualny

Osoba fizyczna, zarówno rezydent, jak i nierezydent w rozumieniu Prawa
Dewizowego

Inwestor Instytucjonalny

Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadaj"ca
osobowo$ci prawnej, zarówno rezydent jak i nierezydent w rozumieniu
Prawa Dewizowego, w tym podmiot zarz"dzaj"cy cudzym portfelem
papierów warto$ciowych na zlecenie

IRR

Internal Rate of Return (IRR), wewn#trzna stopa zwrotu – stopa
dyskontowa wyra%ona w procentach, która czyni bie%"c" warto$' netto
(NPV) dowolnego projektu (inwestycji) równ" zero. Bie%"ca warto$'
netto (NPV) definiuje si# jako sum# zdyskontowanych oddzielnie dla
ka%dego okresu przep!ywów pieni#%nych netto, zrealizowanych w ca!ym
okresie obj#tym rachunkiem, przy sta!ym poziomie stopy dyskontowej.

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Warto$ciowych S.A. z siedzib" w Warszawie

Kodeks Cywilny, K.c.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.
93, z pó(n. zm.)

Kodeks Spó"ek Handlowych,
K.s.h.

Ustawa z dnia 15 wrze$nia 2000 r. - Kodeks spó!ek handlowych (Dz.U.
Nr 94, poz. 1037, z pó(n. zm.)

Kodeks post!powania cywilnego,
K.p.c

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post#powania cywilnego
(Dz.U. Nr 43 poz. 296, z pó(n. zm.)

Komisja, KNF

Komisja Nadzoru Finansowego
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Koncept, Marka

Okre$lenie dla jednej z linii restauracji operowanych przez Grup#
Emitenta

KRS

Krajowy Rejestr S"dowy

KW

Ksi#ga wieczysta

Marki

Okre$lenie konceptów szybkiej obs!ugi lub restauracyjnych w ramach
których Grupa prowadzi restauracje. Na dzie& 30 czerwca 2011 roku
stanowi" je KFC, Pizza Hut („PH”), Burger King („BK”); Starbucks Coffee
(„Starbucks”, „SBUX”); Applebee’s; La Tagliatella, Trastevere oraz Il
Pastificcio

Marki w"asne

Okre$lenie konceptów szybkiej obs!ugi lub restauracyjnych b#d"cych
w!asno$ci" Emitenta. Na dzie& 30 czerwca 2011 roku jest to marka La
Tagliatella,Trastevere oraz Il Pastificcio

MNB

Oficjalna stopa bazowa Centralnego Banku W#gier („Magyar Nemzeti
Bank”)

MSR

Mi#dzynarodowe Standardy Rachunkowo$ci zatwierdzone przez Uni#
Europejsk"

MSSF

Mi#dzynarodowe
Standardy
Sprawozdawczo$ci
zatwierdzone przez Uni# Europejsk"

NBP

Narodowy Bank Polski

Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2005
Nr 8, poz. 60, z pó(n. zm.)

Pa.stwo Cz"onkowskie

Pa&stwo b#d"ce cz!onkiem Unii Europejskiej

PKB

Produkt Krajowy Brutto

Podmiot Powi%zany

Podmiot, o którym mowa w MSR 24

PLN, z"oty

Z!oty polski, waluta obowi"zuj"ca w Polsce

Prawo Dewizowe

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz.
1178)

Prawo Poboru

Prawo pierwsze&stwa obj#cia nowych akcji Emitenta serii 7 i 8 zgodnie z
art. 433 K.s.h.

PRIBOR

Prague Interbank Offered Rate – stopa procentowa przyj#ta na czeskim
rynku mi#dzybankowym dla kredytów mi#dzybankowych

Prospekt, Prospekt Emisyjny

Niniejszy prawnie wi"%"cy dokument, sporz"dzony
Rozporz"dzeniem Komisji (WE) nr 809/2004

QSR

(ang. Quick Service Restaurants) Restauracje szybkiej obs!ugi

Rada Nadzorcza, RN

Rada Nadzorcza AmRest Holdings SE

Raport Bie$%cy

Przekazywane przez Emitenta informacje sporz"dzane w formie i w
zakresie okre$lonym w Rozporz"dzeniu o Raportach

Regulamin GPW, Regulamin
Gie"dy

Regulamin Gie!dy Papierów Warto$ciowych w Warszawie S.A. przyj#ty
Uchwa!" Nr 1/1110/2006 Rady Gie!dy Papierów Warto$ciowych w
Warszawie S.A. z dnia 4 stycznia 2006 r. (z pó(n. zm.)
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Regulamin WZA

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spó!ki, przyj#ty uchwa!" WZA z dnia
30 czerwca 2010 r. (z pó(n. zm.)

Rejestr Przedsi!biorców KRS

Rejestr przedsi#biorców, o którym mowa w Ustawie o KRS

Rep.

Repertorium

Roczne Skonsolidowane
Sprawozdania Finansowe

Zbadane skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapita!owej
Emitenta na dzie& i za lata zako&czone 31 grudnia 2010, 2009 i 2008
roku

Rozporz%dzenie Komisji (WE) nr
809/2004

Rozporz"dzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
wdra%aj"ce Dyrektyw# 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy,
w!"czenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych
oraz rozpowszechniania reklam

Rozporz%dzenie o Raportach

Rozporz"dzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bie%"cych i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów warto$ciowych oraz warunków uznawania za równowa%ne
informacji wymaganych przepisami prawa pa&stwa nieb#d"cego
pa&stwem cz!onkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259)

Rozporz%dzenie o statucie SE

Rozporz"dzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 pa(dziernika 2001 r.
w sprawie statutu spó!ki europejskiej (Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001)

Rozporz%dzenie Rady w Sprawie
Higieny +rodków Spo$ywczych

Rozporz"dzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny $rodków spo%ywczych

Rozporz%dzenie Rady w Sprawie
Koncentracji

Rozporz"dzenie Rady nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
kontroli koncentracji przedsi#biorstw

Rozporz%dzenie Rady w Sprawie
Kontroli Urz!dowych

Rozporz"dzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urz#dowych
przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodno$ci z prawem paszowym i
%ywno$ciowym oraz regu!ami dotycz"cymi zdrowia zwierz"t i dobrostanu
zwierz"t

Rozporz%dzenie Rady w Sprawie
Zasad i Wymaga. Prawa
,ywno#ciowego

Rozporz"dzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiaj"ce ogólne zasady i wymagania
prawa
%ywno$ciowego,
powo!uj"ce
Europejski
Urz"d
ds.
bezpiecze&stwa %ywno$ci oraz ustanawiaj"ce procedury w zakresie
bezpiecze&stwa %ywno$ci

RSD

Dinar serbski, waluta obowi"zuj"ca w Serbii

RUB

Rubel rosyjski, waluta obowi"zuj"ca w Rosji

Skonsolidowane Sprawozdania
Finansowe

Roczne Skonsolidowane Sprawozdania
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

Skonsolidowane Sprawozdanie
Finansowe Restauravia

Zbadane przez niezale%nego bieg!ego rewidenta skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Restauravia Grupo Empresarial S.L.
sporz"dzone zgodnie z kryteriami Kodeksu Handlowego Hiszpanii i
Dekretem Królewskim 1815/1991 oraz 1514/2007 oraz z przepisami
obowi"zkowymi zatwierdzonymi przez Instytut Ksi#gowania i Audytu
Sprawozda& Finansowych za okres od 1 grudnia 2009 roku do 30
listopada 2010 roku

Spó"ka

AmRest Holdings SE
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Statut

Tekst Statutu Emitenta stanowi"cy Za!"cznik w pkt 30 Prospektu

Subskrybent

WP Holdings VII B.V., spó!ka z siedzib" w Amsterdamie, przyFred.
Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, , Holandia, zarejestrowana w
holenderskim Rejestrze Handlowym pod numerem 34281670, podmiot
zale%ny Warburg Pincus

Szczegó"owe Zasady Dzia"ania
KDPW

Szczegó!owe Zasady Dzia!ania Krajowego Depozytu Papierów
Warto$ciowych - Za!"cznik do uchwa!y Zarz"du KDPW S.A. nr 176/09 z
dnia 15 maja 2009 r. (z pó(n. zm.)

+ródroczne Sprawozdanie
Finansowe

Niezbadane skonsolidowane skrócone $ródroczne sprawozdanie
finansowe Grupy kapita!owej Emitenta za sze$' miesi#cy zako&czone 30
czerwca 2011 r.

Uchwa"y o Podwy$szeniu

Uchwa!a z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie podwy%szenia kapita!u
zak!adowego AmRest Holdings SE w ramach kapita!u docelowego do
kwoty 199 820,99 EUR w drodze emisji 1 048 000akcji zwyk!ych na
okaziciela serii 7
i
Uchwa!a z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie podwy%szenia kapita!u
zak!adowego AmRest Holdings SE w ramach kapita!u docelowego do
kwoty 212 056,89 EUR w drodze emisji 1 223 590 akcji zwyk!ych na
okaziciela serii 8

Umowy Subskrypcji

Umowy subskrypcyjne z dnia 15 marca 2011 r. i 25 marca 2011 r. r.
zawarte pomi#dzy Emitentem a WP Holdings VII B.V.

UOKiK

Urz"d Ochrony Konkurencji i Konsumentów

USD

Dolar ameryka&ski - jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych
Ameryki Pó!nocnej

Ustawa o Bezpiecze.stwie
,ywno#ci i ,ywienia

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze&stwie %ywno$ci i %ywienia
(Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z pó(n. zm.)

Ustawa o Funduszach
Inwestycyjnych

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr
146, poz. 1546, z pó(n. zm.)

Ustawa o KRS

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S"dowym
(Dz.U. z 2007 r. Nr 68 poz. 1186, z pó(n. zm.)

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem
Finansowym

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
(Dz.U. Nr 157, poz. 1119)

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem
Kapita"owym

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapita!owym (Dz.
U. z 2005 r. nr 183, poz. 1537 z pó(n. zm.)

Ustawa o Niektórych
Zabezpieczeniach Finansowych

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach
finansowych (Dz.U. Nr 91, poz. 871 z pó(n. zm.)

Ustawa o Obligacjach

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. 2001 Nr 120
poz.1300, z pó(n. zm.)

Ustawa o Obrocie

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

Ustawa o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów

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

Ustawa o Ofercie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spó!kach publicznych (Dz.U. z 2010, Nr 211, poz. 1384 z
pó(n. zm.)
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Ustawa o PDOF

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych

Ustawa o PDOP

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych

Ustawa o Podatku Dochodowym
od Osób Fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z pó(n. zm.)

Ustawa o Podatku Dochodowym
od Osób Prawnych

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

Ustawa o Podatku od Spadków i
Darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z
2009 r. Nr 93, poz. 768, z pó(n. zm.)

Ustawa o Rachunkowo#ci

Ustawa z dnia 29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowo$ci (Dz.U. z 2009 r. Nr
152, poz. 1223, z pó(n. zm.)

Ustawa o SE

Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów
gospodarczych i spó!ce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 z pó(n. zm.)

Ustawa o Wychowaniu w
Trze/wo#ci i Przeciwdzia"aniu
Alkoholizmowi

Ustawa z dnia 26 pa(dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze(wo$ci i
przeciwdzia!aniu alkoholizmowi (Dz.U. 2007 r., Nr 70, poz. 473, z pó(n.
zm.)

Ustawa Prawo upad"o#ciowe i
naprawcze

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad!o$ciowe i naprawcze (Dz.U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z pó(n. zm.)

VAT

Podatek od towarów i us!ug

WIBOR

Warsaw Interbank Offered Rate - stopa procentowa przyj#ta na polskim
rynku mi#dzybankowym dla kredytów mi#dzybankowych

WP

WP Holdings VII B.V. z siedzib" w Amsterdamie, Holandia

WZA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta

Zarz%d

Zarz"d Emitenta

Zasady Dobrych Praktyk Spó"ek
Notowanych na GPW

Oznacza zasady okre$lone w za!"czniku do Uchwa!y Nr 17/1249/2010
Rady Nadzorczej Gie!dy Papierów Warto$ciowych w Warszawie z dnia
19 maja 2010 r.
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28.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Ze wzgl#du na fakt, %e Emitent podlega obowi"zkom informacyjnym wynikaj"cym z obowi"zuj"cych przepisów
prawa oraz regulacji gie!dowych, poni%sze informacje i dokumenty zosta!y zamieszczone w Prospekcie przez
odniesienie.
Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Kapita!owej Emitenta wraz z opiniami Bieg!ego Rewidenta z
badania b"d( raportem Bieg!ego Rewidenta z przegl"du zosta!y zamieszczone w niniejszym Prospekcie przez
odniesienie do:
skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapita!owej Emitenta za rok 2010, opublikowanego przez
Emitenta w dniu 21 marca 2011 r. – do cz#$ci obejmuj"cej skonsolidowane roczne sprawozdanie
finansowe Grupy Kapita!owej Emitenta na dzie& i za okres dwunastu miesi#cy ko&cz"cych si# 31 grudnia
2010 r. oraz do opinii niezale%nego bieg!ego rewidenta z badania tego skonsolidowanego rocznego
sprawozdania finansowego,
skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapita!owej Emitenta za rok 2009, opublikowanego przez
Emitenta w dniu 29 kwietnia 2010 r. – do cz#$ci obejmuj"cej skonsolidowane roczne sprawozdanie
finansowe Grupy Kapita!owej Emitenta na dzie& i za okres dwunastu miesi#cy ko&cz"cych si# 31 grudnia
2009 r. oraz do opinii niezale%nego bieg!ego rewidenta z badania tego skonsolidowanego rocznego
sprawozdania finansowego,
skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapita!owej Emitenta za rok 2008, opublikowanego przez
Emitenta w dniu 30 kwietnia 2009 r. – do cz#$ci obejmuj"cej skonsolidowane roczne sprawozdanie
finansowe Grupy Kapita!owej Emitenta na dzie& i za okres dwunastu miesi#cy ko&cz"cych si# 31 grudnia
2008 r. oraz do opinii niezale%nego bieg!ego rewidenta z badania tego skonsolidowanego rocznego
sprawozdania finansowego,
skonsolidowanego raportu pó!rocznego Grupy Kapita!owej Emitenta za pierwsze pó!rocze 2011 roku,
opublikowanego przez Emitenta w dniu 31 sierpnia 2011 r. – do cz#$ci obejmuj"cej skonsolidowane
$ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapita!owej Emitenta na dzie& i za okres sze$ciu
miesi#cy ko&cz"cych si# 30 czerwca 2011 r. oraz do raportu niezale%nego bieg!ego rewidenta z przegl"du
tego skonsolidowanego $ródrocznego skróconego sprawozdania finansowego,
Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe s" udost#pnione do wgl"du w formie papierowej w siedzibie Emitenta
oraz dost#pne w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta: www.amrest.eu.
Pondadto do Prospektu zosta!o w!"czone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Restauravia wraz z opini"
niezale%nego bieg!ego rewidenta.
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29.

DOKUMENTY UDOST'PNIONE DO WGL)DU

W okresie wa%no$ci Prospektu w siedzibie Emitenta zosta!y udost#pnione do wgl"du w formie papierowej
nast#puj"ce dokumenty lub ich kopie:
Statut Emitenta,
odpis z KRS,
Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe,
regulaminy organów Emitenta,
tre$' uchwa! Zarz"du Emitenta z dnia 15 marca 2011 r. oraz z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie
podwy%szenia kapita!u zak!adowego Spó!ki poprzez emisj# Akcji Serii 7 i 8 z wy!"czeniem w ca!o$ci prawa
poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy,
tre$' uchwa! WZA z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Statucie,
sprawozdania finansowe jednostek zale%nych Emitenta za lata zako&czone 31 grudnia 2010 r. i 2009 r.
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30.

ZA()CZNIKI
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30.
30.1.

ZAŁĄCZNIKI
Odpis z rejestru KRS
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Statut spólki AmRest Holdings SE
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Uchwała Zarządu – podwyĪszenie kapitału 15.03.2011

218

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

219

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

220

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

221

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

222

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

223

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE
30.4.

Uchwała Zarządu – podwyĪszenie kapitału 25.03.2011
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Skonsolidowane sprawozdania finansowe Restauravia Grupo Empresarial, S.L.
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