
DOKUMENT OFERTOWY 

 

Niniejszy dokument ofertowy został sporządzony na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być 

publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na 

rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”) oraz art. 37a 

ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o Spółkach publicznych. 

Zgodnie z art. 37a ustawy o ofercie publicznej udostepnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, 

pod warunkiem udostępnienia dokumentu zawierającego co najmniej podstawowe informacje o emitencie 

papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych 

oraz warunkach i zasadach ich oferty, podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania 

środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka 

oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie, nie wymaga oferta 

publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia 

jej  ustalenia, stanowią nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro.  

Niniejszy Dokument nie stanowi Dokumentu Informacyjnego w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu NewConnect ani dokumentu ofertowego, o którym mowa w art. 30 Ustawy o ofercie publicznej. 

Niniejszy Dokument nie był badany ani zatwierdzany przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu 

NewConnect lub Komisję Nadzoru Finansowego. Niniejszy Dokument może różnić się pod względem formy lub 

treści od przyszłego Dokumentu Informacyjnego (w rozumieniu przepisów Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu), sporządzanego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych 

będących przedmiotem oferty publicznej do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.  

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe, a ich 

decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, 

konsultacją z doradcą inwestycyjnym. 

 DATA SPORZĄDZENIA: 29 LISTOPADA 2022 ROKU 

 

 

  



  

 Dokument Ofertowy Mazurska Manufaktura S.A. 

S t r o n a |  2  

 

Wstęp 
 

Emitent 
 

 

Nazwa (firma): Mazurska Manufaktura Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Szczytno 

Adres: 12-100, Szczytno, ul. Adama Mickiewicza nr 5 

Numer KRS:  0000778179 

Oznaczenie Sądu:  
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 382906983 

NIP:  9671426392 

Telefon: +48 89 52 55 999 

Strona www: www.mazurskamanufaktura.pl 

 
  



  

 Dokument Ofertowy Mazurska Manufaktura S.A. 

S t r o n a |  3  

 

Dane  o instrumentach  finansowych oferowanych  na p od stawie  niniejszego  
Dokumentu  
 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Emitent oferuje: 

Nie mniej niż 2.500 (dwa tysiące pięćset) akcji serii H2 i nie więcej niż 42.073 (czterdzieści dwa tysiące 
siedemdziesiąt trzy) akcje serii H2 po cenie emisyjnej równej 40 zł każda (czterdzieści złotych) i cenie 
nominalnej 0,10 zł każda (dziesięć groszy). 

Oferta publiczna rozpoczyna się w dniu 29 listopada 2022 r. i zakończy 31 stycznia 2023 r. 

Ustalono cenę emisyjną za 1 akcję serii H2 w wysokości 40 zł każda (czterdzieści złotych), co przy średnim 
kursie 4,7101 EUR/PLN opublikowanym przez NBP w dniu ustalenia ceny emisyjnej (tj. w dniu 03.11.2022 
r.) implikuje wartość wpływów brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii H2 na terytorium Unii 
Europejskiej w wysokości 357.300,27 EUR. 

Biorąc pod uwagę potrzeby kapitałowe Spółki oraz ustaloną cenę emisyjną akcji serii H2, Zarząd dokona 
przydziału akcji serii H2 w przypadku prawidłowego złożenia zapisów oraz opłacenia najmniej 2.500 (dwa 
tysiące pięćset) akcji serii H2 i nie więcej niż 42.073 (czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt trzy) akcji 
serii H2. 

Cena emisyjna za 1 akcję serii H2 wynosi 40 zł każda (czterdzieści złotych). 

Termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach emisji akcji serii H2 może ulec skróceniu  
w przypadku prawidłowego złożenia zapisów i opłacenia wszystkich akcji serii H2 objętych ofertą 
publiczną przed upłynięciem wyznaczonego terminu zakończenia przyjmowania zapisów. W takim 
przypadku za termin zakończenia przyjmowania zapisów uznaje się dzień, w którym nastąpiło prawidłowe 
złożenie zapisów i opłacenie wszystkich akcji serii H2 objętych ofertą publiczną. 

W przypadku, gdy zostaną złożone zapisy na wszystkie akcje serii H2 oferowane w ramach emisji, a jeden 
lub więcej Inwestorów nie dokona ich opłacenia lub nie dostarczy poprawnie podpisanego formularza 
zapisu, Zarząd Spółki może skierować oferty objęcia akcji w liczbie odpowiadającej liczbie zapisów,  
w odniesieniu do których Spółka nie otrzymała wpłat lub poprawnie podpisanego formularza zapisu, do 
wybranych przez Zarząd Inwestorów. W takim przypadku zapisy na akcje będą przyjmowane w terminie 
do dnia poprzedzającego dzień przydziału akcji. 

Przydział akcji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów w ramach drugiej 
transzy, czyli nie później niż do 14 lutego 2022 roku. 

Ustalono poziom jednorazowego zapisu na akcje serii H2 Spółki na 25 (dwadzieścia pięć akcji serii H2 
opłacając jest wkładem pieniężnym w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) złotych. 

W przypadku wystąpienia dodatkowej transzy nie wprowadza się ograniczenia minimalnego lub 
maksymalnego poziomu jednorazowego zapisu na akcje. 

Zapisy na akcje mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, poprzez uzupełnienie formularza 
na stronie  https://mazurskamanufaktura.pl/oferta-specjalna-akcje/ 

O przyjęciu zapisu przez Spółkę decyduje kolejność zgłoszeń. Spółka poświadcza przyjęcie zapisu. 

Dla ważności złożonego przez inwestora zapisu na akcje niezbędne będzie podpisanie formularza zapisu 
podpisem zaufanym (ePUAP) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym i odesłanie go na adres email 
emisja@mazurskamanufaktura.pl oraz opłacenie zapisu na akcje w terminie 5 dni roboczych od dnia 
przekazania Spółce formularza zapisu. Nieodesłanie Spółce właściwie podpisanego formularza zapisu lub 

https://mazurskamanufaktura.pl/oferta-specjalna-akcje/
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nieopłacenie zapisu na akcje we wskazanym terminie może skutkować nieuwzględnieniem przez Spółkę 
zapisu złożonego przez inwestora. 

Przydział akcji nastąpi według uznania Zarządu. Zarząd zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia akcji 
serii H2 wszystkim lub niektórym inwestorom, w całości lub w części. 

Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie 
zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji.  
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I. Czynniki ryzyka 

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi 

Emitenta, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym 

Dokumencie. 

Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta 

i jego wyniki finansowe.  

Emitent zawarł w Dokumencie wszystkie znane mu na dzień sporządzenia Dokumentu czynniki ryzyka. 

Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą 

mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność. 

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem 

ich zaistnienia ani oceną ich ważności. 

 

1. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta 

 

Ryzyko związane z krótkim okresem funkcjonowania  

Mazurska Manufaktura S.A. została zawiązana w marcu 2019 roku i prowadzi podstawową działalność 

operacyjną tj. produkcję alkoholi mocnych od grudnia 2019 roku, kiedy to zakupiła za 2 mln zł 

zorganizowaną część przedsiębiorstwa od spółki Tarpan Fabryka Likierów sp. z o.o. (spółki powiązanej, na 

dzień zawarcia transakcji, osobowo z Panem Jakubem Gromkiem - obecnym Prezesem Mazurskiej 

Manufaktury S.A; 28 stycznia 2020 roku Pan Jakub został odwołany z funkcji Prezesa spółki Tarpan i na 

moment sporządzenia niniejszego dokumentu Tarpan Fabryka Likierów sp. z o.o. utraciła status podmiotu 

powiązanego z Emitentem. Tarpan Fabryka Likierów sp. z o.o. sprzedawała swoje poszczególne aktywa, a 

transakcja została dokonana po cenach rynkowych). Spółka prowadzi działalność produkcyjną od trzech 

lat, zatem z uwagi na ograniczoną historię działania Spółka nie posiada rozbudowanych kontaktów 

biznesowych, sprawdzonego modelu biznesowego, ani rozpoznawalnej marki, co może utrudniać realizację 

przyjętej strategii. Dodatkowo, z uwagi na krótki okres funkcjonowania oraz przedmiot prowadzonej 

działalności Emitent może mieć trudności przy pozyskiwaniu finansowania dłużnego. Zarząd Spółki stara 

się minimalizować wskazane ryzyko poprzez zatrudnianie osób z bogatym doświadczeniem w branży,  

budowanie silnej pozycji na rynku lokalnym oraz poszerzaniem portfolio o kolejne produkty i prawa do 

marek.  

Ryzyko związane z zezwoleniami na obrót hurtowy i sprzedaż napojów alkoholowych  

Emitent prowadzi działalność, w której konieczne jest posiadanie zezwolenia Ministra Rozwoju na obrót 

hurtowy alkoholem, a także sprzedaż napojów alkoholowych. Owe zezwolenia wydawane są w podziale na 

różne kategorie alkoholi, tj.: do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18%. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Spółka jest 

w posiadaniu zezwolenia w kategorii do 4,5% oraz na piwo, a także powyżej 18%. Uzyskiwanie zezwoleń 

jest procesem kosztownym, który należy przechodzić cyklicznie, gdy dane zezwolenie wygasa. Nie można 

wykluczyć ryzyka, iż ze względu na zaniechania Emitenta lub złamanie warunków zezwolenia na obrót 

hurtowy zezwolenie wydane Spółce zostanie cofnięte. Taka sytuacja odbiłaby się negatywnie na 

perspektywach rozwoju i wynikach finansowych, gdyż zgodnie ze stanem prawnym na dzień sporządzenia 

niniejszego dokumentu przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem  

o ponowne wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi nie wcześniej niż po 

upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu. Ponadto rosnący udział kosztów stałych (opłaty 

uiszczane celem otrzymania zezwolenia) może wpływać negatywnie na wyniki finansowe Spółki w 

przypadku niezadowalającego wolumenu sprzedaży nowych alkoholi wprowadzanych na rynek. W celu 

minimalizowania opisanego wyżej ryzyka, Spółka posiada wszystkie, niezbędne do prowadzenia 

działalności gospodarczej, zezwolenia, a także dokłada wszelkich starań, by żaden z warunków zezwolenia 
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nie został zaniechany ani złamany. Szczegóły dotyczące zezwoleń posiadanych przez Emitenta zostały 

opisane w rozdziale IV, w punkcie 1. 

Ryzyko związane z wojną w Ukrainie 

Dnia 24 lutego 2022 roku Federacja Rosyjska rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Przychody z zagranicy Spółki 

stanowiły nieistotny udział w całkowitych przychodach Spółki, a w związku z tym konflikt zbrojny za 

wschodnią granicą Polski nie wpływa w sposób istotny na możliwości Emitenta w zakresie generowania 

przychodów. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu przedstawiona wyżej sytuacja nie uległa 

deeskalacji, a Zarząd Spółki rozpatruje w związku z nią podwyżki cen surowców produkcyjnych, takich jak: 

spirytus, słód, chmiel, karton czy szkło, lecz Zarząd Mazurska Manufaktura S.A. wskazuje, że powyższy 

skutek dotyczy całego rynku branży alkoholowej, stąd część wskazanych podwyżek będzie stopniowo 

przenoszona na konsumentów. Istnieje ryzyko, że podniesienie cen produktów doprowadzi do obniżenia 

popytu na produkty Spółki oraz pogorszenia jej wizerunku, co mogłoby mieć negatywne przełożenie na 

realizowane przez Spółkę wyniki finansowe. Ponadto w przypadku dalszej eskalacji działań wojennych 

istnieje zagrożenie wystąpienia opóźnień w dostawach, a nawet zerwania łańcucha dostaw, co mogłoby 

doprowadzić do pogorszenia zdolności produkcyjnych Emitenta lub nawet tymczasowego wstrzymania 

produkcji. Ziszczenie się któregokolwiek z przedstawionych wyżej zagrożeń miałoby istotny oraz 

negatywny wpływ na realizowane przez Spółkę wyniki finansowe, a tym samym jej perspektywy do 

dalszego rozwoju. Jednakże Zarząd Spółki wskazuje, że na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu nie 

dostrzega problemów w zakresie kontynuowania działalności operacyjnej. 

Ryzyko związane z wyłączną dystrybucją produktów przez spółkę Bevgrop sp. z o.o. na terenie 
Polski 

Emitent w dniu 5 marca 2020 roku podpisał umowę ze spółką Bevgroup sp. z o.o., której przedmiotem było 

ustalenie warunków dystrybucji produktów własnych Emitenta (wódki „Bielik”, wódki „Wódka z Mazur” 

oraz alkoholi kraftowych produkowanych pod marką „Mazurska Manufaktura”), na mocy niniejszej umowy 

spółka Bevgroup sp. z o.o. zapewniła sobie wyłączność na dystrybucję ww. produktów Emitenta na rynku 

polskim, natomiast Emitent zapewnił sobie termin płatności za towary ustalony na 5 dni od dnia 

wystawienia faktury. Bevgroup sp. z o.o. to podmiot funkcjonujący na terenie całej Polski od 2010 roku i 

współpracujący z największymi sieciami supermarketów, hurtowni oraz sieciami sklepów detalicznych 

(np. Biedronka, Lidl, Auchan, Carrefour, Żabka, Makro). Podmiot ten prowadzi działalność na terenie całego 

kraju i rokrocznie osiąga przychody rzędu 40 milionów złotych. Umowa zapewniająca szybki spływ 

należności jest istotnym aspektem prowadzenia działalności w branży produkcji alkoholi. Np. średnia cena 

sprzedaży 0,5 litra wódki 40% w hurcie to około 14,95 zł netto z czego 11,41 zł netto to wartość akcyzy. 

Akcyza stanowi zatem ponad 75% wartości sprzedaży, którą niezależnie od terminu płatności ustalonego 

z klientem trzeba przelać na konto Urzędu Skarbowego po 25 dniach od wysłania towaru ze składu 

podatkowego. Emitent zawierając umowę z 5 dniowym terminem płatności za sprzedane towary 

zagwarantował sobie korzystną formę rozliczania stanowiącą zabezpieczenie sytuacji gotówkowej Spółki. 

Nie można jednakże wykluczyć ryzyka, iż w przyszłości warunki regulowania płatności zmienią się na 

niekorzyść Emitenta, lub że umowa z Bevgroup sp. z o.o. zostanie rozwiązana co pociągnęłoby za sobą 

konieczność znalezienia nowego partnera biznesowego odpowiadającego za dystrybucję. Taka sytuacja 

mogłaby okazać się kosztowna dla Emitenta lub mogłaby zakończyć się zawarciem umowy na gorszych dla 

Spółki warunkach.   

Ryzyko związane z cofnięciem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego 

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów akcyzowych wiąże się z 

koniecznością spełnienia wielu warunków, a w szczególności wymaga uzyskania zezwolenia organu 

podatkowego na prowadzenie składu podatkowego (miejsca, w którym określone wyroby akcyzowe są 

produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane lub z którego 

są wyprowadzane). Również po uzyskaniu takiego zezwolenia przedsiębiorca w trakcie prowadzonej 

działalności musi zachowywać szczególną ostrożność. Uchybienie przepisom prawa podatkowego lub 

warunkom udzielonego zezwolenia, skutkować może utratą zezwolenia. To z kolei jest równoznaczne z 

koniecznością zamknięcia zakładu, a także pozbawia przedsiębiorcę na trzy lata prawa aby takie 

zezwolenie otrzymać. Nie można wykluczyć ryzyka, iż w efekcie złamania zasad i przepisów Spółce cofnięte 
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zostanie zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, co będzie równoznaczne z koniecznością 

zaprzestania produkcji alkoholi w zakładzie Emitenta. 

Ryzyko związane ze zniszczeniem infrastruktury Emitenta 

Całkowita powierzchnia budynków będąca w posiadaniu Spółki to około 6.400 m2 na co składa się 
poniemiecki bunkier w Bydgoszczy (700 m2) oraz browar w Szczytnie (5.700 m2). Obecnie użytkowana 
powierzchnia do produkcji płynów dezynfekujących oraz napojów wysokoalkoholowych wynosi 2.000 m2. 
Spółka prowadziła prace rewitalizacyjne na terenie posiadanej w Bydgoszczy nieruchomości, w ramach jej 
odnowienia i przystosowania do działalności, natomiast w obliczu istotnych zmian w rzeczywistości 
gospodarczej podjęta została decyzja o zaniechaniu dalszych inwestycji w Browary Bydgoskie oraz 
sprzedaży posiadanych nieruchomości. Niemniej Spółka prowadzi prace rewitalizacyjne celem odnowienia 
i przystosowania do użytkowania powierzchni 1.500 m2 w browarze w Szczytnie, mających służyć jako 
warzelnie piwa Jurand oraz pub. Planowany termin przystosowania browaru w Szczytnie do użytku 
stanowi koniec roku 2022. Opis infrastruktury będącej w posiadaniu Spółki oraz zestawienie kosztów 
związanych z prowadzonymi oraz planowanymi pracami rewitalizacyjnymi został przedstawiony w 
punkcie 6.3. rozdziału IV niniejszego dokumentu. Nie można wykluczyć sytuacji, w której przez zdarzenia 
nadzwyczajne np. pożar lub powódź zniszczeniu ulegną aktywa Spółki a co za tym idzie pogorszą się 
perspektywy rozwoju oraz zdolności produkcyjne. Dodatkowo wartym odnotowania jest fakt, iż posiadane 
przez Emitenta grunty oraz nieruchomości stanowią kluczowe aktywa - doceniając wartość 
architektoniczną i historyczną browaru w Szczytnie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie objął 
go ochroną prawną, wpisując do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego 
w roku 1996. Ponadto to w zakładzie w Szczytnie, znajdującym się w posiadaniu Spółki produkowane było 
piwo Jurand (od wczesnych lat dziewięćdziesiątych do 2007 roku). Utrata lub zniszczenie aktywów 
będących w posiadaniu Emitenta wpłynęłaby negatywnie na perspektywy rozwoju oraz bieżącą 
działalność operacyjną Spółki. Emitent stara się minimalizować to ryzyko poprzez posiadanie 
ubezpieczenia przekraczającego 100% wartości bilansowej aktywów będących przedmiotem 
ubezpieczenia.  

Ryzyko związane z remontami i odnową miejsc zabytkowych 

Aktywa Spółki (grunty oraz budynek browaru w Szczytnie) wpisane zostały do rejestru zabytków 
województwa warmińsko-mazurskiego. Obiekty zabytkowe objęte są szczególną ochroną oraz nadzorem, 
wynikiem czego jest konieczność do każdorazowego uzyskiwania pozwolenia wojewódzkiego 
konserwatora na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych. Wspomniane 
procedury mogą okazać się uciążliwe i czasochłonne w przypadku konieczności szybkiej rozbudowy lub 
modernizacji browaru Emitenta. Nie można wykluczyć ryzyka, iż ze względów regulacyjnych planowane 
przez Emitenta przyszłe prace mogą być przeprowadzane w sposób nieoptymalny oraz wolniejszy niż 
zakładano, co może przyczynić się do generowania przychodów i zysków niższych od planowanych. 

Ryzyko związane ze zmniejszeniem popytu na produkty alkoholowe Spółki 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu portfolio produktów własnych Emitenta obejmuje między 

innymi wódkę klasy premium marki Bielik, wódki stanowiące pamiątki dla turystów marek: „Wódka z 

Mazur”, „Wódka z Kujaw” oraz „Wódka Krak”, alkohole kraftowe produkowane pod marką „Mazurska 

Manufaktura” oraz historyczne marki piwa: Jurand, Bractwo oraz Krak. Obecne portfolio alkoholowe Spółki 

ma charakter kraftowy a produkty dystrybuowane są na rynku lokalnym tj. na terenie województwa 

odpowiadającego pochodzeniu danej marki („Wódka z Mazur” – województwo Warmińsko - Mazurskie, 

„Wódka z Kujaw” – województwo Kujawsko – Pomorskie, a „Wódka Krak” – województwo Małopolskie). 

Ponadto Spółka regularnie rozbudowuje portfolio o takie pozycje, jak szkocka whisky z regionu Highland, 

nalewki czy wódkę Bielik Potato. Emitent wskazuje, że umowy zawarte z sieciami Netto oraz Biedronka 

miały charakter okresowy, a ponadto dotyczyły wyłącznie dystrybucji tylko na wskazanych wyżej 

obszarach. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, przychody Spółki ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 

roku stanowiły ponad 97% całkowitych przychodów ze sprzedaży i wyniosły 9.693.587,12 zł. Kontrybucja 

alkoholi do wyników sprzedażowych uległa znacznemu podwyższeniu w stosunku do roku 2020, co jest 

skutkiem zarówno ziszczenia się ryzyka znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na środki do 

dezynfekcji, w związku ze zmianą nastawienia społeczeństwa do pandemii, jak i istotnego zwiększenia 

wolumenu sprzedaży napojów alkoholowych. Wskazany trend kontynuowany był również w okresie 

styczeń – wrzesień 2022 roku, podczas którego sprzedaż napojów alkoholowych stanowiła niemalże 100% 
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(99,67%) udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży Spółki i wyniosła 10.168.224,47 zł. Nie można 

wykluczyć ryzyka, iż ze względów niezależnych od Emitenta np. poprzez zmiany preferencji konsumentów, 

aspekty cenowe, preferencje smakowe lub inne czynniki mogące wpłynąć na popyt na produkty 

alkoholowe Spółki, klienci nie będą zainteresowani ich zakupem, co negatywnie przełoży się na przychody 

ze sprzedaży Emitenta, a tym samym osiągane przez niego wyniki finansowe i możliwe perspektywy 

dalszego rozwoju. Spółka minimalizuje opisane wyżej ryzyko, poprzez stopniowe zwiększanie wolumenu 

sprzedaży napojów alkoholowych, budowę zespołu odpowiedzialnego za działania sprzedażowe, a także 

poszerzanie portfolio produktowego. 

Ryzyko związane z niezrealizowaniem strategii rozwoju  

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Emitent realizuje strategię działalności, opisaną 

szczegółowo w rozdziale IV. Strategia zakłada rozwój Emitenta w czterech obszarach: (I) poszerzanie 

portfolio produktowego o kolejne historyczne marki piw, z równoległym wprowadzaniem regionalnych 

marek wódek, (II) zwiększenie wolumenu sprzedaży poprzez jej rozwój na rynku lokalnym, (III) 

rozbudowę zespołu handlowego oraz (IV) rozwój poprzez przejęcia.  Realizacja strategii zależy m.in. od 

poprawnej oceny sytuacji i otoczenia rynkowego w jakim działa Emitent, umiejętności dostosowania się do 

tej sytuacji rynkowej oraz posiadania niezbędnych kompetencji i zasobów finansowych, a także czynników 

niezależnych od Emitenta, przykładowo brakiem popytu na wprowadzane przez Spółkę produkty, sytuacji 

pandemicznej i ewentualnych kolejnych fal zakażeń, które mają istotny wpływ na popyt na środki do 

dezynfekcji Spółki - asortyment MM Hygienic czy też dalszego wzrostu kosztów produkcji w związku z 

sytuacją makroekonomiczną i geopolityczną. Nie można wykluczyć, że Emitent nie zrealizuje swoich celów 

strategicznych lub zrealizuje tylko część tych celów, co przełoży się negatywnie na możliwości dalszego 

rozwoju oraz potencjalne wyniki finansowe.  

Ryzyko związane z opóźnieniem prac rewitalizacyjnych przeprowadzanych przez Spółkę  

Spółka jest w trakcie przeprowadzania prac rewitalizacyjnych Browaru w Szczytnie, nad którym prace 

wznowione zostały w 2022 roku. Spółka zamierza oddać browar w Szczytnie do użytku do końca 2022 

roku. Opis infrastruktury Emitenta oraz zestawienia kosztów i statusu poszczególnych punktów 

planowanych i prowadzonych prac rewitalizacyjnych zostały przedstawione w rozdziale IV punkcie 6.3 

niniejszego dokumentu. Istnieje ryzyko, że nie uda się zakończyć opisanych wyżej prac w planowanych 

przez Spółkę terminach. Ponadto nie można wykluczyć wystąpienia nieprzewidzianych komplikacji lub 

kosztów związanych z prowadzonymi pracami. Wystąpienie podanych wyżej zagrożeń wpłynęłoby 

negatywnie na perspektywy rozwoju Spółki, a także osiągane przez nią przychody, a tym samym wyniki 

finansowe. 

Ryzyko związane z brakiem sukcesu wprowadzenia kolejnych historycznych marek piwa 

Głównym celem Spółki jest wznawianie produkcji i wprowadzanie na rynek historycznych marek piwa. Na 

moment sporządzenia niniejszego dokumentu, Spółka wprowadziła na rynek marki piw: Jurand, Bractwo 

oraz Krak. Spółka dąży do poszerzenia portfolio produktowego o kraftowe piwa oraz alkohole mocne 

produkowane w niedużych seriach, by zaspokoić występującą na rynku alkoholi niszę. W 2021 roku, Spółka 

pozyskała prawa do 12 historycznych marek piwa, z różnych regionów Polski, a w 2023 roku, Spółka 

planuje wprowadzić na rynek kolejne historyczne marki piw: Kmicic oraz Kaper Królewski. Nie można 

wykluczyć ryzyka, iż kraftowe produkty oferowane przez Spółkę nie spotkają się z pozytywnym odzewem 

ze strony konsumentów i że wolumen sprzedaży okaże się znacząco niższy od zakładanego.  

Ryzyko związane z jednoosobowym składem Zarządu  

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Emitent posiadał jednoosobowy Zarząd. Posiadanie 

wąskiego aparatu zarządczego wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Tymczasowa niezdolność do 

prowadzenia zadań przez Prezesa Spółki, np. ze względu na pogorszenie stanu zdrowia, może powodować 

opóźnienia w podejmowaniu ważnych decyzji, lub uczestnictwa w ważnych spotkaniach i nawiązywania 

kontaktów biznesowych. Ponadto posiadanie kilkuosobowego składu Zarządu minimalizuje ryzyko 

podejmowania, w sposób nieświadomy, błędnych decyzji przez Prezesa Spółki. Brak dyskusji z innymi 

członkami organu zarządczego, oraz brak istnienia kontrargumentów pochodzących od innych członków 
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Zarządu może sprawić, iż Spółka będzie kierowana w sposób nieefektywny. Ryzyko związane z 

jednoosobowym składem Zarządu minimalizowane jest przez fakt, iż stanowisko Prezesa Spółki pełni 

osoba z bogatym doświadczeniem w branży – Mariusz Gromek. Pan Mariusz Gromek to osoba o wysokim 

doświadczeniu w branży produkcji alkoholi, która pełniła funkcje menedżerskie w innych podmiotach 

zajmujących się produkcją i dystrybucją alkoholi.  

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Jakub Gromek, syn Prezesa Zarządu, posiada 450.000 akcji 

serii A stanowiących 31,68% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach Emitenta, a Iwona Gromek, 

której pełnomocnikiem jest Prezes Zarządu – Mariusz Gromek, posiada 465.000 akcji serii A stanowiących 

32,74% udziału w głosach oraz kapitale zakładowym. Potencjalni inwestorzy powinni mieć na uwadze, iż 

obecna struktura akcjonariatu ogranicza możliwość realnego wpływania na decyzje Spółki nowym 

inwestorom. Jednakowo Zarząd podkreśla, iż tak duże zaangażowanie kapitałowe Prezesa Spółki zapewnia 

ujednolicenie i spójność celów prowadzenia biznesu, gdyż korzyści odnoszone przez Emitenta są 

bezpośrednio skorelowane z korzyściami akcjonariuszy, w tym Prezesa Zarządu. Ponadto wszystkie akcje 

Spółki, również te nowej emisji, będą na równych prawach uczestniczyły w zyskach Spółki oraz 

roszczeniach rezydualnych. 

2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 

Ryzyko związane z ponownym wprowadzeniem obostrzeń w związku ze zwiększeniem liczby 
zachorowań na COVID-19 

Spółka prowadzi działalność operacyjną w zakresie produkcji alkoholi od końca grudnia 2019 roku. 

Wybuch pandemii koronawirusa w I kwartale 2020 roku pociągnął za sobą wprowadzenie na terytorium 

Polski obostrzeń sanitarnych, w wyniku których zamknięto między innymi restauracje, bary, kina oraz inne 

miejsca użyteczności publicznej. Wprowadzono również zakaz organizowania spotkań w grupach powyżej 

50 osób oraz organizowania imprez okolicznościowych, np. wesel. Wprowadzone obostrzenia odbiły się 

negatywnie na funkcjonowaniu wielu podmiotów gospodarczych działających w Polsce, w tym na 

Emitencie. Wprowadzone zakazy znacząco zredukowały popyt na produkty alkoholowe Emitenta, co 

przełożyło się na spadek zamówień oraz zmniejszenie wolumenu sprzedaży wódki i innych alkoholi 

mocnych. Nie można wykluczyć ryzyka, iż zwiększenie liczby zachorowań w przyszłości pociągnie za sobą 

wprowadzenie podobnych obostrzeń, co znacząco negatywnie przełoży się na funkcjonowanie Spółki w 

branży produkcji alkoholi. Zarząd Emitenta podkreśla, iż ryzyko pogorszenia wyników finansowych w 

związku z wprowadzeniem obostrzeń jest znacząco minimalizowane poprzez równoległe prowadzenie od 

marca 2020 roku produkcji środków dezynfekujących i biobójczych. Spółka, w przypadku wystąpienia 

kolejnych fal zachorowań i zwiększonego zapotrzebowania na środki dezynfekujące, będzie w stanie 

dostarczać produkt cieszący się wysokim popytem. W 2021 roku, Spółka odnotowała znaczny spadek 

udziału przychodów ze sprzedaży asortymentu MM Hygienic w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży 

Spółki. Udział ten wyniósł w 2021 roku niecałe 3%, a w okresie styczeń – wrzesień 2022 roku 0,33%, lecz 

wzrost popytu na produkty do dezynfekcji Emitenta, związany z ewentualnymi wzrostami zakażeń może 

doprowadzić do istotnego zwiększenia sprzedaży asortymentu MM Hygienic. Ryzyko wprowadzenia 

kolejnych obostrzeń jest minimalizowane poprzez prowadzenie przez Spółkę produkcji środków do 

dezynfekcji, których ewentualny wzrost sprzedaży może rekompensować możliwe spadki w sprzedaży 

napojów alkoholowych, w przypadku opisanej wyżej sytuacji.  

Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym  

Koniunktura na rynku alkoholi uzależniona jest w pewnym stopniu od czynników makroekonomicznych. 

Są to np. poziom PKB, średnie wynagrodzenia, dochody i wydatki gospodarstw domowych oraz poziom 

wydatków konsumpcyjnych (w tym przeznaczanych na alkohol). Inwestorzy muszą zwrócić uwagę, że 

Emitent nie ma wpływu na wskazane powyżej czynniki kształtujące koniunkturę gospodarczą, której 

zmiana może negatywnie wpłynąć na obroty Spółki i jej wyniki finansowe. Nie można również wykluczyć 

ryzyka, iż w wyniku potencjalnych zmian preferencji w społeczeństwie dotyczących alkoholu zmniejszeniu 

ulegnie poziom sprzedaży trunków wysokoprocentowych.  
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Zgodnie z listopadową projekcją NBP Polska gospodarka mierzyć się będzie z podwyższoną inflacją (tj. 

wykraczającą poza cel inflacyjny NBP wynoszący 2,5% z możliwymi odchyleniami o 1 punkt procentowy) 

do roku 2025. Istnieje ryzyko, że środowisko wysokiej inflacji może mieć negatywny wpływ na popyt 

konsumentów na produkty Spółki, a tym samym osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy 

do dalszego rozwoju. 

Ryzyko związane z konkurencją w branży alkoholi 

Emitent prowadzi działalność w charakteryzującej się rosnącą konkurencją branży alkoholi kraftowych. 

Spółka produkuje kraftowe wódki, likiery, nalewki, inne alkohole mocne (gin, whisky, rum), a także 

kraftowe piwa. Nie można wykluczyć ryzyka, iż w wyniku działań prowadzonych przez inne podmioty 

działające w tej samej branży Emitent generować będzie niższe niż obecnie wyniki finansowe oraz, że 

klienci wybierać będą produkty alternatywne ze względu na np. zbyt wysoką cenę alkoholi Emitenta, 

niewystarczającą jakość produktów lub inne preferencje zakupowe. 

Ryzyko związane ze zmianą regulacji prawnych 

Ważnym ryzykiem dotyczącym rozwoju działalności Spółki mogą być zmiany regulacji prawnych lub ich 

interpretacji, w szczególności w zakresie prawa prowadzenia działalności gospodarczej, prawa 

handlowego i prawa podatkowego. Polskie regulacje prawne są w dużej mierze odzwierciedleniem 

przepisów Unii Europejskiej. Pozostawia to niepewność, co do potencjalnych zmian w tych regułach. 

Wymaga to też na Emitencie konieczność monitorowania aktualnego stanu prawnego jak również trendów 

zmian międzynarodowych regulacji prawnych. Niestabilność prawa (zarówno krajowego, jaki i 

międzynarodowego) oraz nadmierna ilość nowoprzyjętych regulacji w tym jego niekorzystne zmiany mogą 

spowodować ograniczenie rozwoju Emitenta oraz osłabienie wyniku finansowego Spółki. Zarząd Emitenta 

na bieżąco stara się obserwować zachodzące przemiany natury prawnej, by w jak największym stopniu 

móc zminimalizować ryzyka z ww. powodów wynikające. 

Ryzyko związane z kursami walutowymi  

Emitent posiada klientów rozliczających się w walutach obcych. Zgodnie ze strukturą sporządzoną na 31 

grudnia 2021 roku, Spółka osiągała około 1,81% wpływów na terenach zagranicznych oraz dokonała 

zakupów wspólnotowych w kwocie 1.428.759,10 zł (po przeliczeniu na PLN), dlatego osiągane przez nią 

wyniki finansowe są skorelowane z walutami innymi niż złoty. Spółka posiada również wydatki w walutach 

obcych, ale stosunkowo niewielkie wartości zarówno przychodów, jak i wydatków w walutach obcych 

minimalizuje ryzyko związane z wahaniami kursów walutowych. Nie można jednak wykluczyć, że w 

przyszłych okresach Emitent będzie generował większe przychody bądź wydatki w walutach obcych, co 

wzmocni ekspozycję na wahania kursów walut, których niekorzystne dla Spółki ukształtowanie może 

negatywnie wpłynąć na osiągane przez nią wyniki finansowe.  

Ryzyko związane z fluktuacją cen surowców 

Emitent prowadzi działalność produkcyjno-handlową w branży alkoholi mocnych oraz środków do 

dezynfekcji, w których główną pozycją kosztową są spirytus czysty oraz spirytus skażony. Na ceny 

surowców oprócz sił popytu i podaży wpływ ma wiele innych czynników, których nie da się przewidzieć 

lub zaprognozować. Branża alkoholu jest silnie regulowana przez rząd oraz urząd skarbowy. Nie można 

wykluczyć ryzyka, w którym decyzją administracyjną zostaną nałożone nowe opłaty lub zwiększone 

zostaną dotychczasowe podatki nakładane na spirytus, które będą mogły zostać przerzucone na 

konsumentów jedynie w części, co zmniejszy rentowność prowadzonego biznesu.  

Ryzyko zmian regulacji podatkowych 

Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian. 

Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może powodować ryzyko odmiennej ich interpretacji 

przez Spółkę i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, organ skarbowy może nałożyć na 

Spółkę karę finansową, która może mieć istotny, negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. Ponadto 

organy skarbowe mają możliwość weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych. W przypadku 

przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego 
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przez Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny wpływ na 

sytuację finansową Spółki. Ryzyko związane z opodatkowaniem może wynikać ze zmian w wysokościach 

stawek podatkowych, istotnych z punktu widzenia Emitenta, jednakże prawdopodobieństwo wystąpienia 

skokowych zmian można ocenić jako niewielkie. 

Ryzyko stóp procentowych 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent posiada umowę pożyczki na kwotę 200.000,00 zł, 

a także zobowiązania z tytułu leasingu na kwotę 2.850.000,00 zł ze zmiennym oprocentowaniem, opartym 

o WIBOR 3M. Ponadto Spółka posiada zobowiązanie z tytułu kredytu obrotowego  

w kwocie 1.000.000,00 zł. Nie można również wykluczyć, że w przyszłości Spółka będzie zaciągać kolejne 

zobowiązania. Przy zobowiązaniach na okres przekraczający 12 miesięcy istotny jest fakt, że stopy 

procentowe, a zarazem koszt kapitału może ulec zmianie. Zarząd Emitenta nie ma wpływu na ewentualne 

zmiany wysokości stopy procentowej kredytów, która ustalana jest przez banki centralne. Spadek 

wysokości stopy referencyjnej może przyczynić się do spadku kosztów obsługi zobowiązań finansowych i 

przełożyć się pozytywnie na wyniki finansowe. Podwyższenie stóp może jednak wiązać się z pogorszeniem 

sytuacji finansowej, trudnościami z zachowaniem płynności, a w ostateczności zmniejszeniem zysku. 

3. Czynniki ryzyka związane z akcjami 

Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii H2 do skutku 

Emisja Akcji Serii H2 nie dojdzie do skutku, jeżeli: 

1) do dnia zamknięcia subskrypcji akcji serii H2 nie zostaną właściwie złożone i prawidłowo opłacone 

zapisy na co najmniej 2.500 akcji serii H2, 

lub 

2) w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały o emisji Zarząd Emitenta nie złoży do Sądu 

Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie emisji akcji serii H2, 

lub 

3) uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia 

kapitału zakładowego Emitenta z tytułu emisji akcji serii H2. 

W przypadku niedojścia emisji do skutku kwoty wpłacone na akcje serii H2 zostaną zwrócone inwestorom 

bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje nienotowane 

Emitent wskazuje, że do momentu wprowadzenia akcji serii H2 Inwestorzy ponoszą ryzyko związane z 

ograniczeniami w zakresie możliwości zbycia akcji. Akcje serii H2 będą notowane w obrocie 

zorganizowanym na rynku NewConnect dopiero po przejściu procedury wprowadzenia do obrotu przez 

GPW w Warszawie. Emitent jest w trakcie procedowania wniosku. 

Ryzyko związane z różnicami w cenach emisyjnych i kursem odniesienia 

Spółka wskazuje, że występuje zróżnicowanie w cenach emisyjnych akcji serii A (0,10 zł), B1 i B2 (29,75 

zł) C (30,00 zł), D (27,50 zł), E (35,00 zł) i F (1 osoba objęła 15.700 akcji po cenie 32,5 zł za akcję, a 29 osób 

objęło łącznie 33.223 akcji za cenę 35,00 zł za akcję), F2 (35,00 zł), G (35,00 zł), H1 i H2 (40,000 zł).  

Proponowany kurs odniesienia na pierwszy dzień notowań akcji wynosić będzie 40 zł dla akcji i równy jest 

ostatniej cenie emisyjnej. 

W związku z powyższym istnieje ryzyko związane z różnicami w poziomach cen akcji będących w 

przyszłości przedmiotem wniosku o wprowadzenie akcji do ASO na rynek NewConnect. Inwestorzy, którzy 

nabyli akcje Spółki po cenach wyższych, w przypadku chęci zbycia akcji, mogą nie uzyskać wymaganej 

stopy zwrotu, z uwagi na ewentualną podaż akcji Spółki, wcześniej nabytych przez Inwestorów po cenach 

na niższym poziomie. 
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Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta 

W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego 

inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego 

z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 

ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie. 

Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect - kształtowanie się przyszłego 
kursu akcji i płynności obrotu 

Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna 
i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny 
akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta. Nie można wobec tego 
zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej 
cenie. 
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II. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym 

 

Emitent 

 

Nazwa (firma): Mazurska Manufaktura Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Szczytno 

Adres: 12-100, Szczytno, ul. Adama Mickiewicza nr 5 

Numer KRS:  0000778179 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 382906983 

NIP:  9671426392 

Telefon: +48 89 52 55 999 

Strona www: www.mazurskamanufaktura.pl 

 
 
W imieniu Emitenta działają:  
- Mariusz Gromek – Prezes Zarządu 

 
 
Działając w imieniu Emitenta oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej 
staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie ofertowym są prawdziwe, rzetelne 
i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Dokumencie ofertowym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać 
na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu, a także że opisuje 
rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami. 
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III. Dane o oferowanych instrumentach finansowych  

Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z 
wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z 
instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Emitent oferuje: 
 
Nie mniej niż 2.500 (dwa tysiące pięćset) akcje serii H2 i nie więcej niż 42.073 (czterdzieści dwa tysiące 
siedemdziesiąt trzy) akcje serii H2 po cenie emisyjnej równej 40 zł każda (czterdzieści złotych) i cenie 
nominalnej 0,10 zł każda (dziesięć groszy). 
 
Oferta publiczna rozpoczyna się w dniu 29 listopada 2022 r. i zakończy 31 stycznia 2023 r. 
 

Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy 

Statut Spółki nie przewiduje uprzywilejowań osobistych akcjonariuszy. 

Uprzywilejowanie akcji Emitenta 

Akcje Emitenta serii H2 nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH. 

Ograniczenia umowne 

Obecni akcjonariusze nie posiadają podpisanych umów ograniczających zbywalność akcji. 

Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta 

Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta.  

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/2014 w sprawie nadużyć na rynku 

W momencie, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Emitent będzie podlegać ograniczeniom określonym 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.  

w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”). Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości 

i są bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania 

przez poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność 

stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy 

o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz 

zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania 

przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na ich 

podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR.  

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

Obecnie Emitent nie jest Spółka publiczną. Jednak po wprowadzeniu akcji na rynek NewConnect, Spółka 

stanie się spółką publiczną zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o ofercie publicznej. Ustawa o ofercie publicznej 

nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział  

w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji 

i obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń. W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na 

podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% 

ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 

1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału 

osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej 

liczby głosów został nałożony obowiązek zawiadomienia KNF oraz Spółki, o zaistnieniu powyżej 

opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje także w przypadku zmiany dotychczas 

posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce 

publicznej, której akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Obowiązek zawiadamiania 

powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów 

o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Do realizacji tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony 
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termin 4 dni roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział 

się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.  

Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów 

W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar 

koncentracji, w przypadku, gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w 

koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 

EUR, (1.000.000.000 euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek 

zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy badaniu 

wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w 

koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą 

przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość euro podlega przeliczeniu na złote 

według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku 

kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. 

Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków 

wynikających także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w 

sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady w Sprawie 

Koncentracji). Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy 

przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i 

usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku 

których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie.  

Ograniczenia wynikające z Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji 

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 117 

z późn. zm.) wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli o zamiarze dokonania transakcji, co do 

której organ ten może wyrazić sprzeciw. Zgodnie z art. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ustawa ta reguluje 

zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu:  

1. udziałów albo akcji,  

2. ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo 

reprezentacji spółki osobowej,  

3. przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego 

uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie.  

Zgodnie z brzmieniem art. 12d ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, podmiotami podlegającymi ochronie na 

gruncie tej ustawy są m.in. spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z art. 12c 

ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. w 

przepisach dotyczących m.in. spółek publicznych, jest mowa o znaczącym uczestnictwie, rozumie się przez 

to sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez:  

a) posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo (ii) 

posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości 

wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub  

b) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%. 

Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób 
uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia 
decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści 

 

Akcje serii H2 emitowane są na mocy uchwały nr 17/11/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Spółki z dnia 3 listopada 2022 roku, w myśl, której podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału 
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zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H2 w drodze subskrypcji otwartej z pozbawieniem 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. 

Poniżej treść uchwały: 

UCHWAŁA NR 17/11/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Mazurskiej Manufaktury Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczytnie  

z dnia 03 listopada 2022 roku 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H2 w drodze subskrypcji 

otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, wprowadzenia akcji serii 

H2 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie Spółkę Akcyjną pod nazwą NewConnect, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mazurska Manufaktura Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Szczytnie (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala, co następuje: -----------------------------  

§ 1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 4 207,30 zł (cztery tysiące 

dwieście siedem złotych 30/100 gr) do kwoty nie większej niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt 

tysięcy złotych). -------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez 

emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H2 w liczbie nie większej niż 42.073 (czterdzieści dwa 

tysiące siedemdziesiąt trzy) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej 

zwane: „Akcjami serii H2”). -----------------------------------------------------------------------------  

3. Ustala się, że podwyższenie kapitału zakładowego dojdzie do skutku, jeżeli należycie objęta i 

opłacona zostanie co najmniej jedna akcja serii H2. -----------------------------------------------  

4. Akcje serii H2 zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi. -------------------------------  

5. Cena emisyjna Akcji serii H2 ustalona zostanie uchwałą przez Zarząd. ------------------------  

6. Emisja Akcji serii H2 nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) 

Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają 

zastosowanie przepisy zawarte w art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być 

publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich 

do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 37a 

ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest 

wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. -------  

7. Akcje serii H2 uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: -------------  

a. Akcje serii H2 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 

najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie 

podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok 

obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w 

którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 

wartościowych, ----------------------------------------------------------------------------------------  

b. Akcje serii H2 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 

w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia 

w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok 
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obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku 

papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----------------  

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej 

uchwały, w szczególności do: ---------------------------------------------------------------------------  

a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H2, -----------------------------------------------------------  

b. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii H2, ----------------------  

c. ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji serii H2 i 

przyjmowania zapisów na Akcje serii H2, --------------------------------------------------------  

d. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii H2, ------------  

e. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek 

handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości 

kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------  

f. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. ---------------  

§ 2 

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru 

Akcji serii H2 w całości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią 

opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia 

proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyla się do jej 

treści. ------------------------------------------------------------------------- 

§ 3  

1. Akcje serii H2 będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod 

nazwą NewConnect („NewConnect”). --------------------------------------- 

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i 

faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

NewConnect Akcji Serii H2 niezwłocznie po ich emisji. ------------------------------------ 

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 

S.A. umowy o rejestrację wszystkich Akcji Spółki oraz do podjęcia wszelkich innych 

niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją. ------------- 

§ 4 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, które to 

ustępy przyjmują następujące brzmienie: -----------------------------------------------------------  

2. "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 145 792,8 (sto czterdzieści pięć    tysięcy 

siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i 80/100) i nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt 

tysięcy złotych). ---------------------------------------------------------------------------------------  

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 1.457.928 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt 

siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion 

pięćset)  akcji zwykłych na okaziciela, w tym: ---------------------------------------------------  

1)  (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda, --------------------------------------------------------------------------  

2) 46.884 (czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ------------  

3) 38.458 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ------------  

4) 30.085 (trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, --------------------------------------  
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5)  20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----------------------------------------------------------------  

6) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, --------------------------------------------------  

7) 48.923 (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, --------------  

8) 71.077 (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na 

okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ------------  

9) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----------------------------------------------------------------  

10) 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H1, 

11) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 42.073 akcji zwykłych na okaziciela serii H2.  

ZAŁĄCZNIK NR 1 

do uchwały nr 17/11/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mazurskiej 

Manufaktury Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczytnie z dnia 03 listopada 2022 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję serii H2 w drodze subskrypcji otwartej, 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, wprowadzenia akcji serii H2 

do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie Spółkę Akcyjną pod nazwą NewConnect, upoważnienia do zawarcia umowy o 

rejestrację akcji: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

OPINIA ZARZĄDU  

UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU ORAZ SPOSÓB USTALENIA 

PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII H2 

Zarząd spółki pod firmą Mazurska Manufaktura spółka akcyjna z siedzibą w Szczytnie (zwanej dalej 

„Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię 

w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do 

nowej emisji akcji serii H2 na okaziciela. -------------------------------------------------------------------------  

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją 

akcji serii H2 jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków 

finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków 

pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i 

rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze 

subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i 

zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji 

dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele 

gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w 

interesie Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Cena emisyjna akcji serii H2 zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki 

makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej 

Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------  
W głosowaniu jawnym oddano łącznie 918000 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 918000 (dziewięciuset 

osiemnastu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A z łącznej liczby 1000000 (jeden milion) tej serii; 0 

(zero) akcji zwykłych na okaziciela serii C z łącznej liczby 30085 (trzydziestu tysięcy osiemdziesięciu pięciu)  

tej serii; 0 (zero) akcji zwykłych na okaziciela serii D z łącznej liczby 20000 (dwudziestu tysięcy) akcji tej serii; 
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0 (zero) akcji zwykłych na okaziciela serii E z łącznej liczby 125000 (stu dwudziestu pięciu tysięcy) akcji tej 

serii; 0 (zero) akcji zwykłych na okaziciela serii F z łącznej liczby 48923 (czterdziestu ośmiu tysięcy 

dziewięciuset dwudziestu trzech) tej serii, 0 (zero)  akcji zwykłych na okaziciela serii B1 z łącznej liczby 46884 

(czterdziestu sześciu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu czterech tej serii, 0 (zero) akcji zwykłych na okaziciela 

serii B2 z łącznej liczby 38458 (trzydziestu ośmiu tysięcy czterystu pięćdziesięciu ośmiu) tej serii, 0 (zero) akcji 

zwykłych na okaziciela serii F2 z łącznej liczby 71077 (siedemdziesięciu jeden tysięcy siedemdziesięciu 

siedmiu) tej serii oraz 0 (zero) akcji zwykłych na okaziciela serii G z łącznej liczby 40000 (czterdziestu tysięcy) 

tej serii,  co daje sumę 918000 akcji  na łączną liczbę 1420427 (jednego miliona czterystu dwudziestu tysięcy 

czterystu dwudziestu siedmiu) akcji wszystkich serii i stanowi 64,63 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 

„za” uchwałą oddano 918000 (dziewięćset osiemnaście tysięcy), co stanowi 100% ważnie oddanych głosów. 

Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwów.  ------------  
 

Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

Akcje serii H2 są tożsame w prawie do dywidendy z pozostałymi akcjami w Spółce. 
 
Akcje serii H2 uczestniczyć będą w dywidendzie następujących warunkach: 

• Akcje serii H2 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 

najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału 

zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 

stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane 

lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,  

• Akcje serii H2 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu 

przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie 

podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje 

te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 

1 stycznia tego roku obrotowego. 

Decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Walne Zgromadzenie. 
 

Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą: 

- prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Statut Spółki nie 
przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu 
głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, 
w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.  

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) (art. 433 Kodeksu spółek 
handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 
akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do 
liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji 
przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo 
zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek 
handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku 
Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który 
został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony 
do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez 
danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być 
wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech 
miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Zasady te 
należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 
395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz 
o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 
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sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym 
Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 
do końca czerwca. 

-  
Uprawnienia o charakterze korporacyjnym 

Kodeks spółek handlowych  

Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w Spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników 

(akcjonariuszy) kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach 

Spółek czy też z posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia 

o charakterze majątkowym i korporacyjnym.  

Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:  

− prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 Kodeksu 
spółek handlowych),  

− prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 
395 Kodeksu spółek handlowych),  

− prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 
część kapitału zakładowego 

− prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (art. 401 KSH). Akcjonariusz lub 
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie 
powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym 
terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 

− akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie 
lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał 
na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać 
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, 

− prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 4061 Kodeksu spółek handlowych). Z przepisów 
KSH wynika, że Walne Zgromadzenie Spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane 
na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących 
zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Spółkach publicznych, tj. przez system ESPI. 
Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia. Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach wynikają z przepisów KSH. 
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej mają tylko osoby będące 
akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.  

− stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 
wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez 
pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza 
Spółki powinno być udzielone na piśmie nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym 
bezpieczny podpis elektroniczny nie jest wymagany, 

− prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu 
listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania 
przesłania nieodpłatnie listy pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych), 

− prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego 
Zgromadzenia (art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych); żądanie takie należy złożyć do Zarządu 
Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed 
Walnym Zgromadzeniem, 
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− prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego 
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego 
Zgromadzenia (art. 410 Kodeksu spółek handlowych); Stosownie do § 1 powoływanego przepisu 
po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę 
obecności zawierającą spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby 
akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. 
Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego 
Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista 
obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z 
trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji, 

− prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli Statut 
Emitenta lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 
jednego głosu. Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki 
mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem 
uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie 
organizacji i funkcjonowania Spółki, 

− prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),  

− prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi 
obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w 
drodze wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu 
spółek handlowych);  

− prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych),  

− prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji 
dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad 
Walnego Zgromadzenia (art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Zarząd Spółki jest zobowiązany 
do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd 
powinien odmówić udzielenia informacji, gdy:  

− mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązana, albo Spółce lub spółdzielni 
zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 
organizacyjnych przedsiębiorstwa, lub  

− mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej 
lub administracyjnej. 

− Ponadto zgodnie z art. 428 § 3 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić 
akcjonariuszowi Spółki żądanej przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie 
dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Przy uwzględnieniu ograniczeń 
wynikających z art. 428 § 2 KSH dotyczących odmowy udzielenia informacji, Zarząd może 
udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Emitenta poza Walnym Zgromadzeniem. 
Informacje podawane poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania 
i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w 
materiałach przekładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że 
materiały mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz 
udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia: 

− prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia 
informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu 
spółek handlowych) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu 
akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 Kodeksu spółek 
handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu spółek handlowych), wniosek do sądu rejestrowego, należy 
złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi 
odmówiono udzielenia żądanych informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu 
rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu 
akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem, 

− prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które 
wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),  

− prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 
Emitenta (art. 505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych). 
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− Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta 
przysługuje także prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będąca 
również akcjonariuszem Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji 
lub zależności, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, wobec innej określonej 
Spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta 
uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby 
akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada Spółka handlowa, w 
tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. 
 

Uprawnienia o charakterze majątkowym 

Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:  

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek 
handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku 
Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który 
został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony 
do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez 
danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być 
wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech 
miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Zasady te 
należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 
395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz 
o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 
sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.  
Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku 

(w szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), 

tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących 

kwestię odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu spółek handlowych 

i regulacji KDPW, w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki 

odbioru dywidendy ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek 

publicznych. 

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu spółek 
handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433§1 Kodeksu spółek handlowych, 
akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do 
liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji 
przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo 
zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 
Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji 
Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga: 
- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych 

głosów, 
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej 

wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz 
- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody 

pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej 
ustalenia.  

- prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463§1 KSH, o ile inaczej 
nie uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, 
likwidatorami Spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks spółek handlowych 
przewiduje możliwość wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla Spółki przez 
akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału 
zakładowego Spółki o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch 
likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH), 

- prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu 
spółek handlowych): w ramach likwidacji Spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć 
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interesy bieżące Spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na Spółce i 
upłynnić majątek Spółki, o czym mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po 
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki może nastąpić podział pomiędzy 
akcjonariuszy majątku Spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek 
pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki, stosowanie do art. 474 § 2 KSH, 
dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z 
akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy Spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy Spółki 
przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. 

- prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje Spółki 
publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów 
wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów 
wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH). 

Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 

Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 

roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie 

finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień 

podjęcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. 

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

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy 

Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób 

prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek 

uiszczenia podatku dochodowego (w wysokości 19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów 

z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym 

mowa powyżej - stawka podatku jest taka sama (19%), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia 

podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej. 

Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób prawnych 

Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat 

należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, 

w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku 

przekazywane są przez płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 

Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego 

dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli 

spełnione są łącznie następujące warunki: 

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

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

3) Spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15% udziałów (akcji) w kapitale 
Spółki, o której mowa w pkt 1. Po 31 grudnia 2008 r. wystarczający do zastosowania zwolnienia 
będzie udział 10%, 

4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych jest: 

a) Spółka, o której mowa w pkt 2, albo 
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b) zagraniczny zakład Spółki, o której mowa w pkt 2. 
Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy Spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz 

inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której 

mowa powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 

udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) 

z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku 

posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch 

lat Spółka, o której mowa powyżej w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za 

zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od 

następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób fizycznych 

Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych na rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest jako płatnik pobierać w 

dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest 

przez biuro maklerskie na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu pobrania podatku. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów 

z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach 

określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji 

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy 

przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami 

poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i 

podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, 

zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji 

podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do 

wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów 

uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem 

należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za 

poprzednie miesiące tego roku. 

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 

ust. 6- 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki 

podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku 

ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu 

zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez 

właściwy organ administracji podatkowej. 

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne 

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz 

z odpłatnego zbycia udziałów w Spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 

proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem 

od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów 
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finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie 

łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub 
ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 
wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 
38a, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych 
instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania 
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółkach 
mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 
22 ust. 1f pkt. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, 

- różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w Spółkach mających 
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej 
postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a kosztami uzyskania przychodów 
określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.  

 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w 

art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku 

podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia 

pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z 

odpłatnego zbycia udziałów w Spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) 

w Spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny 

w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy 

(art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki 

podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku 

ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu 

zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez 

właściwy organ administracji podatkowej. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od 

czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:  

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,  
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,  
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,  
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego – 
w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. 
U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.2).  

Jednak, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww. 

warunków, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 

dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz 

złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 

4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. 
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Zasady dystrybucji papierów wartościowych 

Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta 

Emitent prowadzi ofertę publiczną jako subskrypcję otwartą w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy 

Kodeks Spółek Handlowych. 

Oferta publiczna kierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej – bez żadnych wyłączeń. Oferta publiczna prowadzona jest 

wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Osoby dokonujące zapisów na akcje serii H2, w szczególności osoby zagraniczne (nierezydenci) powinny – 

działając we własnym interesie – sprawdzić, czy w związku z nabywaniem przez nie akcji Emitenta w 

ofercie publicznej nie naruszają obowiązujących je przepisów prawa. 

Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Emitent oferuje: 
 
Nie mniej niż 2.500 (dwa tysiące pięćset) akcje serii H2 i nie więcej niż 42.073 (czterdzieści dwa tysiące 
siedemdziesiąt trzy) akcje serii H2 po cenie emisyjnej równej 40 zł każda (czterdzieści złotych) i cenie 
nominalnej 0,10 zł każda (dziesięć groszy). 
 
Oferta publiczna rozpoczyna się w dniu 29 listopada 2022 r. i zakończy 31 stycznia 2023 r. 
 

Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem 

Wyłącznie odpowiedzialnym za przyjmowanie zapisów na akcje jest Emitent. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi niniejsza oferta publiczna akcji serii H2 nie wymaga 

pośrednictwa firmy inwestycyjnej. Firma inwestycyjna nie pośredniczy w zbywaniu akcji Emitenta 

objętych niniejszą ofertą publiczną w rozumieniu art. 72 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi. 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Emitent oferuje: 

Nie mniej niż 2.500 (dwa tysiące pięćset) akcji serii H2 i nie więcej niż 42.073 (czterdzieści dwa tysiące 
siedemdziesiąt trzy) akcje serii H2 po cenie emisyjnej równej 40 zł każda (czterdzieści złotych) i cenie 
nominalnej 0,10 zł każda (dziesięć groszy). 

Oferta publiczna rozpoczyna się w dniu 29 listopada 2022 r. i zakończy 31 stycznia 2023 r. 

Ustalono cenę emisyjną za 1 akcję serii H2 w wysokości 40 zł każda (czterdzieści złotych), co przy średnim 
kursie 4,7101 EUR/PLN opublikowanym przez NBP w dniu ustalenia ceny emisyjnej (tj. w dniu 03.11.2022 
r.) implikuje wartość wpływów brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii H2 na terytorium Unii 
Europejskiej w wysokości 357.300,27 EUR. 

Biorąc pod uwagę potrzeby kapitałowe Spółki oraz ustaloną cenę emisyjną akcji serii H2, Zarząd dokona 
przydziału akcji serii H2 w przypadku prawidłowego złożenia zapisów oraz opłacenia najmniej 2.500 (dwa 
tysiące pięćset) akcji serii H2 i nie więcej niż 42.073 (czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt trzy) akcji 
serii H2. 

Cena emisyjna za 1 akcję serii H2 wynosi 40 zł każda (czterdzieści złotych). 

Termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach emisji akcji serii H2 może ulec skróceniu w 
przypadku prawidłowego złożenia zapisów i opłacenia wszystkich akcji serii H2 objętych ofertą publiczną 
przed upłynięciem wyznaczonego terminu zakończenia przyjmowania zapisów. W takim przypadku za 
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termin zakończenia przyjmowania zapisów uznaje się dzień, w którym nastąpiło prawidłowe złożenie 
zapisów i opłacenie wszystkich akcji serii H2 objętych ofertą publiczną. 

W przypadku, gdy zostaną złożone zapisy na wszystkie akcje serii H2 oferowane w ramach emisji, a jeden 
lub więcej Inwestorów nie dokona ich opłacenia lub nie dostarczy poprawnie podpisanego formularza 
zapisu, Zarząd Spółki może skierować oferty objęcia akcji w liczbie odpowiadającej liczbie zapisów, w 
odniesieniu do których Spółka nie otrzymała wpłat lub poprawnie podpisanego formularza zapisu, do 
wybranych przez Zarząd Inwestorów. W takim przypadku zapisy na akcje będą przyjmowane w terminie 
do dnia poprzedzającego dzień przydziału akcji. 

Przydział akcji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów w ramach drugiej 
transzy, czyli nie później niż do 14 lutego 2022 roku. 

Ustalono poziom jednorazowego zapisu na akcje serii H2 Spółki na 25 (dwadzieścia pięć akcji serii H2 
opłacając jest wkładem pieniężnym w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) złotych. 

W przypadku wystąpienia dodatkowej transzy nie wprowadza się ograniczenia minimalnego lub 
maksymalnego poziomu jednorazowego zapisu na akcje. 

Zapisy na akcje mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, poprzez uzupełnienie formularza 
na stronie  https://mazurskamanufaktura.pl/oferta-specjalna-akcje/ 

O przyjęciu zapisu przez Spółkę decyduje kolejność zgłoszeń. Spółka poświadcza przyjęcie zapisu. 

Dla ważności złożonego przez inwestora zapisu na akcje niezbędne będzie podpisanie formularza zapisu 
podpisem zaufanym (ePUAP) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym i odesłanie go na adres email 
emisja@mazurskamanufaktura.pl oraz opłacenie zapisu na akcje w terminie 5 dni roboczych od dnia 
przekazania Spółce formularza zapisu. Nieodesłanie Spółce właściwie podpisanego formularza zapisu lub 
nieopłacenie zapisu na akcje we wskazanym terminie może skutkować nieuwzględnieniem przez Spółkę 
zapisu złożonego przez inwestora. 

Przydział akcji nastąpi według uznania Zarządu. Zarząd zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia akcji 
serii H2 wszystkim lub niektórym inwestorom, w całości lub w części. 

Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie 
zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji.  
  

https://mazurskamanufaktura.pl/oferta-specjalna-akcje/


  

 Dokument Ofertowy Mazurska Manufaktura S.A. 

S t r o n a |  30  

 

Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych 

złożonego zapisu wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne 

 

Zapisy na akcje są bezwarunkowe oraz nieodwołalne, z wyjątkiem sytuacji opisanej poniżej.  

W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na akcje serii H2 do publicznej wiadomości 

zostanie udostępniony Suplement do Dokumentu Ofertowego dotyczący zdarzenia lub okoliczności 

zaistniałych przed dokonaniem przydziału akcji serii H2, o których Emitent powziął wiadomość przed tym 

przydziałem, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem Suplementu, może uchylić się od skutków 

prawnych złożonego zapisu, składając Emitentowi oświadczenie na piśmie, w terminie dwóch dni 

roboczych od dnia udostępnienia Suplementu. Jeśli zajdzie taka potrzeba Emitent dokona odpowiedniej 

zmiany terminu przydziału akcji serii H2 w celu umożliwienia Inwestorom uchylenia się od tych skutków 

prawnych. 

Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych 

 

Przydział akcji serii H2 zostanie dokonany w ciągu 14 dni od zakończenia przyjmowania zapisów w ramach 

drugiej transzy. 

Dokonanie przydziału akcji nie pozbawia Emitenta prawa do dochodzenia naprawienia szkody wynikłej 

z niepełnego opłacenia złożonego zapisu. 

Co do zasady akcje będą przydzielane wszystkim inwestorom, którzy prawidłowo wypełnili formularz 

zapisu i dokonali pełnej wpłaty według kolejności. W przypadku złożenia zapisu w tym samym czasie 

decydująca będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Emitenta. 

Zarząd zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii H2 wszystkim lub niektórym inwestorom, w 

całości lub w części. 

W przypadku niedokonania przydziału akcji serii H2 środki wniesione na ich pokrycie zostaną 

niezwłocznie, nie później niż 14 dni od uchwały o przydziale akcji lub niedokonaniu przydziału akcji, 

zwrócone inwestorowi. Wpłata będzie zwracana w kwocie równej kwocie dokonanej wpłaty, bez 

potrącania jakiejkolwiek prowizji oraz bez odsetek.  

Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 

 

Rozliczenie wpłat wniesionych tytułem opłacenia zapisów na akcje serii H2 będzie dokonane przez 

Emitenta w dniu przydziału akcji serii H2. 

Zwrotu nadpłaconych kwot Emitent dokona do 7 dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu 

przydziału akcji serii H2. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi w kwocie równej kwocie nadpłaty, bez 

potrącania jakiejkolwiek prowizji oraz bez odsetek. 

W przypadku nie dojścia emisji Akcji Serii H2, zwrot wpłaconych przez inwestorów środków pieniężnych 

zostanie dokonany na rachunek bankowy inwestora, z którego została dokonana wpłata. Zwrot środków 

pieniężnych nastąpi bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań, w terminie 7 dni roboczych od dnia 

przekazania do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o nie dojściu do skutku emisji akcji serii 

H2. 

W przypadku uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu na akcje serii H2 w 

związku z publikacją Suplementu do Dokumentu Ofertowego, dokonane wpłaty zostaną zwrócone w 

terminie 7 dni roboczych od daty złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego 

zapisu. 
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Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od 

jej przeprowadzenia 

 

Oferta publiczna nie dojdzie do skutku, jeżeli w sposób prawidłowy nie zostanie subskrybowane 152.680 

sztuk akcji serii H2. 

Emitent może odwołać ofertę publiczną w sytuacji, gdy wystąpi: 

- nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które 

mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność 

Emitenta,  

- nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta. 

Emisja Akcji Serii H2 nie dojdzie do skutku, jeżeli: 

1) do dnia zamknięcia subskrypcji akcji serii H2 nie zostaną właściwie złożone i prawidłowo opłacone 

zapisy na 2.500 Akcje Serii H2, 

lub 

2) w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały o emisji, Zarząd Emitenta nie zgłosi do Sądu 

Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie emisji akcji serii H2, 

lub 

3) uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia 

kapitału zakładowego Emitenta z tytułu emisji akcji serii H2. 

W przypadku niedojścia do skutku oferty publicznej dokonane przez inwestorów wpłaty na akcje serii H2 

zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

 

Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz 

sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot 

 

Informacja o dojściu bądź nie dojściu emisji Akcji Serii H2 do skutku zostanie opublikowana na stronie 

internetowej Spółki pod adresem  https://mazurskamanufaktura.pl/oferta-specjalna-akcje/ 

W przypadku nie dojścia emisji Akcji Serii H2 do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów środków 

pieniężnych zostanie dokonany na rachunek bankowy inwestora, z którego została dokonana wpłata. 

Zwrot środków pieniężnych nastąpi w kwocie równej kwocie wpłaconej bez jakichkolwiek odsetek bądź 

odszkodowań, w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości przez Emitenta 

informacji o nie dojściu do skutku emisji akcji serii H2. 

Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej 

odwołaniu 

 

Fakt dotyczący odwołania lub odstąpienia od przeprowadzenia oferty zostanie podany do publicznej 

wiadomości na stronie Internetowej Spółki pod adresem https://mazurskamanufaktura.pl/oferta-

specjalna-akcje/ 

Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem 

planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na 

każdy z wymienionych celów, oraz wskazanie czy cele emisji mogą ulec zmianie 
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W poniższej tabeli przedstawione zostały cele emisyjne spółki Mazurska Manufaktura S.A. Zarząd zaznacza, 

iż cele finansowane będą zarówno z środków własnych Spółki, jak i środków pozyskanych w ramach emisji. 

Cel Opis Kwota 
Termin 
realizacji 

Instalacje w 
Browarze w 
Szczytnie 

Spółka zamierza zainwestować w linię do 
rozlewu puszki, którą należy również 
doposażyć w rozlew koktajli alkoholowych w 
gramaturze 330 ml. 

1.100.000,00 PLN 2023 

Rozbudowa 
portfela 
produktów 

Spółka zamierza rozbudować portfel 
produktów o piwa w puszcze w tym 
regionalne piwa jak np. Jurand Mocny 7%, 

200.000,00 PLN 2023 

Środki 
obrotowe 

Pozostałe środki stanowić mają wsparcie 
procesów konsolidacyjnych Spółki. 

Około 380.000,00 
PLN 

2023 

 

 

Zarząd Emitenta zaznacza również, że wyżej opisane cele emisyjne mogą ulec zmianie w zakresie 

kwot i terminów ich realizacji, w przypadku, jeżeli Emitent uzna, że realizacja innych celów 

przyczyni się w lepszy sposób do rozwoju Spółki. 
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IV. Dane o Emitencie i jego działalności 

 

1. Podstawowe dane o Emitencie 

Dane teleadresowe 

 

Nazwa (firma): Mazurska Manufaktura Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Szczytno 

Adres: 12-100, Szczytno, ul. Adama Mickiewicza nr 5 

Numer KRS:  0000778179 

Oznaczenie Sądu:    
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 382906983 

NIP:  9671426392 

Telefon: +48 89 52 55 999 

Strona www: www.mazurskamanufaktura.pl 

 

Wskazanie czasu trwania Emitenta  

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.  

Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent  

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek 
Handlowych.  
 
Emitent został zawiązany jako Mazurska Manufaktura Spółka Akcyjna aktem notarialnym z dnia 3 marca 
2019 roku (Rep A nr. 854/2019) przed Jarosławem Niesobskim notariuszem w Bydgoszczy, Kancelaria 
Notarialna w Bydgoszczy, ul. Obrońców Bydgoszczy nr 12/1. Emitent został zarejestrowany przez Sąd 
Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000778179 w dniu 25 marca 2019 
r. 
 

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z podaniem 
daty dokonania tego wpisu, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie 
wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazanie organu, który je 
wydał  

Emitent został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 
25 marca 2019 roku pod numerem KRS 0000778179. 
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Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub 
zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, 
licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał.  

Działalność prowadzona przez Emitenta polega na produkcji oraz sprzedaży napojów alkoholowych. 

Ponadto Emitent produkuje i dystrybuuje środki do dezynfekcji. Działalność w branży alkoholowej, a także 

produkcja środku do dezynfekcji wymagają posiadania odrębnych zgód i licencji.  

Celem prowadzenia działalności w zakresie produkcji i dystrybucji alkoholu Spółka musi posiadać 

zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem oraz zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Spółka 

posiada zezwolenia na: 

• Obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem – nr 
EK.8270.1.2022 z dnia 04.01.2022 wydane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
na okres 04.01.2022 – 24.01.2024, 

• Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zaw. pow. 18% alkoholu – nr 3/22 nr rej. 
137642/2021 z dnia 03.01.2022 wydane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, na okres od 
03.01.2022 - 21.01.2023, 

• Sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży w punkcie sprzedaży położonym przy ul. Mickiewicza 5 w Szczytnie  
– nr I 11/A/11/20 z dnia 25.03.2020 wydane przez Burmistrza Miasta Szczytno,  
na okres 25.03.2020 -31.03.2024, 

• Sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu, przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży w punkcie sprzedaży położonym przy ul. Mickiewicza 5  
w Szczytnie – nr I 11/B/11/20 z dnia 25.03.2020 wydane przez Burmistrza Miasta Szczytno, na okres 
25.03.2020 - 31.03.2024, 

• Sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży w punkcie sprzedaży położonym przy ul. Mickiewicza 5 w Szczytnie – nr I 
11/C/11/20 z dnia 25.03.2020 wydane przez Burmistrza Miasta Szczytno, na okres 25.03.2020 -
31.03.2024, 

• Prowadzenie składu podatkowego nr 2813-SPA.4200.3.2022.S z dnia 25.03.2022, wydane przez 
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na okres 25.03.2022 – 03.05.2023. 

 

Celem prowadzenia działalności w zakresie produkcji i dystrybucji środków biobójczych Spółka musi 

posiadać zgodę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych na udostępnianie na rynku i stosowania produktu biobójczego. W dniu 24 listopada 2020 roku 

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 

pozwolenie nr PB.8268/20 na udostępnianie na rynku i stosowania produktu biobójczego Mazurska 

Manufaktura płyn do dezynfekcji. Pozwolenie wydane zostało na okres od 24 listopada 2020 roku do 31 

grudnia 2024 roku.  

2. Krótki opis historii Emitenta 

 

Emitent od momentu zawiązania w 2019 roku prowadzi działalność operacyjną w branży alkoholi. Ponadto 

od marca 2020 roku, Spółka prowadzi również działalność w zakresie produkcji środku do biobójczego 

MM Hygienic. 

Historia Emitenta: 

Rok Wydarzenie 

Marzec 2019 

Zawiązanie spółki pod firmą Mazurska Manufaktura Spółka Akcyjna. 

Podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii B. 



  

 Dokument Ofertowy Mazurska Manufaktura S.A. 

S t r o n a |  35  

 

Lipiec 2019 
Zakończenie kampanii equity crowdfundingowej oraz zbiórka kwoty blisko 2,5 

mln zł. 

Wrzesień 2019 Rejestracja akcji serii B w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Listopad 2019 

Podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji imiennych serii C oraz 

akcji imiennych  

serii D. 

Grudzień 2019 

Zakup w dniu 20 grudnia 2019 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa od 

spółki Tarpan Fabryka Likierów sp. z o.o., zakupiona ZCP stanowi zbiór aktywów 

pozwalających na produkcję alkoholi mocnych. 

Wartość ZCP została ustalona poprzez uzgodnienia stron umowy na kwotę 

2.000.000 zł. Główną wartość nabywanego ZCP stanowią grunty oraz dwie linie 

rozlewnicze o łącznej wartości 5.523.000 zł. Płatność za ZCP została dokonana  w 

dniu 31 grudnia 2019 r. Wartość aktywów przejętych w drodze transakcji 

ustalona została na podstawie analizy dokonanej przez Pomorską Grupę 

Konsultingową S.A. w Bydgoszczy. 

Rozpoczęcie podstawowej działalności operacyjnej w zakresie produkcji alkoholi. 

Marzec 2020 

Podpisanie umowy na wyłączność dystrybucyjną na terenie Polski marek 

własnych Emitenta ze spółką Bevgroup sp. z o.o. 

Uzyskanie zgody od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych na udostępnianie na rynku i stosowania 

produktu biobójczego o nazwie „Mazurska Manufaktura płyn do dezynfekcji” – 

rozpoczęcie produkcji środków do dezynfekcji. 

Czerwiec 2020 
Podpisanie umowy na dystrybucję alkoholu na terenie Niemiec ze spółką Bielik 

Vodka Vertrieb UG. 

Wrzesień 2020 
Podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu 

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. 

Październik 2020 Rozpoczęcie pierwszego etapu prac rewitalizacyjnych Browaru Jurand Szczytno. 

Listopad 2020 
Uruchomienie platformy internetowej pozwalającej na stworzenie własnej marki 

alkoholu https://mazurskamanufaktura.pl/marka-wlasna/ . 

Listopad 2020 

Zakończenie kampanii crowdfundingowej na platformie crowdconnect.pl, 100% 

akcji oferowanych w ramach emisji znalazło nabywców, ustanowiono ówczesny 

nowy rekord emisji 4 375 000 zł. 

Grudzień 2020 
Uzyskanie przez Spółkę zezwolenie na produkcje środka do dezynfekcji rąk i 

powierzchni MM Hygienic do końca 2024 roku 

Styczeń 2021 
Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii F. 

Luty 2021 
Debiut marki piwa Jurand w akcji in-out w sieci Biedronka na terenie Warmii i 

Mazur. 
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Marzec 2021 
Zwiększenie zabezpieczenia akcyzowego składu podatkowego w Szczytnie z 

2.200.000,00 mln zł do 3.000.000,00 mln zł na kolejny rok. 

Kwiecień 2021 Wprowadzenie na rynek nowej wódki Bielik – wersji ziemniaczanej. 

Kwiecień 2021 
Nabycie nieruchomości w Parku Przemysłowym w Bydgoszczy pod otwarcie 

Browarów Bydgoskich. 

Lipiec 2021 
Wprowadzenie na rynek piwa „Bractwo” oraz nowej wersji Premium „Wódki z 

Mazur”. 

Lipiec 2021 

Podpisanie umowy leasingu na instalacje do warzenia i rozlewu piwa pod 

Browary Bydgoskie na łączną wartość 2.550.000,00 pln netto przy 20% wkładzie 

własnym na okres 7 lat z BOŚ Leasing – Eko Profit S.A.. Na dzień sporządzenia 

niniejszego Dokumentu Spółka zaniechała dalszych inwestycji w Browary 

Bydgoskie i przeznaczy zakład do sprzedaży, natomiast oferta dotycząca 

opisanych wyżej instalacji jest w trakcie renegocjacji celem ich wprowadzenia w 

Browarze w Szczytnie. 

Sierpień 2021 
Wprowadzenie na rynek nowości produktowe Gin „Mad Queen”, Rumy „Pirate 

Bay”. 

Wrzesień 2021 
Wprowadzenie produktów Spółki na półki lokalnych oddziałów ogólnopolskich 

sieci handlowych Auchan, Carrefour, Kaufland. 

Październik 2021 
Wprowadzenie na rynek trzeciej historycznej marki piwa odzyskanej przez 

Spółkę – piwo „Krak”. 

Październik 2021 Rejestracja akcji serii F w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Październik 2021 
Wprowadzenie na rynek nowych marek lokalnych wódek: „Wódki z Kujaw” i 

„Krak”. 

Październik 2021 
Pierwszy debiut marki piwa Bractwo w ogólnopolskiej akcji piw regionalnych w 

sieci Netto. 

15.11.2021 r. Spółka Mazurska Manufaktura S.A. przejęła prawa do marki BROWAR PROFESJA oraz 
portfolio produktowe wskazanej Spółki. 

24.02.2022 r. Rejestracja akcji serii F2 w Krajowym Rejestrze Sądowym 

13.04.2022 r. Rejestracja akcji serii G w Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

 

3. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia 

Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta   

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały 
własne składają się:  

a) kapitał zakładowy,  

b) kapitał zapasowy,  

c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.  
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Kap itał  zakładowy   

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 

142 042,70 zł (sto czterdzieści dwa tysiące czterdzieści dwa złote i 70/100) i dzieli się na 1.420.427. (jeden 

milion czterysta dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 

1. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 
100.000 zł (sto tysięcy złotych), 

2. 46.884 (czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii 
B1, o łącznej wartości nominalnej 4.688,40 zł (cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 
i czterdzieści groszy), 

3. 38.458 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii 
B2, o łącznej wartości nominalnej 3.845,80 zł (trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych i 
osiemdziesiąt groszy), 

4. 30.085 (trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej 
wartości 3.008,50 zł (trzy tysiące osiem złotych i pięćdziesiąt groszy),  

5. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości 2.000 zł (dwa 
tysiące złotych), 

6. 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości 
12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych), 

7. 48.923 (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii 
F, o łącznej wartości 4.892,30 zł (cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści 
groszy), 

8. 71.077 (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, 
o łącznej wartości 7.107,7 zł (siedem tysięcy sto siedem złotych i siedemdziesiąt groszy) 

9. 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości 4.000,0 zł 
(cztery tysiące złotych). 
 

Kapitał zakładowy został opłacony w całości. 

Kap itał  zap asowy   

Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są 
również nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po 
pokryciu kosztów ich wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Emitent 
jest obowiązany tworzyć kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku 
za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.  
 
Na dzień 30 września 2022 r. wysokość kapitału zapasowego wynosiła 11.003.587,99 zł. 
 

Inne kapitały   

Na dzień 30 września 2022 r. Emitent posiadał kapitały rezerwowe w kwocie 1.274.995,47 zł. 

Zasad y tworzenia  kap itałów   

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem spółek handlowych, na kapitał zapasowy przelewa się co 

najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej 

kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji 

akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. 

Oświad czenie  emitenta  stwierdzające,  czy  według  niego jego aktywa obrotowe  

wystarczają  d o p okrycia  jego bieżących  potrzeb,  to  jest  p otrzeb  w okresie  12  

miesięcy  od  d nia  sp orządzenia  d oku mentu ,  czy też  nie,  a  jeśli  nie  –  wskazanie w  

jaki  sp osób  zamierza  zap ewnić  p otrzebne  d od atkowo aktywa obrotowe.    
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Emitent oświadcza, że jego zdaniem poziom kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie jego potrzeb 

w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu. Na dzień 30 września 2022 roku 

Spółka posiadała środki pieniężne w kwocie 131.497,76 zł, należności krótkoterminowe w wysokości 

2.511.970,75 zł, zapasy o wartości 2.685.990,58 zł oraz zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 

3.226.593,16 zł. 

Informacje  o nieop łaconej  części  kap itału  zakład owego  

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.  

Informacje  o p rzewid ywanych  zmianach  kapitału  zakład owego  w wyniku  

real izacji  p rzez  obl igatariu szy  up rawnień  z  obl igacj i  zamiennych lub  z  obligacji  

dających  pierwszeństwo  d o objęcia  w przyszłości  nowych  emisji  akcji  lub w 

wyniku  real izacj i  up rawnień  p rzez  posiadaczy  warrantów  subskrypcyjnych,  z e  

wskazaniem  wartości  warunk owego p od wyższenia  kapitału  zakładowego  oraz  

terminu  wygaśnięcia  praw obligatariu szy  d o nabycia  tych akcji  

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa.  

 

Wskazanie l iczby akcj i  i  wartości  kapitału  zakład owego,  o  które  -  na p od stawie  

statu tu  p rzewidu jącego  up oważnienie  zarządu  d o p od wyższenia  kapitału  

zakład owego,  w granicach  kap itału  d ocel owego  -  może  być  p od wyższony  kap itał  

zakład owy,  jak  również  l iczby  akcj i  i  wartości  kapitału  zakładowego,  o  które  w 

terminie  ważności  d okumentu  może  być  jeszcze  p od wyższony  kapitał  zakładowy  

w tym  trybie  

Statut nie przewiduje upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego 

  

4. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty 

finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

Instrumenty finansowe Emitenta lub związane z nimi kwity depozytowe nie są i nie były notowane na 

żadnym rynku instrumentów finansowych. 

5. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na 

jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek 

niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla 

działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, 

osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub 

znaczącymi akcjonariuszami emitenta - z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej: 

nazwa (firmy) oraz formy prawnej, siedziby i adresu, przedmiotu działalności, - udziału 

emitenta, osób wchodzących w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub 

znaczących akcjonariuszy emitenta, w kapitale zakładowym lub wniesionym wkładzie, jak 

również informacji o przysługujących im udziałach w ogólnej liczbie głosów lub prawach głosu 

 

Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne: 

a) pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 
emitenta,  
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Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Jakub Gromek posiada 450.000 akcji serii A stanowiących 

31,68% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach Emitenta, a jego matka Iwona Gromek posiada 

465.000 akcji serii A stanowiących 32,74% 

Prezes Zarządu Mariusz Gromek nie posiada akcji Spółki, lecz jest pełnomocnikiem Iwony Gromek, która 

posiada 465.000 akcji serii A, stanowiących 32,74% udział w kapitale zakładowym oraz głosach Emitenta. 

Pan Robert Nowak pełniący obowiązki Członka Rady Nadzorczej jest w posiadaniu 25.600 akcji Emitenta 

uprawniających do 1,80% udziału w kapitale oraz 1,80% udziału w głosach na WZA.  

Pan Marek Stoiński pełniący obowiązki Członka Rady Nadzorczej jest w posiadaniu 10.404 akcji Emitenta 

uprawniających do 0,73% udziału w kapitale oraz 0,73% udziału w głosach na WZA.  

Pan Kamil Mazuruk pełniący obowiązki Członka Rady Nadzorczej jest w posiadaniu 4.070 akcji Emitenta 

uprawniających do 0,29% udziału w kapitale oraz 0,29% udziału w głosach na WZA.  

Pani Magdalena Gromek pełniąca obowiązki Członka Rady Nadzorczej jest w posiadaniu 5.000 akcji 

Emitenta uprawniających do 0,35% udziału w kapitale oraz 0,35% udziału w głosach na WZA. 

 

b) pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 
emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta, 

  

Prezes Zarządu Mariusz Gromek nie posiada akcji Spółki, lecz jest pełnomocnikiem Iwony Gromek, która 

posiada 465.000 akcji serii A, stanowiących 32,74% udział w kapitale zakładowym oraz głosach Emitenta. 

 

6. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich 

określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, 

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

przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty 

działalności 

 

6.1 Profil Emitenta 

Mazurska Manufaktura S.A. to podmiot założony w marcu 2019 roku przez Jakuba i Mariusza Gromek, 

funkcjonujący w branży produkcji alkoholi i specjalizujący się w wytwarzaniu wysokoprocentowych 

trunków tj. wódki i likierów. 20 grudnia 2019 roku Emitent zakupił od spółki Tarpan Fabryka Likierów sp. 

z o.o. zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci rozlewni alkoholi w Szczytnie, w skład której 

wchodziło m. in. prawo użytkowania wieczystego gruntu, nieruchomości (magazyny, hale produkcyjne), 

środki techniczne – dwie linie rozlewnicze dla małych (0,1L i 0,2L) oraz dużych (0,5L, 0,7L i 1,0L) 

pojemności, prawa do marek produktów (np. „Bielik”, „Wódka z Mazur”) i inne środki trwałe oraz 

należności i zobowiązania. Cena zakupu rzeczonych aktywów wynosiła 2.000.000,00 zł, co Emitent 

sfinansował przy pomocy środków własnych. Na dzień dokonania transakcji, Pan Jakub Gromek był 

Prezesem Zarządu spółki Tarpan Fabryka Likierów sp. z o.o. Emitent wskazuję, że transakcja została 

dokonana po cenach rynkowych, a wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa została ustalona 

została na podstawie analizy dokonanej przez Pomorską Grupę Konsultingową S.A. w Bydgoszczy. Wskazać 

należy, że środki na zakup powyższej zorganizowanej części przedsiębiorstwa pochodziła z emisji akcji 

serii B. 

Posiadając niezbędne aktywa Mazurska Manufaktura S.A. rozpoczęła produkcję alkoholi we własnym 

zakładzie. Dodatkowo, wykorzystując zdarzenia zachodzące na rynku (zwiększone zapotrzebowanie na 

środki dezynfekujące będące efektem pandemii koronawirusa), Spółka zdecydowała się rozpocząć w 

marcu 2020 roku produkcję środków biobójczych oraz dezynfekujących w oparciu o zakupioną trzecią linię 

rozlewniczą. Spółka produkuje alkohole oraz środki biobójcze we własnym zakładzie zlokalizowanym w 
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Szczytnie. Całkowita powierzchnia budynków będąca w posiadaniu Spółki to blisko 6.400 m2, przy czym 

obecnie użytkowana powierzchnia do produkcji płynów dezynfekujących oraz napojów 

wysokoalkoholowych wynosi 2.000 m2. Spółka prowadziła prace rewitalizacyjne na terenie posiadanej w 

Bydgoszczy nieruchomości, w ramach odnowienia i przystosowania do działalności poniemieckiego 

bunkru, którego powierzchnia wynosi blisko 700 m2, natomiast wskutek istotnych zmian w rzeczywistości 

gospodarczej podjęto decyzję o zaniechaniu dalszych inwestycji we wskazany obiekt, a ten przeznaczony 

został do sprzedaży.  

Niemniej Spółka wznowiła prowadzenie prac rewitalizacyjnych celem odnowienia i przystosowania do 

użytkowania powierzchni 1.500 m2 (w ramach posiadanych 5.700 m2 powierzchni w Browarze w 

Szczytnie) mających służyć jako warzelnie piwa Jurand oraz pub.  Planowany termin oddania obiektu do 

użytku opiewa na koniec 2022 roku. Opis infrastruktury będącej w posiadaniu Spółki oraz zestawienie 

kosztów związanych z prowadzonymi oraz planowanymi pracami rewitalizacyjnymi został przedstawiony 

w punkcie 6.3 niniejszego dokumentu. Spółka posiada w portfolio produktowym między innymi wódkę 

klasy premium „Bielik”, „Wódkę z Mazur”, „Wódkę z Kujaw”, „Wódkę Krak”, nalewki, kraftowe alkohole 

(whisky, rum, gin) produkowane pod marką „Mazurska Manufaktura” oraz historyczne marki piw: Jurand, 

Bractwo oraz Krak. Gama produktów dezynfekujących opiera się o środek biobójczy „MM Hygienic”.  

Spółka posiada prawa do wskazanych marek na podstawie wpisów do urzędu patentowego. Wpis marki 

„Jurand” został utworzony na podstawie zgłoszenia o numerze Z.508735, a prawa zostały udzielone dnia 9 

października 2020 roku. Numer prawa wyłącznego – R.334652. Wpis marki „Krak” został utworzony na 

podstawie zgłoszenia o numerze Z.523411, a prawa zostały udzielone dnia 8 czerwca 2021 roku. Numer 

prawa wyłącznego – R.343252. Wpis marki „Bractwo” został utworzony na podstawie zgłoszenia o 

numerze Z.523378, a prawa zostały udzielone dnia 15 czerwca 2021 roku. Numer prawa wyłącznego – 

R.343172. 

W poniższej tabeli przedstawiono podział przychodów ze sprzedaży Spółki za 2021 i okres styczeń – 

wrzesień 2022 roku sporządzone odpowiednio na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz 30 września 2022 roku. 

Przychody ze sprzedaży Spółki w okresach styczeń-grudzień 2021 oraz styczeń-wrzesień 2022 

Produkt Styczeń – grudzień 2021 [zł] Styczeń – wrzesień 2022 [zł] 

Alkohole mocne 8 376 192,12  7 625 023,99 

% udział 83,42% 74,74% 

Piwo 1 371 395,00 2 543 200,48 

% udział 13,59% 24,93% 

Asortyment MM Hygienic 302 218,70 33 768,86 

% udział 2,99% 0,33% 

Razem 10 049 805,82 10 201 993,33 

 

Spółka posiada prawa do marek produktów, które w okresie styczeń-grudzień 2021 roku wygenerowały 

większość tj. 65,88% przychodów ze sprzedaży Spółki. Udział ten obniżył się w 2022 roku i w okresie 

styczeń – wrzesień 2022 roku wyniósł 60,71%. W zakładach własnych Spółki produkowane były produkty, 

których sprzedaż w okresie styczeń-grudzień 2021 roku stanowiła 86,43% przychodów ze sprzedaży 

Spółki, natomiast w okresie styczeń – wrzesień 2022 roku sprzedaż wyrobów produkowanych w zakładach 

własnych stanowiła 100,0% całkowitych przychodów ze sprzedaży Spółki. 

Całość produkcji piwa była w okresie styczeń – grudzień 2021 zlecana podmiotom zewnętrznym. Wskazać 

jednak należy, że produkowane one były w oparciu o recepturę Spółki w ramach marek będących częścią 

portfolio produktowego Spółki. Od stycznia 2022 roku produkcja piwa przeniesiona została do zakładów 

własnych Spółki, a jej Zarząd wskazuje, że docelowo całość produkcji odbywać się będzie w zakładach 

własnych Spółki.  
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W poniższych tabelach przedstawiono podział przychodów ze sprzedaży Spółki w okresie styczeń – 

grudzień 2021 roku i okresie styczeń – wrzesień 2022 roku, ze względu na stosunek marek własnych do 

obcych oraz produkcji w zakładach własnych do obcych.  

Podział na własność 
marki 

Styczeń – grudzień 
2021 

Podział na miejsce 
produkcji 

Styczeń – grudzień 
2021 

Marki własne 6 648 260,44 zł 
Produkcja w zakładach 
własnych 

8 722 578,72 zł 

% udział 65,88% % udział 86,43% 

Marki obce 3 443 255,00 zł 
Produkcja w zakładach 
obcych 

1 368 936,72 zł 

% udział 34,12% % udział 13,57% 

Razem 10 091 515,44 zł Razem 10 091 515,44 zł 

 

Podział na własność 
marki 

Styczeń – wrzesień 
2022 

Podział na miejsce 
produkcji 

Styczeń – wrzesień 
2022 

Marki własne 6 193 736,5 
Produkcja w zakładach 
własnych 

10 201 993,33 

% udział 60,71% % udział 100,00% 

Marki obce 4 008 256,83 
Produkcja w zakładach 
obcych 

0 

% udział 39,29% % udział 0,00% 

Razem 10 201 993,33 Razem 10 201 993,33 

    

Spółka zajmuje się produkcją kraftowych alkoholi mocnych, a dodatkowo dzięki uzyskaniu praw do 

historycznych marek piwa rozwija swój portfel o lokalne piwa. Ponadto Spółka prowadzi również 

działalność na rynku środków do dezynfekcji, opartą o produkt MM Hygienic. W związku ze zmianą 

nastawienia społeczeństwa w stosunku do pandemii, Spółka odnotowała znaczne zmniejszenie 

przychodów ze sprzedaży produktu MM Hygienic, co rekompensowane jest zwiększeniem wolumenu 

sprzedaży alkoholi, a także istotnego zwiększenia udziału ich sprzedaży w całkowitych przychodach ze 

sprzedaży Spółki. W związku z tym, Spółka zamierza koncentrować się na zwiększaniu przychodów ze 

sprzedaży napojów alkoholowych, a jej głównym celem jest posiadanie w swoim portfelu kilku, a nawet 

kilkunastu historycznych marek piwa. Aktualnie Spółka na rynek wprowadziła markę Jurand na terenie 

Warmii i Mazur, markę Bractwo na terenie Kujaw oraz markę Krak na terenie Małopolski. Ponadto Spółka 

pozyskała w 2021 roku prawa do 11 historycznych marek piw. Szczegóły dotyczące rozwoju Emitenta w 

zakresie wprowadzania na rynek kolejnych historycznych marek zostały przedstawione  

w punkcie 6.6. rozdziału IV niniejszego dokumentu. Spółka wybiera szeroko rozpoznawalne, na danym 

terenie, marki, co ułatwia działania marketingowe i dystrybucję.   

6.2 Produkty Emitenta 

Obecnie w portfolio produktowym spółki znajdują się piwa, likiery, wódki, inne alkohole mocne oraz środki 

biobójcze. Emitent zamierza rozbudowywać ofertę i poszerzać ją o nowe alkohole – kraftowe piwa o 

historycznych markach oraz wprowadzane równolegle z nimi wódki z regionalnym powiązaniem. Zarząd 

Spółki wskazuje, że produkcja piwa jest zlecana, natomiast wszystkie alkohole mocne znajdujące się w 

ofercie Emitenta produkowane są w zakładach jego zakładach własnych. 
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„Bielik” to wódka klasy premium, której rzemieślniczy charakter 
podkreśla specjalnie zaprojektowana, malowana butelka. 
 
Produkt w niecały rok od swojej premiery zdobył nagrody zarówno 
za smak w konkursie Superior Taste Award w Brukseli – 
wyróżniony dwiema złotymi gwiazdami, oraz został wyróżniony w 
kategorii Opakowanie Premium w konkursie Art of Packaging 
2018. 
 
Cechy produktu: 
– Precyzyjna 4 krotna filtracja z użyciem węgla drzewnego 
aktywowanego srebrem 
– 100% spirytus zbożowy i ziemniaczany 
– Krystalicznie czysta woda z własnego ujęcia 
– Zawartość alkoholu: 40% 
 
 

 

 

 
 
„Wódka z Mazur” to wódka klasy premium pokazująca silne 
przywiązanie do lokalnej tradycji. Produkt stanowi „wizytówkę” 
regionu słynącego ze swej urody i czystości środowiska. 
 
Cechy produktu: 
- 2-krotna powolna filtracja z użyciem węgla drzewnego 
- Na bazie 100% spirytusu zbożowego 
- Na bazie najczystszej mazurskiej wody z własnego ujęcia 
- Zawartość alkoholu 40% 

 

 
Wódki i likiery produkowane metodami rzemieślniczymi według własnej receptury, w małych partiach z 

najwyższej jakości spirytusu zbożowego i naturalnych składników. W oryginalnej butelce z zamknięciem 

typu swing top. Do nalewki wiśniowej oraz pigwowej dodawane są owoce z naszych maceratów. 

Cechy produktów: 

– 3-krotna filtracja z użyciem węgla drzewnego, dłużej leżakowana 

– Na bazie 100% spirytusu zbożowego 

– Na bazie najczystszej mazurskiej wody z własnego ujęcia 

– Zawartość alkoholu: wódka czysta 40%, gin 37,5%, nalewki smakowe 30%, likier jajeczny 20% 
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Poza wskazanymi wyżej alkoholami Spółka rozpoczęła produkuję alkoholi pod marką „Mazurska 

Manufaktura”. Produkty marki obejmują szkocką whisky, gin, oraz jasny i ciemny rum.  

 

Wybrane alkohole z portfolio produktowego Spółki 

Ponadto Spółka produkowała na wyłączność dla Grupy Eurocash tzw. marki własne, które obejmowały 

rum jasny i ciemny pod marką „Pirate Bay” oraz gin pod marką „Mad Queen”. Poniżej zaprezentowano część 

portfolio alkoholi produkowanych przez Emitenta. Z powodu poziomu sprzedaży niższego od 

estymowanego w warunkach umowy oraz niskiego zaangażowania Grupy Eurocash w sprzedaż produktów 

(„Mad Queen”, „Pirate Bay”) wyłączność na dystrybucję tych alkoholi została odebrana i Emitent również 

posiada prawa do sprzedaży tych marek. Na moment sporządzenia niniejszego dokumentu Mazurska 

Manufaktura posiada pełnię praw do marek „Mad Queen” oraz „Pirate Bay”, których prawo do dystrybucji 

posiada zarówno Emitent jak i Grupa Eurocash.  

 

 

 
 
„Wódka z Kujaw” to wódka klasy premium. Produkt stanowi 
„wizytówkę” regionu i został wprowadzony równolegle z piwem 
marki Bractwo. 
 
Cechy produktu: 
- 2-krotna powolna filtracja z użyciem węgla drzewnego 
- Na bazie 100% spirytusu zbożowego 
- Na bazie najczystszej mazurskiej wody z własnego ujęcia 
- Zawartość alkoholu 40% 
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„Wódka Krak” to wódka klasy premium. Produkt stanowi 
„wizytówkę” regionu i został wprowadzony równoległe z piwem 
marki Krak 
 
Cechy produktu: 
- 2-krotna powolna filtracja z użyciem węgla drzewnego 
- Na bazie 100% spirytusu zbożowego 
- Na bazie najczystszej mazurskiej wody z własnego ujęcia 
- Zawartość alkoholu 40% 

 

 

 
 
„Bielik Vodka Potato”, który Kapituła ogólnopolskiego konkursu 
Polskich Wódek i Okowit Ziemniaczanych 2022 nagrodziła 
srebrnymi medalami w kategoriach „wódki ziemniaczane czyste 
premium” oraz w kategorii designu opakowań. 
 
Produkt tworzony jest przy użyciu czystej mazurskiej wody z 
własnego ujęcia Spółki oraz czterokrotnej filtracji z użyciem węgla 
drzewnego aktywowanego srebrem. 
 
 
 

Historyczne marki piw ponownie wprowadzone przez Spółkę 

Spółka specjalizuje się w pozyskiwaniu praw do historycznych marek piw, a następnie wprowadzaniu ich 

na rynek. Spółka przejęła w 2021 roku 11 historycznych marek piwa, z różnych regionów Polski. Ponadto 

w 2022 roku Emitent zamierza wprowadzić na rynek trzy kolejne marki piwa tj. Odra, Kmicic oraz Kaper 

Królewski. Szczegóły dotyczące strategii rozwoju działalności Spółki zostały opisane w punkcie 6.6. działu 

IV. Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego, Mazurska Manufaktura S.A. wprowadziła na rynek 3 

historyczne marki piwa: 

Piwo Jurand, powiązane historycznie z województwem Warmińsko – Mazurskim 

 

 

Piwo Bractwo, powiązane historycznie z regionem Kujaw 
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Piwo Krak, powiązane historycznie z Krakowem 

 

Na podstawie zezwolenia uzyskanego od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych Spółka dystrybuuje produkty dezynfekujące pod marką MM 

Hygienic.  

 

 

 

MM Hygienic to płyn do dezynfekcji o działaniu wirusobójczym, 
przeznaczony do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, materiałów, 
wyposażenia i mebli.  
 
Stosowany jest m. in. W Placówkach Służby Zdrowia oraz w 
miejscach, w których konieczne jest zachowanie standardów 
higienicznych – salonach kosmetycznych i fryzjerskich, gabinetach 
weterynaryjnych, klubach fitness i innych.  
 
Produkt sprzedawany jest w pojemności 1L oraz 5L. 

 

6.3 Zakład Spółki i proces produkcyjny 

Browar w Szczytnie 
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Spółka prowadzi działalność we własnym zakładzie zlokalizowanym w Szczytnie przy ulicy Mickiewicza 5. 

Całkowita powierzchnia budynków browaru w Szczytnie będąca w posiadaniu Spółki to blisko 5.700 m2 , 

na którą składa się kompleks 5 budynków o łącznej wartości około 4 mln zł. Dokładne przedstawienie 

nieruchomości będących w posiadaniu Spółki zaprezentowano poniżej: 

  
Budynek biurowy 

Pow. Użytkowa 632 m2 

 

Magazyn 
Pow. Użytkowa 237 m2 

 

  
Magazyn 

Pow. Użytkowa 239 m2 

 

Budynek produkcyjny 
Pow. Użytkowa 1.312 m2 

 

  

Budynek produkcyjny  
Pow. Użytkowa 3.340 m2 

Brama wejściowa 
Pow. Użytkowa 23 m2 

 

W obecnym etapie użytkowana powierzchnia do produkcji napojów wysokoalkoholowych wynosi 2.000 

m2. Spółka jest w trakcie prowadzenia prac rewitalizacyjnych, które wznowione zostały w 2022 roku. 

Spółka zamierza oddać Browar w Szczytnie do użytku z końcem 2022 roku.  

Celem przeprowadzenia prac na terenie Browaru w Szczytnie jest powiększenie powierzchni użytkowej o 

kolejne 1.500 m2 (w ramach posiadanych 5,700 m2 powierzchni) mające służyć jako warzelnie oraz pub.  

Spółka prowadzi aktualnie negocjacje ze spółką Technum sp. z o.o., celem doposażenia Browaru w 

instalacje mające zwiększyć moce produkcyjne Browaru. Na dzień sporządzenia dokumentu, szacowany 
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koszt doposażenia wynosi około 2.128.160,00 zł netto. Spółka zamierza finansować prace ze środków 

własnych oraz zaciągniętych zobowiązań leasingowych i pożyczkowych, które zostały szczegółowo 

opisane w punkcie 11 rozdziału IV. 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie kosztów związanych z pracami rewitalizacyjnymi Browaru 

w Szczytnie. 

Etap Prac  Wartość [zł]    
Prace przedprojektowe 31.950,00 
Wykonane 31.950,00 
Planowane 0,00 
Prace projektowe 252.450,00 
Wykonane 252.450,00 
Planowane (pozostało) 0,00 
Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe 44 400,00 
Wykonane 29.900,00 
Planowane (pozostało) 14.500,00 
Prace odtworzeniowe 55.800,00 
Wykonane 55.800,00 
Planowane (pozostało) 0,00 
Prace przebudowy , naprawy , wzmocnienia 160.200,00 
Wykonane 119.000,00 
Planowane (pozostało) 41.200,00 
Prace wykończeniowe w budynku 468.100,00 
Wykonane 385.300,00 
Planowane (pozostało) 82.800,00 
Instalacje wewnętrzne budynku 427.800,00 
Wykonane 51.400,00 
Planowane (pozostało) 376.400,00 
Wyposażenie technologiczne z transportem  
Planowane (pozostało) Nie oszacowano 
Instalacje technologiczne  
Planowane (pozostało) Nie oszacowano 
Montaż technologiczny  
Planowane (pozostało) Nie oszacowano 
Rozruch technologiczny ( uruchomienie 1)  
Planowane (pozostało)  Nie oszacowano 
Infrastruktura zakładu 351.900,00 
Wykonane  72.200,00 
Planowane (pozostało) 279.700,00 
Łącznie: 1.762.600,00 
Wykonane 998.000,00 
Planowane (pozostało) 794.600,00 

 

Kluczowymi aktywami Spółki na terenie Browaru w Szczytnie, poza wskazanymi nieruchomościami, są 

maszyny produkcyjne i rozlewnie o wartości 1,5 mln zł. Schemat linii produkcyjnej przedstawiony został 

poniżej (czerwone zaznaczenie na rysunku posiadanych nieruchomości): 

Schemat lokalizacji zakładu Emitenta oraz wyszczególnienie środków technicznych będących w 

jego posiadaniu 
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A - Rozlewnia  
Linia rozlewnicza nr 1 – butelki od 0,2L do 
1,0L 

 

1. Odciążnik pustych butelek  Wydajność – 6.000 butelek na godzinę. 
2. Dozownik podciśnieniowy Wydajność – 6.000 butelek na godzinę. 
3. Zakręcarka Wydajność – 6.000 butelek na godzinę. 
4. Drukarka Wydajność – 6.000 butelek na godzinę. 
5. Etykieciarka Wydajność – 6.000 butelek na godzinę.  
6. Zgrzewka do kartonów - 
  
Linia rozlewnicza nr 2 – butelki od 0,1L do 
0,2L 

 

1. Płuczka Wydajność – 9.000 butelek na godzinę. 
2. Dozownik podciśnieniowy z zakręcarką Wydajność – 9.000 butelek na godzinę. 
3. Etykieciarka Wydajność – 9.000 butelek na godzinę. 
4. Drukarka Wydajność – 9.000 butelek na godzinę. 
5. Zgrzewka do kartonów - 

  

B –Zestawialnia  
1. Pompa spirytusowa  - 
2. In-line mieszalnik - 
3. Zbiorniki 2 zbiorniki pionowe – całkowita pojemność 

2.000L 
3 zbiorniki poziome – całkowita pojemność 
14.300L 

4. Urządzenie filtrujące - 
 

C –Leżakowalnia   
1. Zbiornik pośredni  - 
2. Zbiorniki magazynowe 4 ruchome prostokątne zbiorniki – całkowita 

pojemność 11.200L 
5 poziomych zbiorników – całkowita pojemność 
24.000L 

3. Pompa spirytusowa - 
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4. Urządzenie do uzdatniania wody Wydajność – 4m3 na godzinę 
5. Hydrofor wodny - 

 

D –Magazyn spirytusu   
1. Zbiorniki  5 poziomych zbiorników – całkowita pojemność 

61.150L 
2. Pompa spirytusowa - 

 

E –Magazyn wody    
1. Zbiorniki  Całkowita pojemność – 19.200L 

 

Browary Bydgoskie 

Spółka jest w posiadaniu również nieruchomości w Bydgoszczy tj. działki ewidencyjnej nr 1/175 o 

powierzchni niemalże 1700m2 (0,1683 ha), na której zlokalizowany jest poniemiecki bunkier, którego 

powierzchnia wynosi blisko 700m2. Spółka prowadziła prace rewitalizacyjne wskazanego obiektu, lecz z 

uwagi na istotne zmiany w rzeczywistości gospodarczej, Zarząd podjął decyzję o zaniechaniu dalszych 

inwestycji we wskazany obiekt oraz sprzedaży nieruchomości, co jest zgodne z aktualną strategią Spółki. 

Proces produkcyjny 

Spółka produkuje sprzedawane alkohole mocne we własnym zakładzie. Proces produkcyjny alkoholi 

obejmuje średnio osiem etapów: 

1. Przyjęcie alkoholu etylowego (spirytusu) do magazynu spirytusu z jednoczesnym mieszaniem go z 

wodą uzdatnioną w celu obniżenia zawartości alkoholu z 96,5% do 78%. 

2. Mieszanie cyrkulacyjne alkoholu etylowego w magazynie spirytusu po przyjęciu w celu 

ujednorodnienia. 

3. Pobranie alkoholu etylowego z magazynu spirytusu do produkcji na zbiornik pośredniczący. 

4. Sporządzenie zestawów – recepturowych mieszanin autorstwa Emitenta – wódek lub likierów a 

następnie ich filtrowanie i leżakowanie  

5. Powtórna filtracja wyrobu alkoholowego z leżakowni i jego rozlew do opakowań jednostkowych. 

6. Zamykanie opakowań jednostkowych, etykietowanie. 

7. Oznaczenie kodem numeru serii każdego opakowania jednostkowego, nakładanie podatkowych 

znaków akcyzy na opakowania jednostkowe i pakowanie ich do opakowań zbiorczych. 

8. Magazynowanie wyrobów akcyzowych w opakowaniach jednorodnych. 

Emitent posiada własne ujęcie wody, które badane jest systematycznie raz na kwartał. Spółka posiada 

własny system uzdatniania wody oraz system odwróconej osmozy, celem zapewnienia najwyższych 

standardów czystości wody. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii Emitent posiada swojego 

serwisanta oraz warsztat, w którym prowadzone są naprawy. W pozostałe składniki do produkcji (spirytus, 

butelki, etykiety i opakowania) Spółka zaopatruje się u zewnętrznych dostawców. 

6.4 Model biznesowy i zespół Emitenta 

Model biznesowy 

Działalność operacyjna Spółki opiera się o produkcję wysokoprocentowych napojów alkoholowych oraz 

piw.   

Portfolio produktowe Emitenta zostało przedstawione w punkcie 6.2 rozdziału IV.  Wśród produktów 

Spółki znajdują się między innymi piwa o historycznych markach: Jurand, Bractwo oraz Krak, wódki z 
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lokalnym odwołaniem: „Wódka z Mazur”, „Wódka z Kujaw” oraz „Wódka Krak”, a także inne rodzaje 

alkoholu – przykładowo rum, gin oraz likiery. Spółka zamierza poszerzać swoją ofertę produktową o 

kolejne historyczne marki piw oraz wprowadzane równolegle z nimi wódki z lokalnym odwołaniem. W 

2021 roku, do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu Spółka pozyskała prawa do kolejnych 11 

historycznych marek piw oraz planuje wprowadzenie na rynek trzech z nich w roku 2022 tj. Odra, Kmicic 

oraz Kaper Królewski. Wprowadzaniu wskazanych wyżej marek piw ma towarzyszyć wprowadzanie 

równolegle z nimi wódek z lokalnym odwołaniem. Zarząd Spółki wskazuje, iż Spółka zamierza 

koncentrować się na lokalnej dystrybucji poprzez rynek lokalny oraz sieciowy, a z czasem stopniowo 

poszerzać sieć dystrybucji. Produkty Spółki są już dostępne w sieciach: Biedronka, Auchan, Carrefour i 

Kaufland. Szczegóły dotyczące strategii rozwoju Spółki zostały przedstawione w punkcie 6.5 rozdziału IV 

niniejszego dokumentu. Emitent posiadana niezbędne do prowadzenia działalności w branży alkoholi 

zezwolenia. Ponadto Mazurska Manufaktura S.A. prowadzi dodatkową działalność w branży środków do 

dezynfekcji, którą opiera o asortyment MM Hygienic. Po spełnieniu wymogów formalnych, tj. uzyskaniu w 

dniu 24 listopada 2020 roku pozwolenia od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego o 

nazwie „Mazurska Manufaktura płyn do dezynfekcji” (sprzedawanej pod marką MM Hygienic), Spółka 

rozpoczęła dystrybucję środków na terenie kraju. Pozwolenie nadane zostało na czas określony tj. na okres 

od 24 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku. Spółka zamierza kontynuować produkcję środków do 

dezynfekcji, gdyż zapewnia ona stabilne przepływy, a rynek środków do dezynfekcji uregulował się w 

związku ze zmianą nastawienia społeczeństwa do pandemii. Zarząd Spółki wskazuje, że posiada stałych 

odbiorców produktu MM Hygienic, a baza produktu tj. spirytus skażony jest kupowany na bieżąco, co 

stanowi optymalne warunki do kontynuowania produkcji wskazanego asortymentu. Wcześniejszym celem 

Emitenta było zwiększenie udziału sprzedaży napojów alkoholowych w ogólnej sprzedaży Spółki, lecz w 

związku z rozwojem Spółki, a także zmniejszeniem popytu na produkt MM Hygienic, związanego ze zmianą 

nastawienia społeczeństwa do pandemii, udział alkoholi w sprzedaży w 2021 roku znacznie wzrósł, w 

stosunku do roku 2020 (trend ten kontynuowany jest również w 2022 roku). Zarząd Spółki wskazuje, że w 

przypadku zwiększenia zapotrzebowania na środki do dezynfekcji wynikającego z pogorszenia się sytuacji 

pandemii, Spółka jest w stanie poszerzyć działalność w zakresie produkcji środków do dezynfekcji. 

Struktura przychodów ze sprzedaży Emitenta została przedstawiona w punkcie 6.1 rozdziału IV 

niniejszego dokumentu. 

Do wytwarzania napojów alkoholowych i środków biobójczych Emitent korzysta z surowców i produktów 

dostarczanych przez zewnętrznych kontrahentów. W związku ze znacznym spadkiem popytu na produkt 

MM Hygienic, w strukturze kosztów Emitenta dominują produkty związane z działalnością w branży 

napojów alkoholowych. Największy udział w strukturze dostawców Spółki mieli dostawcy alkoholu, 

których udział w strukturze kosztów wynosił w okresie styczeń – wrzesień 2022 roku ponad 63,81%. Od 

stycznia 2022 roku produkcja piwa przeniesiona została do zakładów własnych Spółki, a jej Zarząd 

wskazuje, że docelowo całość produkcji odbywać się ma w zakładach własnych Spółki.  

W poniższej tabeli przedstawiono strukturę dostawców Emitenta w okresie styczeń – wrzesień 2022 roku. 

Główni dostawcy Emitenta w okresie styczeń - wrzesień 2022 roku 

Nazwa podmiotu 
Dostarczany 
surowiec/składniki 

% udział 

Beverages Sodiko NV Alkohol 25,22% 

VP Brands International SA Alkohol 17,87% 

Salco Import-Export AG Alkohol 7,52% 

Dobble Sarl Alkohol 6,72% 

HGBS Finanse S.A. Alkohol 6,48% 

Dekorglass Działdowo Spółka 
Akcyjna 

Szkło 5,95% 

Pro-Invest Andrzej Nasiadek Kapsle i Szkło 5,40% 
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Pozostali Inne 24,84% 

Źródło: Emitent. 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu wyłącznym dystrybutorem alkoholi mocnych 

produkowanych pod marką Mazurskiej Manufaktury na terenie Polski jest spółka Bevgroup sp. z o.o., z 

którą 5 marca 2020 roku podpisano umowę na korzystnych dla Emitenta warunkach. Na mocy rzeczonej 

umowy termin płatności za wystawiane przez Spółkę faktury wynosi 5 dni. Dzięki tej umowie Spółka 

znacząco obniżyła okres spływu należności, co przełożyło się na zwiększoną płynność i poprawę sytuacji 

gotówkowej. Emitent posiada bardzo skoncentrowaną strukturę odbiorców. Spółka Bevgroup sp. z o.o. 

posiada największy udział w strukturze odbiorców Emitenta, wynoszący 53,90%.   

W poniższej tabeli przedstawiono strukturę odbiorców Emitenta w okresie styczeń - wrzesień 2022 roku. 

Struktura odbiorców Emitenta w okresie styczeń - wrzesień 2022 roku 

Nazwa podmiotu  Styczeń – wrzesień 2022 [zł] % udział 

Bevgroup sp. z o.o. 5 499 373,78 53,90% 

Prima Serwis Szczecin sp. z o.o. 2 594 276,55 25,43% 

Pozostali odbiorcy 2 108 343,00 20,67% 

   

Źródło: Emitent. 

Zespół Emitenta 

Emitent w toku prowadzonej działalności korzysta z outsourcingu usług w zakresie: księgowości, 

controllingu finansowego, działu kadr i płac oraz działu prawnego. 

W poniższej tabeli przedstawiono strukturę zatrudnienia w Spółce na dzień 30 września 2022 roku. 

Struktura zatrudnienia w Spółce na dzień 30 września 2022 roku  

Pozycja Liczba pracowników 

Prezes Zarządu 1 

Dyrektor Handlowy 1 

Regionalny Kierownik Sprzedaży 2 

Przedstawiciel Handlowy 4 

Główny Technolog 1 

Kierownik produkcji 1 

Kierownik Jakości 1 

Pracownik Laboratrium 1 

Administracja 3 

Ekspedientka w sklepie firmowym 2 

Produkcja 5 

Magazynier 2 

Serwisant 1 

Pracownik Gospodarczy 1 

Piwowar 2 

Specjalista ds. Marketingu 1 

Razem 29 

 

Źródło: Emitent. 
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6.5 Strategia rozwoju i cele emisyjne 

Spółka jest w trakcie przeprowadzania prac rewitalizacyjnych Browaru w Szczytnie, nad którym prace 

zostały wznowione w 2022 roku. Spółka zamierza zakończyć prace rewitalizacyjne nad wskazanym 

obiektem z końcem roku 2022. Opis infrastruktury Emitenta oraz zestawienia kosztów i statusu 

poszczególnych punktów planowanych i prowadzonych prac rewitalizacyjnych zostały przedstawione w 

punkcie 6.3. rozdziału IV niniejszego dokumentu. 

Głównymi aspektami strategii rozwoju Emitenta są: 

1. Wprowadzanie na rynek kolejnych historycznych marek piwa. W związku z sukcesem wprowadzenia 

piwa Jurand, które w okresie 3 miesięcy od wprowadzenia sprzedało się w ilości 200.000 butelek oraz 

wygenerowało ponad 475 tys. zł przychodu, Spółka zdecydowała się na powielenie modelu 

wprowadzenia piwa „Jurand” i „Wódki z Mazur” w kolejnych regionach Polski. Na dzień sporządzenia 

niniejszego dokumentu, Spółka wprowadziła na rynek piwo marki: Jurand, Krak oraz Bractwo. 

Równolegle z wprowadzonymi markami piw, Spółka wprowadziła na rynek lokalne wódki o nazwach 

odpowiednio: „Wódka z Mazur”, „Krak” oraz „Wódka z Kujaw”. Spółka zamierza poszerzać swoje 

portfolio produktowe o kolejne historyczne marki piwa oraz wódki premium z lokalnym odwołaniem. 

W ramach realizacji powyższego celu, Spółka przejęła w 202-2022 roku 12 historycznych marek piwa, 

z różnych regionów Polski. Ponadto w 2023 roku Emitent zamierza wprowadzić na rynek dwie kolejne 

marki piwa Kmicic oraz Kaper Królewski. Spółka planuje wprowadzić lokalne marki wódek premium 

równolegle do wprowadzanych marek piwnych. 

 

Na poniższej grafice przedstawiono wprowadzone na rynek przez Spółkę historyczne marki piw oraz marki 

piw, które Spółka zamierza wprowadzić w 2023 roku (Kaper Królewski i Kmicic). 

 

 
 

2. Zwiększanie wolumenu sprzedaży produktów własnych na rynku lokalnym. Emitent zamierza skupić 

się na sprzedaży w formie tradycyjnej w segmencie B2B zarówno do sieci handlowych we współpracy 

z wyłącznym partnerem dystrybucyjnym na terenie kraju - Bevgroup sp. z o.o., jak i sprzedaży 

bezpośredniej produktów tworzonych jako marki własne dla podmiotów zewnętrznych (np. grupy 

Eurocash). Emitent podpisał w marcu 2020 roku umowę ze spółką Bevgroup sp. z o.o. posiadającą 

wyłączne prawo do dystrybucji produktów własnych Emitenta na terenie Polski. Umowa ta została 

zawarta na korzystnych dla Emitenta warunkach, gdzie płatność za każdą wystawioną fakturę musi 

zostać dokonana w przeciągu 5 dni. Spółka zabezpiecza w ten sposób sytuację gotówkową i zwiększa 

płynność finansową. Mazurska Manufaktura posiada również podpisane umowy z grupą Eurocash na 

dystrybucję alkoholi jako marek własnych grupy Eurocash. Wcześniejszym celem strategicznym 

Spółki była budowa sieci dystrybucji w segmencie HoReCa na terenie Warmii i Mazur. Spółka 
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zamierzała obsługiwać około 100 lokali gastronomicznych (hotele, puby i restauracje) we współpracy 

z Bevgroup sp. z o.o. w zakresie alkoholi mocnych oraz nalewaków z piwem Jurand, ale w związku z 

pandemią produkty Emitenta dostępne są w 50 lokalach gastronomicznych na terenie Warmii i Mazur, 

z których 5 ma zamontowane nalewaki ze świeżym piwem Jurand. Zarząd Spółki wskazuje, że w 

związku z możliwymi falami zakażeń i ogólną sytuacją pandemiczną, nie planuje aktywności w 

segmencie HoReCa, a zamiast tego zamierza skupić się na rynku tradycyjnym i sieciowym.    

 

3. Zbudowanie zespołu handlowego oraz dystrybucji produktów MM S.A. W związku z tym, Spółka 

zamierza przeprowadzić w przyszłości emisję kolejnej serii akcji. W 2021 roku rozpoczęto budowę 

zespołu handlowego, który ma być stopniowo poszerzany do końca 2022 roku. W lutym 2021 roku do 

zespołu dołączył Pan Mariusz Cyprian, który objął stanowisko Dyrektora Handlowego. Spółka 

wskazuje, że Pan Mariusz będzie nadzorował pracę docelowo trzech Regionalnych Kierowników 

Sprzedaży, przypisanych do: zakładu w Szczytnie, Browarów Bydgoskich, terenu Śląska i Małopolski. 

Do każdego z kierowników ma zostać przypisanych dwóch Przedstawicieli Handlowych. Na dzień 

sporządzenia niniejszego dokumentu oprócz Dyrektora Handlowego, w Spółce jest już zatrudnionych 

dwóch Regionalnych Kierowników Sprzedaży i czterech Przedstawicieli Handlowych. Spółka 

wskazuje, że dalsze rekrutacje uzależnione będą od wyników sprzedaży i wdrożeń na kolejnych 

terenach, lokalnych marek piw i wódek. Założeniem Spółki jest budowanie dystrybucji produktów 

Spółki w sieciach ogólnopolskich, jednakże Spółka wskazuje, że zamierza zacząć od wprowadzeń do 

lokalnych oddziałów i stopniowo poszerzać sieć dystrybucji. Produkty Spółki są już dostępne w 

sieciach: Biedronka, Auchan, Carrefour i Kaufland. 

4. Oprócz zwiększania wolumenu sprzedaży Spółka zamierza rozwijać się w sposób nieorganiczny tj. 

poprzez przejęcia. Zarząd Emitenta wskazuje, że na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu jest 

w trakcie zaawansowanych negocjacji z czterema podmiotami związanymi z branżą alkoholową. 

Zdaniem Zarządu każdy z podmiotów stanowi obiecujący cel przejęcia zarówno z perspektywy 

możliwych do uzyskania synergii, jak i realizacji długofalowej strategii Spółki. 

 

6.6 Rynek działalności 

Przeciętny dochód ze sprzedaży napojów alkoholowych w Polsce 

Z raportu agencji badawczej Nielsen wynika, że większość produktów alkoholowych odnotowała w czasie 
pandemii wzrost sprzedaży. Badania wskazują, że mimo rosnącej, ogólnej sprzedaży alkoholu, zmieniają 
się wybory Polaków dotyczące rodzaju spożywanego trunku. Według opracowania portalu Horecanet 
opublikowanego w grudniu 2020 roku, a także analizy agencji Statista opublikowanego w maju 2021 roku, 
piwa i alkohole spirytusowe są najczęściej spożywanymi przez Polaków napojami alkoholowymi, a także 
generują największe dochody.  

Na poniższym wykresie przedstawiono historyczne wartości przeciętnego dochodu ze sprzedaży napojów 
alkoholowych na jednego mieszkańca w Polsce w latach 2013 – 2020, w podziale na rodzaj napoju, w 
dolarach. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statista. 

Według prognozy portalu Statista, przeciętne dochody ze sprzedaży napojów alkoholowych na jednego 
mieszkańca mają wynieść w 2025 roku około 336 zł. Prognozowany średnioroczny wzrost tej wartości w 
okresie 2020 – 2025 wynosi 6,92% r/r.  

Na poniższym wykresie przedstawiono prognozowane wartości przeciętnego dochodu ze sprzedaży 
napojów alkoholowych na jednego mieszkańca w Polsce na lata 2021 – 2025, w podziale na rodzaj napoju, 
w dolarach. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statista. 

Przeciętna konsumpcja alkoholu w Polsce 

Według analizy portalu Statista opublikowanej w lipcu 2021 roku, przeciętne wartości konsumpcji 
alkoholu na jednego mieszkańca w Polsce w latach 2010 – 2020 mieściły się w przedziale 10 – 11 litrów 
czystego alkoholu. Wartość ta wyniosła 10,64 litra czystego alkoholu w 2020 roku, co oznacza wzrost o 
ponad pół litra w stosunku do roku 2010.  

Na poniższym wykresie przedstawiono historyczne wartości przeciętnej konsumpcji napojów 
alkoholowych na jednego mieszkańca w Polsce w latach 2010 – 2020, w przeliczeniu na litry czystego 
alkoholu. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statista. 

Według raportu agencji Statista pod tytułem „Alcohol market in Poland”, a także opracowań 
opublikowanych we wrześniu przez portal Portal Spożywczy, najpopularniejszymi rodzajami napojów 
alkoholowych są piwa i napoje spirytusowe. Przeciętna konsumpcja piwa na jednego mieszkańca, w 
przeliczeniu na litry czystego alkoholu, rosła w latach 1992 – 2020 średniorocznie o 3,22% r/r. Przeciętna 
konsumpcja piwa na jednego mieszkańca w przeliczeniu na litry czystego alkoholu wyniosła w 2020 roku 
około 5,15 litrów. Analogiczna wartość dla napojów spirytusowych wyniosła w 2020 roku 3,7 litrów. 
Łączna wartość przeciętnej konsumpcji napojów spirytusowych i piwa stanowiła w 2020 roku ponad 83% 
ogólnej przeciętnej konsumpcji alkoholu (na jednego mieszkańca, w przeliczeniu na litry czystego 
alkoholu). 

Na poniższych wykresach zobrazowano przeciętną konsumpcję piwa i napojów spirytusowych na jednego 
mieszkańca w Polsce, w latach 1992 – 2020, w przeliczeniu na litry czystego alkoholu. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statista i Portal Spożywczy. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statista i Portal Spożywczy. 

Nowe trendy konsumenckie i produktowe 

Rynek alkoholi w Polsce jest w fazie zmian. Wraz ze zmianami w polskim społeczeństwie, wzrostem jego 
majętności – zmieniają się także zachowania. Następuje stopniowa zmiana sposobu konsumpcji alkoholi. 
Dla konsumenta coraz bardziej liczy się jakość produktu, jego autentyczność i sposób wytwarzania. Dlatego 
silnie rozwija się trend premiumizacji, a także pojawia się szerokie spektrum innowacji. Jak wynika z badań 
Nielsena Polacy coraz chętniej sięgają po alkohole „z wyższej półki”. Silnym trendem jest wzrost znaczenia 
segmentu alkoholi premium, który według analizy Statista, opublikowanej w maju 2021 roku, był w 2020 
roku czwartym największym segmentem pośród innych dóbr luksusowych w Polsce.  

Według raportu „Rynek dóbr luksusowych w Polsce” KPMG, który zbiera w jedno sprzedaż produktów 
klasy premium oraz droższych, w 2020 roku napoje wysokoprocentowe odpowiadały za 75% segmentu 
drogich alkoholi. Prawie 88% sprzedaży w tej grupie dotyczyło whisky, a 4,5% - koniaków i 
brandy. Według prognoz, sprzedaż whisky będzie rosła w najbliższych latach średniorocznie o 6% r/r. 
Według danych Scotch Whisky Accociation za 2020 rok, Polska znalazła się na dziewiątym miejscu na 
świecie wśród państw importujących najwięcej whisky. Do Polski sprowadzono blisko 37 milionów butelek 
o pojemności 0,7 litra. Według danych za 2020 rok, opublikowanych w raporcie opublikowanym przez 
agencję Nielsen IQ, ilościowa sprzedaż whisky zwiększyła się o 15%, ginu 26%, a wina o 8% (w stosunku 
do roku 2019).  

Kierunek w jakim zmierza rynek alkoholi mocnych, podobnie jak w innych kategoriach FMCG wyznaczają 
potrzeby konsumentów. Zyskującym na znaczeniu zjawiskiem jest sięganie po trunki kraftowe oraz 
większa orientacja na wyroby polskie, regionalne i lokalne. Podobnie jak w kategorii piw rzemieślniczych, 
których niewątpliwy sukces przyczynia się do rozwoju w danym kierunku innych kategorii. Zgodnie z 
wynikami badania zrealizowanego w 2019 roku przez agencję badawczą Puzzle Research, co piąty 
respondent spożywający okazjonalnie alkohol zmienił w ciągu ostatnich dwóch lat swoje zwyczaje 
dotyczące spożycia alkoholu. Wśród najważniejszych zmian wymienia się sięganie po jakościowe alkohole 
– Polacy poszukują nowych smaków wśród oferty lokalnych, mniejszych producentów. 

7. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, 

za okres objęty sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Dokumencie  

 

Z powodu nieotrzymania dotacji Spółka zawiesiła w lipcu 2021 roku prace rewitalizacyjne nad browarem 

w Szczytnie. Dotacja nie została przyznana ze względu na fakt, iż dla podmiotu udzielającego rewitalizacja 

Browaru w Szczytnie nie była wystarczająco innowacyjna.  Natomiast prace zostały wznowione w 2022 

roku, a planowany termin oddania obiektu do użytkowania opiewa na koniec roku 2022. W punkcie 6.3 

przedstawione zostało zestawienie kosztów poniesionych na poczet realizacji prac rewitalizacyjnych 

wskazanego obiektu. Zarząd Spółki prowadzi aktualnie negocjacje ze spółką Technum sp. z o.o., celem 

doposażenia Browaru w Szczytnie w instalacje mające zwiększyć moce produkcyjne Browaru. Na dzień 

sporządzenia dokumentu, szacowany koszt doposażenia wynosi około 2.128.160,00 zł netto. Spółka 

zamierza finansować prace ze środków własnych oraz zaciągniętych zobowiązań leasingowych i 

pożyczkowych, które zostały szczegółowo opisane w punkcie 11 rozdziału IV. 

Spółka Mazurska Manufaktura S.A. w wyniku transakcji z dnia 15 listopada 2021 r.  przejęła prawa do 
marki BROWAR PROFESJA oraz portfolio produktowe wskazanej Spółki. 

8. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 

restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym 

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie 

upadłościowe, restrukturyzacyjne ani likwidacyjne. 
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9. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub 

egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla 

działalności Emitenta 

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie 

ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności 

Emitenta. 

10. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań 

sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres 

obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy 

emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą 

mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta 

Nie wystąpiły żadne istotne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub 

arbitrażowe, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnich 12 

miesięcy lub takie, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to mogły mieć lub miały w 

niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 

11. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy 

instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego 

sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
Spółka posiada zadłużenie z tytułu pożyczki na kwotę 200.000 zł wobec spółki Fabryka Galanterii 

Czekoladowej „EDBOL” przejętej w momencie nabycia ZCP spółki Tarpan Fabryka Likierów sp. z o.o. Dnia 

25.01.2017 została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Fabryką Galanterii Czekoladowej „EBDOL” 

Bogusław Dudziński, a Tarpan Fabryka Likierów sp. z o.o. na kwotę 200.000 zł oprocentowana w wysokości 

4,75% w skali roku. Dnia 09.10.2019 została zawarta umowa przejęcia praw i obowiązków, wynikających 

z opisanej wyżej umowy z dnia 25.01.2017, przez Spółkę Mazurska Manufaktura S.A. (Cesjonariusza) od 

spółki Tarpan Fabryka Likierów sp. z o.o. (Cedenta). Zarząd Spółki wskazuje, że termin spłaty pożyczki 

został ustalony na koniec 2023 r.  

Dnia 19 lipca 2021 roku Spółka zawarła umowę z tytułu leasingu (jako korzystający) instalacji do produkcji 

piwa, na kwotę 2.550.000 zł netto, przy 20% wkładzie własnym, na okres 7 lat wobec BOŚ Leasing – Eko 

Profit S.A. Opłaty leasingowe uiszczane są miesięcznie, a odsetki naliczane w oparciu o WIBOR 3M. 

Ostateczna spłata wskazanego zobowiązania nastąpić ma we wrześniu 2027 roku. W ramach 

zabezpieczenia ustanowiona została hipoteka umowna do sumy 4.403.328,07 zł na gruncie w Bydgoszczy 

(pod Browary Bydgoskie), natomiast Zarząd podjął decyzję o zaniechaniu dalszych inwestycji w Browary 

Bydgoskie, a wskazane instalacje (dostosowane w ramach renegocjacji) doposażą Browar w Szczytnie. 

Ponadto Spółka posiada kredyt obrotowy na kwotę 1.000.000,00 zł oraz zobowiązanie z tytułu leasingu 

operacyjnego w kwocie 300.000,00 zł o ostatecznym terminie spłaty opiewającym na kwiecień 2027 roku. 

12. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z 

działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w 

dokumencie 

 
W II kwartale 2021 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w ramach emisji 48.923 

(czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). Akcje serii F powstały na podstawie Uchwały nr 18/01/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Mazurska Manufaktura S.A. w sprawie: 

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenie akcji serii F do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod 

nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. Akt notarialny został sporządzony dnia 18 stycznia 2021 

roku przez Notariusza Jarosława Niesobskiego, w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ulicy 

Obrońców Bydgoszczy 12 w lokalu 1, Repertorium A nr 365/2021. Akcje zostały zarejestrowane w 

Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 08.10.2021 r. 
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Celem prowadzenia działalności w zakresie produkcji i dystrybucji alkoholu Spółka musi posiadać 

zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem oraz zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. W okresie 

objętym sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w rozdziale V Spółka pozyskała następujące 

zezwolenia: 

• Obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem – nr 
EK.8270.1.2022 z dnia 04.01.2022 wydane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
na okres 04.01.2022 – 24.01.2024, 

• Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zaw. pow. 18% alkoholu – nr 3/22 nr rej. 
137642/2021 z dnia 03.01.2022 wydane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, na okres od 
03.01.2022 - 21.01.2023, 

• Sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży w punkcie sprzedaży położonym przy ul. Mickiewicza 5 w Szczytnie  
– nr I 11/A/11/20 z dnia 25.03.2020 wydane przez Burmistrza Miasta Szczytno,  
na okres 25.03.2020 -31.03.2024, 

• Sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu, przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży w punkcie sprzedaży położonym przy ul. Mickiewicza 5  
w Szczytnie – nr I 11/B/11/20 z dnia 25.03.2020 wydane przez Burmistrza Miasta Szczytno, na okres 
25.03.2020 - 31.03.2024, 

• Sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży w punkcie sprzedaży położonym przy ul. Mickiewicza 5 w Szczytnie – nr I 
11/C/11/20 z dnia 25.03.2020 wydane przez Burmistrza Miasta Szczytno, na okres 25.03.2020 -
31.03.2024, 

• Prowadzenie składu podatkowego nr 2813-SPA.4200.3.2022.S z dnia 25.03.2022, wydane przez 
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na okres 25.03.2022 – 03.05.2023. 

 

Spółka Mazurska Manufaktura S.A. w wyniku transakcji z dnia 15 listopada 2021 r.  przejęła prawa do 
marki BROWAR PROFESJA oraz portfolio produktowe wskazanej Spółki. 
 

13. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej 

Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu 

danych finansowych, o których mowa w Rozdziale V 

 

 

14. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta 

 

Dane o członkach Zarządu Emitenta 

Zgodnie z postanowieniami § 4 Statutu Emitenta Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, 
w tym Prezesa Zarządu. 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego Zarząd Emitenta składa się z jednego członka 
– Prezesa Zarządu. 
 
W dniu 3 listopada 2022 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mazurska Manufaktura S.A. 
powołało na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Mariusza Gromka. Termin upływu kadencji: 07.11.2027 r. 

  

a) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
 

1998-2001 kierownik sprzedaży Goldzbi 

2001-2009 kierownik Centrum As Edbol 

2010-2012 dyrektor handlowy As Gold 
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2012-2013 kierownik Eurocash 

2013-2014 dyrektor Kaufland 

2015-2019 franczyza Delikatesy Centrum 

03.2019 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej w Mazurska Manufaktura S.A. 

2019 – obecnie – Wspólnik w Bielik Dystrybucja sp. z o.o. 

2016 – obecnie – Wspólnik w Bielik Vodka sp. z o.o. 

 

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

 
2019 – obecnie – Wspólnik w Bielik Dystrybucja sp. z o.o. 

2016 – obecnie – Wspólnik w Bielik Vodka sp. z o.o. 

  

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

  

03.2019 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej w Mazurska Manufaktura S.A. 

2019 – obecnie – Wspólnik w Bielik Dystrybucja sp. z o.o. 

2016 – obecnie – Wspólnik w Bielik Vodka sp. z o.o. 

 

d) informacje na temat, czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym  
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 
2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego  

 
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie 

orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego. 

 
e) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego  

  

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 

odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego. 

f) Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
Emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  
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Wskazana osoba jest również Wspólnikiem w spółce Bielik Vodka sp. z o.o. Pan Mariusz Gromek wskazuje, 

że spółka Bielik Vodka sp. z o.o. nie prowadzi działalności operacyjnej i najprawdopodobniej zostanie 

przeprowadzona jej likwidacja. 

Pan Mariusz Gromek jest również wspólnikiem w Bielik Dystrybucja sp. z o.o. wskazuję jednak, że jest w 
trakcie negocjacji dotyczących zbycia tych udziałów. 

 
Wskazane spółki nie posiadają praw własności do żadnego z produktów oferowanych przez Emitenta. 
 

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

  

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

Rada Nadzorcza Emitenta 

 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

▪ Marek Stoiński – członek Rady Nadzorczej 

▪ Magdalena Gromek – członek Rady Nadzorczej 

▪ Kamil Mazuruk – członek Rady Nadzorczej 

▪ Robert Nowak – członek Rady Nadzorczej 

 

 

15. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co 

najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 

 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział % Liczba głosów % udział w głosach 

Jakub Gromek 450.000 31,68 % 450.000 31,68 % 

Iwona Gromek 465.000 32,74 % 465.000 32,74 % 

Pozostali akcjonariusze 505 427 35,58% 505 427 35,58% 

Łącznie 1.420.427 100,00% 1.420.427 100,00% 

 

V. Załączniki 

1. Jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021 

2. Jednostkowe sprawozdanie za III kwartał 2022 r. 

3. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta 

4. Statut Spółki 

 
  

 
 

 

 



  

 Dokument Ofertowy Mazurska Manufaktura S.A. 

S t r o n a |  61  

 

VI. Definicje skrótów 

 

Giełda, GPW, Giełda 
Papierów 
Wartościowych 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KDPW, Krajowy 
Depozyt Papierów 
Wartościowych 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie 

Kodeks spółek 
handlowych, KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1526) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

NBP Narodowy Bank Polski 

NewConnect 
Alternatywny System Obrotu w rozumieniu Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, prowadzony przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect 

NWZ, Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mazurska Manufaktura S.A. z 
siedzibą w Szczytnie   

Ordynacja podatkowa 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  (tj. Dz.U. z 2021 
r. poz. 1540) 

Rada Giełdy Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

Regulamin ASO, 
Regulamin NewConnect 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 
147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

Spółka, Mazurska 
Manufaktura  Spółka 
Akcyjna, Mazurska 
Manufaktura  S.A., 
Emitent 

Mazurska Manufaktura S.A. z siedzibą w Szczytnie  

Statut, Statut Emitenta, 
Statut Spółki 

Statut Mazurska Manufaktura S.A. z siedzibą w Szczytnie 

Ustawa o KRS 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 112) 

Ustawa o obrocie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 328) 

Ustawa o ochronie 
konkurencji 
i konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 275) 

Ustawa o ofercie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od 
czynności 
cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 815) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku od 
spadków i darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1043) 

Ustawa 
o rachunkowości 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 217) 
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VAT Podatek od towarów i usług 

WZ, WZA, Walne 
Zgromadzenie, Walne 
Zgromadzenie Spółki 

Walne Zgromadzenie Mazurska Manufaktura S.A. z siedzibą w Szczytnie 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Zarząd, Zarząd Spółki, 
Zarząd Emitenta 

Zarząd Mazurska Manufaktura S.A. z siedzibą w Szczytnie 

 


