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ROZDZIA¸ IV

DANE O EMITENCIE I JEGO GRUPIE
KAPITA¸OWEJ
1. EMITENT
Firma:

IMPEL Spó∏ka Akcyjna

Siedziba:

Wroc∏aw

Kraj:

Polska

Adres:

ul. Âl´˝na 118, 53-111 Wroc∏aw

Telefony:

(071) 780 96 16

Faks:

(071) 780 96 79

Poczta elektroniczna:

impel@impel.pl

G∏ówna strona internetowa:

www.impel.pl

REGON:

006318849

NIP:

899-01-06-769

2. CZAS TRWANIA EMITENTA
Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony.

3. POPRZEDNIE FORMY PRAWNE EMITENTA
Spó∏ka powsta∏a z przekszta∏cenia przedsi´biorstwa paƒstwowego pod nazwà Zak∏ad Elektroniki „TEL-EKO” we Wroc∏awiu
w jednoosobowà spó∏k´ akcyjnà Skarbu Paƒstwa pod firmà Zak∏ad Elektroniki „TEL-EKO” S.A., na podstawie aktu notarialnego
z dnia 20 grudnia 1990 r. Repertorium A Nr X-2061/90. Fundusz za∏o˝ycielski i fundusz przedsi´biorstwa w przedsi´biorstwie
paƒstwowym, o którym mowa powy˝ej, stworzy∏y kapita∏ w∏asny jednoosobowej spó∏ki akcyjnej Skarbu Paƒstwa. Dnia 14 stycznia 1991 r. Sàd Rejonowy dla Wroc∏awia-Fabryczna IV Wydzia∏ Gospodarczy wyda∏ postanowienie o zarejestrowaniu jednoosobowej spó∏ki Skarbu Paƒstwa pod firmà Zak∏ad Elektroniki „TEL-EKO” S.A. pod numerem RHB 2025. Uchwa∏à z dnia 6 paêdziernika
1998 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó∏ki zmieni∏o firm´ Spó∏ki z Zak∏ad Elektroniki „TEL-EKO” Spó∏ka Akcyjna na „Impel” Spó∏ka Akcyjna. Uchwa∏a zosta∏a zarejestrowana dnia 16 paêdziernika 1998 r. przez w∏aÊciwy sàd rejestrowy.

4. PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH UTWORZONY
ZOSTA¸ EMITENT
Emitent zosta∏ utworzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych
(Dz.U. nr 51, poz. 298) oraz Kodeksu Handlowego. Jako jednoosobowa spó∏ka Skarbu Paƒstwa Emitent dzia∏a∏ na podstawie
przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz.U. nr 51, poz. 298, z póên. zm.) oraz
na podstawie Kodeksu Handlowego. Od dnia 1 stycznia 2001 r., tj. od dnia wejÊcia w ˝ycie Kodeksu Spó∏ek Handlowych, Emitent
dzia∏a zgodnie z przepisami tego kodeksu.
Emitent prowadzi dzia∏alnoÊç zgodnie z prawem polskim w oparciu o przepisy KSH i postanowienia Statutu.

5. SÑD REJESTROWY
Emitent zosta∏ wpisany do rejestru przedsi´biorców prowadzonego przez Sàd Rejonowy dla Wroc∏awia-Fabrycznej we Wroc∏awiu, VI Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego w dniu 26 marca 2001 r. pod numerem KRS 0000004185.
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Uprzednio Emitent by∏ zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sàd Rejonowy dla Wroc∏awia-Fabrycznej we
Wroc∏awiu, VI Wydzia∏ Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 2025 (wczeÊniej IV Wydzia∏ Gospodarczy tego samego sàdu).

6. OPIS HISTORII EMITENTA
Spó∏ka powsta∏a z przekszta∏cenia przedsi´biorstwa paƒstwowego pod nazwà Zak∏ad Elektroniki „TEL-EKO” we Wroc∏awiu
w jednoosobowà spó∏k´ akcyjnà Skarbu Paƒstwa pod firmà Zak∏ad Elektroniki „TEL-EKO” S.A. na podstawie aktu notarialnego
z dnia 20 grudnia 1990 r. Repertorium A Nr X-2061/90. Kapita∏ zak∏adowy Spó∏ki wynosi∏ 10.000.000.000 z∏ (po denominacji
1.000.000 z∏) i dzieli∏ si´ na 200.000 akcji, o wartoÊci nominalnej 50.000 z∏ ka˝da (po denominacji 5,00 z∏ ka˝da). Na mocy uchwa∏y nr 2/96 NWZ Spó∏ki z dnia 14 czerwca 1996 r. akcje te zosta∏y oznaczone jako Akcje Serii A. Dnia 14 stycznia 1991 r. Sàd Rejonowy dla Wroc∏awia-Fabrycznej IV Wydzia∏ Gospodarczy wyda∏ postanowienie o zarejestrowaniu jednoosobowej spó∏ki Skarbu
Paƒstwa pod firmà Zak∏ad Elektroniki „TEL-EKO” S.A. pod numerem RHB 2025. Ca∏y kapita∏ zak∏adowy Spó∏ki zosta∏ wp∏acony
przed zarejestrowaniem Spó∏ki. Przedmiot dzia∏alnoÊci Spó∏ki by∏ zbie˝ny z przedmiotem dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa paƒstwowego (poprzednika prawnego) i obejmowa∏ dzia∏alnoÊç projektowà, wytwórczà, us∏ugowà i handlowà w zakresie materia∏ów
i wyrobów przemys∏u elektronicznego.
W dniu 10 wrzeÊnia 1991 r. Emitent z∏o˝y∏ wniosek o otwarcie post´powania uk∏adowego z uwagi na fakt niezawinionej przez Emitenta utraty p∏ynnoÊci finansowej i niemo˝noÊci dokonywania sp∏at swoich wierzycieli. Przyczynà takiego stanu rzeczy by∏ spadek eksportu do dawnych republik radzieckich i w konsekwencji brak zbytu na wytwarzane wówczas przez Emitenta produkty (modemy
i laboratoria przewoêne). Postanowieniem z dnia 14 paêdziernika 1991 r. sàd rejestrowy otworzy∏ w stosunku do Emitenta post´powanie uk∏adowe. W dniu 6 marca 1992 r. sàd rejestrowy zatwierdzi∏ zawarty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 12 lutego 1992 r.
uk∏ad w sprawie z podania Emitenta. Dwoma najwi´kszymi wierzycielami Emitenta by∏ Bank Zachodni S.A. z siedzibà we Wroc∏awiu
oraz Bank PKO S.A. I Oddzia∏ we Wroc∏awiu. Uk∏ad przewidywa∏ podzia∏ wierzytelnoÊci na dwie grupy: (i) pierwszà dla wierzytelnoÊci drobnych uprzywilejowanych nie przekraczajàcych kwoty 5.000 z∏, obj´te ca∏kowità sp∏atà nale˝noÊci g∏ównej i redukcjà odsetek
o 50%; (ii) drugà dla pozosta∏ych wierzytelnoÊci obj´te ca∏kowità sp∏atà nale˝noÊci g∏ównych i odsetek. Ogó∏em w post´powaniu
uk∏adowym Emitent by∏ zobowiàzany sp∏aciç swym wierzycielom kwot´ 4.702.164,07 z∏ do dnia 31 grudnia 1994 r. Postanowieniem
z dnia 16 kwietnia 1998 r. sàd rejestrowy, na wniosek Emitenta z dnia 6 lutego 1996 r. w zwiàzku z zaspokojeniem wszystkich wierzycieli, a tym samym wykonaniem uk∏adu, stwierdzi∏ zakoƒczenie post´powania uk∏adowego wzgl´dem Emitenta.
Na podstawie uchwa∏y NWZ Spó∏ki z dnia 11 wrzeÊnia 1992 r. oraz uchwa∏y z dnia 27 listopada 1992 r. podwy˝szono kapita∏ zak∏adowy Spó∏ki do kwoty 15.000.000.000 z∏ (po denominacji 1.500.000 z∏) w drodze emisji 100.000 akcji. Akcje wyemitowane
na podstawie uchwa∏y NWZ Spó∏ki z dnia 11 wrzeÊnia 1992 r. oraz 27 listopada 1992 r. zosta∏y na mocy uchwa∏y nr 2/96 NWZ
Spó∏ki z dnia 14 czerwca 1996 r. oznaczone jako Akcje Serii B.
Z uwagi na z∏y stan ekonomiczny Spó∏ki, w dniu 4 lutego 1998 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó∏ki na wniosek Zarzàdu
podj´∏o uchwa∏´ nr 1/1998 o rozwiàzaniu Spó∏ki w drodze post´powania likwidacyjnego. Powy˝sza uchwa∏a zosta∏a zarejestrowana na mocy postanowienia w∏aÊciwego sàdu z dnia 17 lutego 1998 r. W dniu 18 sierpnia 1998 r. po nabyciu, na podstawie umów
z dnia 25 maja 1998 r. przez Spó∏k´ Jawnà IMPEL J. Biegaj G. Dzik 75% akcji Emitenta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó∏ki podj´∏o uchwa∏´ o uchyleniu z dniem 31 sierpnia 1998 r. uchwa∏y nr 1/1998 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó∏ki
z dnia 4 lutego 1998 r. o rozwiàzaniu Spó∏ki w drodze post´powania likwidacyjnego i postanowi∏o kontynuowaç dzia∏alnoÊç statutowà Spó∏ki. Powy˝sza uchwa∏a zosta∏a zarejestrowana na mocy postanowienia w∏aÊciwego sàdu z dnia 4 wrzeÊnia 1998 r.
Na podstawie umów nabycia akcji z dnia 25 maja 1998 r. Spó∏ka Jawna IMPEL J. Biegaj G. Dzik z siedzibà we Wroc∏awiu naby∏a
∏àcznie 75% akcji Zak∏adu Elektroniki „TEL-EKO” S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó∏ki w dniu 6 paêdziernika 1998 r. podj´∏o uchwa∏´ o zmianie Statutu Spó∏ki, w tym firmy
Spó∏ki z Zak∏adu Elektroniki „TEL-EKO” Spó∏ka Akcyjna na „Impel” Spó∏ka Akcyjna. Istotnie zmieniono przedmiot dzia∏alnoÊci
Emitenta w celu przygotowania go do prowadzenia dzia∏alnoÊci to˝samej z dzia∏alnoÊcià Spó∏ki Jawnej IMPEL J. Biegaj G. Dzik. Nowy przedmiot dzia∏alnoÊci Spó∏ki obejmowa∏ prowadzenie wszelkiej dzia∏alnoÊci wytwórczej, produkcyjnej, us∏ugowej i handlowej, na w∏asny rachunek i osób trzecich, samodzielnie i w kooperacji z krajowymi i zagranicznymi podmiotami oraz prowadzenie
prac badawczych, rozwojowych, innowacyjnych i wdro˝eniowych. W szczególnoÊci Spó∏ka mia∏a prowadziç us∏ugi porzàdkowo-czystoÊciowe, cateringu i pralnictwa, ochrony osób i mienia oraz konwojowanie, jak równie˝ us∏ugi w zakresie szpitalnictwa.
Uchwa∏a zosta∏a zarejestrowana w dniu 16 paêdziernika 1998 r. przez w∏aÊciwy sàd rejestrowy.
W dniu 1 grudnia 1998 roku Emitent uzyska∏ status zak∏adu pracy chronionej, a w dniu 21 czerwca 1999 roku koncesj´ na ochron´ osób i mienia.
Dnia 22 czerwca 1999 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó∏ki (akt notarialny Rep. A numer 1765/1999) podj´∏o uchwa∏´ o podwy˝szeniu kapita∏u zak∏adowego Spó∏ki w drodze emisji 10.000.000 sztuk akcji serii C, o wartoÊci nominalnej 5,00 z∏ ka˝da, uprzy-
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wilejowanych co do g∏osu w ten sposób, i˝ jedna akcja serii C dawa∏a prawo do 2 g∏osów na WZA Spó∏ki. Akcje nowej emisji zosta∏y obj´te przez Spó∏k´ Jawnà IMPEL J. Biegaj G. Dzik z siedzibà we Wroc∏awiu, na zasadach wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej wspólników
i zosta∏y pokryte aportem w postaci przedsi´biorstwa Spó∏ki Jawnej, w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego. Spó∏ka Jawna
IMPEL J. Biegaj G. Dzik dzia∏a∏a na rynku us∏ug od 1991 roku, dynamicznie si´ rozwijajàc. W dniu podj´cia uchwa∏y o wniesieniu
przedsi´biorstwa spó∏ka jawna by∏a du˝ym podmiotem gospodarczym obejmujàcym swoim dzia∏aniem wi´kszoÊç kraju. Od dnia
zarejestrowania podwy˝szenia kapita∏u w dniu 1 lipca 1999 roku spó∏ka jawna zaprzesta∏a dzia∏alnoÊci, która w pe∏ni zosta∏a przej´ta przez Emitenta.
Przedmiotem dzia∏alnoÊci Emitenta od dnia 1 lipca 1999 roku by∏o g∏ównie Êwiadczenie us∏ug w zakresie sprzàtania i czyszczenia
obiektów, fizyczna i techniczna ochrona osób i mienia, ochrona transportu przedmiotów wartoÊciowych, przygotowanie i dostarczanie ˝ywnoÊci dla odbiorców zewn´trznych, a w zakresie us∏ug niematerialnych dzia∏alnoÊç zwiàzana z ochronà zdrowia ludzkiego.
W wyniku likwidacji spó∏ki jawnej i zniesienia wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej ∏àczàcej wspólników spó∏ki jawnej, tj. G. Dzika i J. Biegaja
(uchwa∏a wspólników spó∏ki jawnej z dnia 31 grudnia 2001 r.), jak równie˝ zakupu akcji Spó∏ki od pozosta∏ych akcjonariuszy dokonywanego na przestrzeni lat 1998-2001 jedynymi akcjonariuszami Spó∏ki od dnia 1 stycznia 2002 r. stali si´ Grzegorz Dzik oraz Józef Biegaj wraz z ma∏˝onkà Annà Biegaj (akcje Spó∏ki znajdujàce si´ w posiadaniu Józefa Biegaja wchodzà w sk∏ad ma∏˝eƒskiej
wspólnoÊci majàtkowej).
Z koƒcem 2000 roku Emitent rozpoczà∏ budow´ Grupy Kapita∏owej, wydzielajàc swoje us∏ugi do w pe∏ni kontrolowanych przez siebie
podmiotów gospodarczych. W pierwszej kolejnoÊci wydzielono us∏ugi ochrony osób i mienia, us∏ugi medyczne, a nast´pnie cateringu.
Obecnie Emitent jest spó∏kà o charakterze holdingowym, dominujàcà w Grupie Kapita∏owej Impel, sprawujàcà nadzór nad wszystkim spó∏kami z Grupy, jednoczeÊnie anga˝ujàc si´ bezpoÊrednio w prowadzenie dzia∏alnoÊci operacyjnej z zakresu us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych oraz rentalu odzie˝y.

7. RODZAJE I WARTOÂå KAPITA¸ÓW W¸ASNYCH EMITENTA
Tabela 2. WysokoÊç poszczególnych kapita∏ów w∏asnych Spó∏ki wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2002 r. (w tys. PLN)
Kapita∏ w∏asny

88 342

Kapita∏ zak∏adowy
Nale˝ne, lecz nie wniesione wk∏ady na poczet kapita∏u podstawowego
Kapita∏ zapasowy
Kapita∏ rezerwowy z aktualizacji wyceny
Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe
Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubieg∏ych
Wynik finansowy netto roku obrotowego

51 500
–
1 287
4
10 276
–
25 275

Podzia∏ zysku za 2002 rok (w tys. PLN):
– kapita∏ zapasowy
2.022
– kapita∏ rezerwowy
12.851
– wyp∏acona dywidenda
10.402

7.1. KAPITA¸ ZAK¸ADOWY
Kapita∏ zak∏adowy Emitenta jest tworzony zgodnie z przepisami KSH i Statutem Spó∏ki. Pierwotnie kapita∏ zak∏adowy Emitenta zosta∏ utworzony z funduszu za∏o˝ycielskiego i funduszu przedsi´biorstwa w przedsi´biorstwie pod nazwà Zak∏ad Elektroniki „TEL-EKO” we Wroc∏awiu.
Podwy˝szenie kapita∏u zak∏adowego Spó∏ki mo˝e nastàpiç w drodze emisji nowych akcji lub podwy˝szenia wartoÊci nominalnej
dotychczasowych akcji.
Podwy˝szenie kapita∏u zak∏adowego mo˝e nastàpiç w trybie:
– zwyk∏ego podwy˝szenia kapita∏u;
– podwy˝szenia kapita∏u ze Êrodków w∏asnych;
– kapita∏u docelowego;
– kapita∏u warunkowego.
Uchwa∏y dotyczàce podwy˝szenia lub obni˝enia kapita∏u zak∏adowego podejmuje Walne Zgromadzenie, z wyjàtkiem sytuacji,
w których na podstawie przepisów KSH uprawnionym do tego organem jest Zarzàd.
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7.2. KAPITA¸ ZAPASOWY
Kapita∏ zapasowy jest tworzony zgodnie z Ustawà o RachunkowoÊci oraz zasadami okreÊlonymi w KSH i Statucie Spó∏ki.
Do kapita∏u zapasowego przelewa si´ 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapita∏ ten nie osiàgnie przynajmniej 1/3 kapita∏u zak∏adowego. Do kapita∏u zapasowego przelewa si´ ponadto nadwy˝ki, osiàgni´te przy wydawaniu akcji powy˝ej ich wartoÊci nominalnej, a pozosta∏e po pokryciu kosztów wydania akcji. O u˝yciu kapita∏u zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak˝e
cz´Êç kapita∏u zapasowego w wysokoÊci 1/3 kapita∏u zak∏adowego u˝yç mo˝na jedynie na pokrycie strat bilansowych.

7.3. KAPITA¸ REZERWOWY I FUNDUSZE SPECJALNE
Kapita∏ rezerwowy i fundusze specjalne sà tworzone zgodnie z zasadami okreÊlonymi w KSH. Spó∏ka mo˝e tworzyç kapita∏ rezerwowy lub inne kapita∏y na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. Organem uprawnionym do podj´cia uchwa∏y o u˝yciu Êrodków z kapita∏u rezerwowego jest Walne Zgromadzenie.

8. PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI ZARZÑDU CO DO WYP¸ATY
DYWIDENDY W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT
OBROTOWYCH
Wypracowane przez Spó∏k´ zyski za lata obrotowe 2000 oraz 2001 zosta∏y pozostawione w ca∏oÊci w Spó∏ce. Cz´Êç wypracowanych zysków przelana zosta∏a na kapita∏ rezerwowy Spó∏ki z przeznaczeniem na wyp∏at´ dywidendy w przysz∏ych okresach, w nast´pujàcych kwotach:
1. kwota 5.021.134 PLN, wynikajàca z podzia∏u zysku za rok obrotowy 2000, przeznaczona na kapita∏ rezerwowy do dyspozycji
Walnego Zgromadzenia Spó∏ki uchwa∏à nr 5 ZWZ Spó∏ki z dnia 22 czerwca 2001 r., zaÊ uchwa∏à nr 2 NWZ z dnia 12 kwietnia
2002 r. ten˝e kapita∏ rezerwowy zosta∏ przeznaczony na wyp∏at´ dywidendy dla akcjonariuszy w przysz∏ych okresach;
2. kwota 1.000.000 PLN, wynikajàca z podzia∏u zysku za rok obrotowy 2001 r., przelana na kapita∏ rezerwowy z przeznaczeniem
na wyp∏at´ dywidendy w przysz∏ych okresach uchwa∏à nr 5 ZWZ Spó∏ki z dnia 19 czerwca 2002 r.
Do dnia aktualizacji niniejszego Prospektu Walne Zgromadzenie Spó∏ki nie podj´∏o uchwa∏y co do wyp∏aty ww. dywidend.
W dniu 15 maja 2003 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó∏ki podj´∏o uchwa∏´ nr 5 o wyp∏acie dywidendy w wysokoÊci
10.403.000 PLN z zysku wypracowanego w roku 2002 (tj. 41% zysku). Dywidenda zosta∏a wyp∏acona w wysokoÊci 1,01 PLN
na jednà akcj´.
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Spó∏ka nie wyda∏a akcji uprzywilejowanych co do wyp∏aty dywidendy. Statut Spó∏ki przewiduje
wyp∏aty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, jeÊli Spó∏ka posiada Êrodki wystarczajàce na wyp∏at´. Upowa˝nionym
do wyp∏aty zaliczki na poczet dywidendy jest Zarzàd Spó∏ki. Wyp∏ata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
W stosunku do spó∏ek publicznych zasady dotyczàce wyp∏aty dywidendy sà nast´pujàce:
• Akcjonariusze majà prawo do udzia∏u w zysku wskazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez bieg∏ego rewidenta,
który zosta∏ przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wyp∏aty akcjonariuszom;
• Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy sà akcjonariusze, którym przys∏ugiwa∏y akcje w dniu powzi´cia uchwa∏y
o podziale zysku, chyba ˝e uchwa∏a o wyp∏acie dywidendy stanowi inaczej;
• Zwyczajne Walne Zgromadzenie spó∏ki publicznej ustala dzieƒ dywidendy oraz termin wyp∏aty dywidendy. Zwyczajne walne
zgromadzenie powinno si´ odbyç w terminie 6 miesi´cy po up∏ywie ka˝dego roku obrotowego;
• Dzieƒ dywidendy mo˝e byç wyznaczony na dzieƒ powzi´cia uchwa∏y albo w okresie kolejnych trzech miesi´cy, liczàc od tego dnia;
• Kwoty przeznaczone do podzia∏u mi´dzy akcjonariuszy nie mogà przekraczaç zysku za ostatni rok obrotowy, powi´kszonego
o zysk przeniesiony z kapita∏ów rezerwowych (funduszy) utworzonych w tym celu w poprzednich latach, pomniejszonego o poniesione straty oraz o kwoty umieszczone w kapita∏ach rezerwowych, utworzonych zgodnie z ustawà lub statutem, które nie
mogà byç przeznaczone na wyp∏at´ dywidendy. Na wyp∏at´ dywidendy mo˝e byç przeznaczony zysk z kapita∏ów rezerwowych
utworzonych w okresie nieprzekraczajàcym trzech ostatnich lat obrotowych.
Zgodnie z obowiàzkami, jakie nak∏ada na emitentów papierów wartoÊciowych KDPW („Szczegó∏owe Zasady Dzia∏ania KDPW”),
Emitent obowiàzany jest nie póêniej ni˝ na dziesi´ç dni przed dniem dywidendy poinformowaç KDPW, przesy∏ajàc odpowiednià
uchwa∏´ Walnego Zgromadzenia o wysokoÊci dywidendy oraz o dniu dywidendy i terminie wyp∏aty dywidendy. Terminy te Emitent obowiàzany jest uprzednio uzgodniç z KDPW (§ 91 ust. 1 Szczegó∏owych Zasad Dzia∏ania KDPW).

66

Prospekt Emisyjny • Rozdzia∏ IV • Dane o Emitencie i jego Grupie Kapita∏owej

Zakres terminowy pomi´dzy dniem dywidendy a terminem wyp∏aty dywidendy nie mo˝e byç mniejszy ni˝ 10 dni (§ 91 ust. 2
Szczegó∏owych Zasad Dzia∏ania KDPW). Ponadto sama transakcja wyp∏aty dywidendy musi nast´powaç za poÊrednictwem systemu depozytowego.
Informacje dotyczàce wyp∏aty i odbioru dywidendy Spó∏ka b´dzie og∏asza∏a w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym. Ponadto
Spó∏ka obowiàzana jest po dopuszczeniu jej akcji do publicznego obrotu do przekazywania w formie raportu bie˝àcego informacji
na temat wszelkich decyzji dotyczàcych deklaracji wyp∏at lub wstrzymania wyp∏at zaliczki na poczet przewidywanych dywidend
oraz wyp∏at lub wstrzymania wyp∏at dywidendy (§ 49 Rozporzàdzenia w sprawie Informacji Bie˝àcych i Okresowych).
Spó∏ka po dopuszczeniu jej akcji do obrotu gie∏dowego b´dzie zobowiàzana uzgadniaç decyzje i przekazywaç informacje o zamiarze wyp∏aty dywidendy z GPW zgodnie z § 21 ust. 1 Regulaminu GPW.
Zgodnie z uchwa∏à nr 1 NWZ Spó∏ki z dnia 9 lipca 2003 r. Akcje Serii D oraz Akcje Serii E b´dà uczestniczy∏y w dywidendzie za rok
2003. Zgodnie zaÊ z uchwa∏à nr 2 NWZ Spó∏ki z dnia 9 lipca 2003 r. Akcje Serii F uczestniczyç b´dà w dywidendzie na nast´pujàcych warunkach:
– je˝eli Akcje Serii F zostanà zapisane na rachunku papierów wartoÊciowych najdalej w dniu poprzedzajàcym dzieƒ Walnego Zgromadzenia Spó∏ki, w którego porzàdku obrad jest przewidziane podj´cie uchwa∏y w sprawie podzia∏u zysku lub pokrycia straty
– Akcje Serii F uczestniczà w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od 1 stycznia roku obrotowego, poprzedzajàcego bezpoÊrednio rok, w którym dosz∏o do ich zapisania na rachunku papierów wartoÊciowych;
– je˝eli Akcje Serii F zostanà zapisane na rachunku papierów wartoÊciowych w dniu Walnego Zgromadzenia lub w dniu przypadajàcym po odbyciu Walnego Zgromadzenia Spó∏ki, w którego porzàdku obrad znalaz∏a si´ uchwa∏a w sprawie podzia∏u zysku lub
pokrycia straty – Akcje Serii F uczestniczà w zysku, poczàwszy od 1 stycznia roku obrotowego, w którym zosta∏y zapisane na rachunku papierów wartoÊciowych.
Ze wzgl´du na planowany udzia∏ finansowania rozwoju Grupy Emitenta ze Êrodków w∏asnych, w tym ze skonsolidowanego zysku
Grupy, Zarzàd Emitenta b´dzie wnioskowa∏ o przeznaczenie co najmniej 75% zysku na te cele. W zwiàzku z tym, w okresie najbli˝szych 3 lat, Zarzàd nie przewiduje, by wartoÊç wyp∏acanej dywidendy przekroczy∏a 25% wypracowanego skonsolidowanego
zysku netto Grupy Kapita∏owej. Wypracowane zyski w wi´kszoÊci b´dà przeznaczane na powi´kszenie kapita∏ów w∏asnych i rozwój Grupy Kapita∏owej Emitenta. Ostatecznie propozycje Zarzàdu co do podzia∏u zysku zale˝eç b´dà od wielkoÊci osiàganych wyników i bie˝àcych perspektyw rozwoju Grupy.

9. LICZBA, RODZAJ AKCJI TWORZÑCYCH KAPITA¸ ZAK¸ADOWY
Na dzieƒ sporzàdzenia Prospektu kapita∏ zak∏adowy Emitenta wynosi 51.500.000 z∏ i sk∏ada si´ z 10.300.000 akcji, w tym:
• 200.000 akcji zwyk∏ych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 200000, o wartoÊci nominalnej 5,00 z∏ ka˝da. Akcje te by∏y obejmowane po cenie równej ich wartoÊci nominalnej;
• 100.000 akcji zwyk∏ych na okaziciela serii B o numerach od 20001 do 300000, o wartoÊci nominalnej 5,00 z∏ ka˝da. Akcje te by∏y emitowane po cenie równej ich wartoÊci nominalnej;
• 10.000.000 akcji imiennych serii C, uprzywilejowanych co do g∏osu w ten sposób, i˝ jedna akcja daje prawo do dwóch g∏osów
na Walnym Zgromadzeniu oraz uprawniajàcych do powo∏ywania 3 cz∏onków Rady Nadzorczej, o numerach od 300001
do 10300000, o wartoÊci nominalnej 5,00 z∏ ka˝da. Akcje te by∏y emitowane po cenie równej ich wartoÊci nominalnej.

10. NIEOP¸ACONA CZ¢Âå KAPITA¸U W¸ASNEGO
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu kapita∏ zak∏adowy Emitenta zosta∏ op∏acony w ca∏oÊci.

11. ZMIANY KAPITA¸U ZAK¸ADOWEGO EMITENTA
Kapita∏ za∏o˝ycielski Spó∏ki wynosi∏ 10.000.000.000 z∏ (po denominacji 1.000.000 z∏) i dzieli∏ si´ na 200.000 akcji zwyk∏ych na okaziciela, o wartoÊci nominalnej 50.000 z∏ ka˝da (po denominacji 5,00 z∏ ka˝da). Na mocy uchwa∏y nr 2/96 NWZ Spó∏ki z dnia
14 czerwca 1996 r. akcje te zosta∏y oznaczone jako Akcje Serii A.
W trakcie dzia∏alnoÊci Spó∏ki zosta∏y dokonane nast´pujàce podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego Spó∏ki.
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Dnia 11 wrzeÊnia 1992 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó∏ki (akt notarialny Rep. A numer 6805/92) podj´∏o uchwa∏´
o podwy˝szeniu kapita∏u zak∏adowego Spó∏ki z kwoty 10.000.000.000 z∏ (po denominacji 1.000.000 z∏) do kwoty
12.500.000.000 z∏ (po denominacji 1.250.000 z∏), tj. o kwot´ 2.500.000.000 z∏ (po denominacji 250.000 z∏) w drodze emisji 50.000
akcji, o wartoÊci nominalnej 50.000 z∏ ka˝da (po denominacji 5,00 z∏ ka˝da). Akcje nowej emisji zosta∏y obj´te przez dotychczasowego akcjonariusza Spó∏ki Andrzeja Lewandowicza po cenie równej ich wartoÊci nominalnej. Akcje zosta∏y pokryte gotówkà
w kwocie 105.200.000 z∏ (po denominacji 10.520 z∏) i aportem w postaci dokumentacji techniczno-produkcyjnej dwóch regulatorów, powielacza offsetowego, materia∏ów poligraficznych, samochodu dostawczego oraz 45 udzia∏ów w spó∏ce pn. „Varmex” Sp.
z o.o. z siedzibà we Wroc∏awiu. WartoÊç aportu wynosi∏a 2.394.800.000 z∏ (po denominacji 239.480 z∏). Rejestracja podwy˝szenia
kapita∏u zak∏adowego nastàpi∏a na mocy postanowienia w∏aÊciwego sàdu z dnia 23 paêdziernika 1992 r.
Dnia 27 listopada 1992 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó∏ki (akt notarialny Rep. A numer 9809/92) podj´∏o uchwa∏´
o podwy˝szeniu kapita∏u zak∏adowego Spó∏ki z kwoty 12.500.000.000 z∏ (po denominacji 1.250.000 z∏) do kwoty
15.000.000.000 z∏ (po denominacji 1.500.000 z∏), tj. o kwot´ 2.500.000.000 z∏ (po denominacji 250 000 z∏) w drodze emisji 50.000
akcji, o wartoÊci nominalnej 50.000 z∏ ka˝da (po denominacji 5,00 z∏ ka˝da). Akcje nowej emisji zosta∏y obj´te przez dotychczasowego akcjonariusza Spó∏ki Andrzeja Lewandowicza po cenie równej ich wartoÊci nominalnej. Akcje zosta∏y pokryte aportem
w postaci spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià pn. „PLAZMATRONIKA” z siedzibà we Wroc∏awiu. Rejestracja podwy˝szenia
kapita∏u zak∏adowego nastàpi∏a na mocy postanowienia w∏aÊciwego sàdu z dnia 28 stycznia 1993 r.
Akcje wyemitowane na podstawie uchwa∏y NWZ Spó∏ki z dnia 11 wrzeÊnia 1992 r. oraz 27 listopada 1992 r. zosta∏y na mocy
uchwa∏y nr 2/96 NWZ Spó∏ki z dnia 14 czerwca 1996 r. oznaczone jako Akcje Serii B.
Dnia 22 czerwca 1999 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó∏ki (akt notarialny Rep. A numer 1765/1999) podj´∏o uchwa∏´ o podwy˝szeniu kapita∏u zak∏adowego Spó∏ki z kwoty 1.500.000 z∏ do kwoty 51.500.000 z∏, tj. o kwot´ 50.000.000 z∏ w drodze emisji
10.000.000 sztuk akcji imiennych serii C, o wartoÊci nominalnej 5,00 z∏ ka˝da, uprzywilejowanych co do g∏osu w ten sposób, i˝ jedna akcja serii C dawa∏a prawo do 2 g∏osów na WZA Spó∏ki. Akcje nowej emisji zosta∏y obj´te przez Spó∏k´ Jawnà IMPEL J. Biegaj
G. Dzik z siedzibà we Wroc∏awiu, na zasadach wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej wspólników i zosta∏y pokryte aportem w postaci przedsi´biorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego stanowiàcym w∏asnoÊç wspólników spó∏ki jawnej. Szczegó∏owy opis aportu
zosta∏ przedstawiony w punkcie 12 poni˝ej. Akcje nowej emisji zosta∏y obj´te po cenie emisyjnej równej ich wartoÊci nominalnej.
Rejestracja podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego nastàpi∏a na mocy postanowienia w∏aÊciwego sàdu z dnia 1 lipca 1999 r.

12. WK¸ADY NIEPIENI¢˚NE (WNIESIONE W OKRESIE OSTATNICH
5 LAT)
Kapita∏ zak∏adowy Spó∏ki by∏ obejmowany w drodze podwy˝szeƒ kapita∏u zak∏adowego zarówno za wk∏ady gotówkowe, jak i niepieni´˝ne. W okresie ostatnich 5 lat dzia∏alnoÊci Spó∏ki wniesiony zosta∏ nast´pujàcy wk∏ad niepieni´˝ny:
W dniu 22 czerwca 1999 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó∏ki podj´∏o uchwa∏´ o podwy˝szeniu kapita∏u zak∏adowego Spó∏ki poprzez emisj´ 10.000.000 sztuk akcji imiennych serii C, o wartoÊci nominalnej 5,00 z∏ ka˝da, uprzywilejowanych co do g∏osu
w ten sposób, ˝e jedna akcja daje prawo do dwóch g∏osów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje nowej emisji zosta∏y obj´te przez
Spó∏k´ Jawnà IMPEL J. Biegaj G. Dzik z siedzibà we Wroc∏awiu, na zasadach wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej wspólników i zosta∏y pokryte
aportem w postaci ca∏ego przedsi´biorstwa Spó∏ki Jawnej IMPEL J. Biegaj G. Dzik z siedzibà we Wroc∏awiu, w rozumieniu art. 551
Kodeksu Cywilnego. WartoÊç wnoszonego aportu zosta∏a ustalona w oparciu o wycen´ dokonanà wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 1998 r. przez firm´ SYGMA Sp. z o.o. z siedzibà we Wroc∏awiu, na kwot´ w przedziale od 14.589.000 z∏ do 92.000.000 z∏.
WartoÊç przedsi´biorstwa oszacowano metodà skorygowanych aktywów netto (14.589.000 z∏) oraz metodà dochodowà zdyskontowanych strumieni pieni´˝nych (169.396.000 z∏). Przedzia∏, w którym zawiera∏a si´ wycena aportu, ustalono w nast´pujàcy
sposób: dolna wartoÊç odpowiada∏a wynikowi metody skorygowanych aktywów netto, górna wartoÊç odpowiada∏a wynikowi
z metody mieszanej – niemieckiej (Êrednia arytmetyczna wyniku wyceny metodà dochodowà i skorygowanà aktywów netto). Wyceniajàcy w ramach wycenianego aportu wyodr´bnili znak firmowy Impel, którego wartoÊç okreÊlili na kwot´ 9.500.000 PLN.
Przy szacowaniu wartoÊci przedsi´biorstwa kierowano si´ zasadà ostro˝nej wyceny. Znak firmowy rozpoznany i wyceniony w ramach wyceny aportu zosta∏ uj´ty w aktywach wnoszonego przedsi´biorstwa. Na dzieƒ 1 lipca 1999 r. ∏àczna wartoÊç aktywów
netto wniesionych aportem wynios∏a 13.123.000 PLN. Nadwy˝ka wartoÊci nominalnej akcji wydanych w zamian za wniesiony
aport nad wartoÊcià aktywów netto przedsi´biorstwa wniesionego aportem zosta∏a w kwocie 36.877.000 PLN rozpoznana jako
wartoÊç firmy i uj´ta w wartoÊciach niematerialnych i prawnych. Zarzàd Spó∏ki w swym sprawozdaniu z dnia 15 czerwca 1999 r.,
na podstawie dokonanej wyceny przez firm´ SYGMA Sp. z o.o. z siedzibà we Wroc∏awiu, analizujàc rynkowà pozycj´ przedsi´biorstwa Spó∏ki Jawnej IMPEL J. Biegaj G. Dzik, postanowi∏ przyjàç jako ∏àcznà wartoÊç aportu kwot´ 50.000.000 z∏, w tym
9.500.000 z∏ – wartoÊç znaku firmowego. Badania sprawozdania Zarzàdu Spó∏ki w przedmiocie wyceny wk∏adu niepieni´˝nego
dokona∏o nast´pujàcych dwóch bieg∏ych wskazanych przez w∏aÊciwy sàd rejestrowy z: (i) Zak∏adu Badaƒ Finansowych „KRYTER”
Sp. z o.o. z siedzibà we Wroc∏awiu; (ii) Agencji Bieg∏ych Rewidentów „TAX-2” Sp. z o.o. z siedzibà we Wroc∏awiu. W opinii bieg∏e68
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go rewidenta Zak∏adu Badaƒ Finansowych „KRYTER” Sp. z o.o. z siedzibà we Wroc∏awiu z dnia 21 czerwca 1999 r. stwierdzono,
˝e sprawozdanie Zarzàdu Impel S.A. dotyczàce podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego o kwot´ 50.000.000 z∏ odpowiada prawid∏owoÊci i dok∏adnoÊci danych zawartych w sprawozdaniu, a przyj´tà w sprawozdaniu wycen´ wk∏adu niepieni´˝nego mo˝na uznaç
za zasadnà. W opinii bieg∏ego rewidenta z firmy Agencja Bieg∏ych Rewidentów „TAX-2” Sp. z o.o. z dnia 22 czerwca 1999 r.
stwierdza si´, i˝ wycen´ aportu na kwot´ 50.000.000 z∏ nale˝y uznaç za uzasadnionà.

13. PRZEWIDYWANA ZMIANA KAPITA¸U ZAK¸ADOWEGO
W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIE¡
Z OBLIGACJI
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Spó∏ka nie wyemitowa∏a obligacji zamiennych na akcje.
Na podstawie uchwa∏y nr 2 NWZ z dnia 9 lipca 2003 r. Spó∏ka wyemituje od 1 do 500.000 obligacji na okaziciela, o wartoÊci nominalnej 10 groszy ka˝da, z prawem do subskrybowania z pierwszeƒstwem przed akcjonariuszami Spó∏ki Akcji Serii F. W celu
przyznania posiadaczom obligacji prawa do subskrybowania i obj´cia Akcji Serii F zostanie podwy˝szony warunkowo kapita∏ zak∏adowy Spó∏ki o kwot´ nie wy˝szà ni˝ 2.500.000 z∏, poprzez emisj´ do 500.000 Akcji Serii F.

14. DODATKOWE WARUNKI, JAKIE MUSZÑ BYå SPE¸NIONE
PRZY ZMIANACH KAPITA¸U ZAK¸ADOWEGO ORAZ ZMIANACH
PRAW WYNIKAJÑCYCH Z RÓ˚NYCH RODZAJÓW AKCJI
Statut Spó∏ki nie przewiduje surowszych warunków dotyczàcych zmiany kapita∏u zak∏adowego lub praw do akcji ni˝ wymagane
przez przepisy KSH. Procedury dokonywania zmian kapita∏u zak∏adowego sà okreÊlone odpowiednimi przepisami KSH: art.
od 430 do 432 i 441 (w zakresie zwyk∏ego podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego); art. od 444 do 449 (w zakresie podwy˝szenia
w granicach kapita∏u docelowego i warunkowego podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego); art. od 442 do 443 (w zakresie podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego ze Êrodków Spó∏ki); oraz art. od 455 do 458 (w zakresie obni˝enia kapita∏u zak∏adowego). Ponadto
zgodnie z art. 48 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi po dopuszczeniu akcji Spó∏ki do obrotu publicznego Spó∏ka jest zobowiàzana wprowadzaç do publicznego obrotu ka˝dà kolejnà emisj´ akcji.
W dniu 9 lipca 2003 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó∏ki podj´∏o uchwa∏´ nr 3, na mocy której dokona∏o zmian m.in.
§ 8 Statutu Spó∏ki. Zgodnie z tym paragrafem zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela mo˝e byç dokonana na ˝àdanie akcjonariusza i za zgodà Walnego Zgromadzenia. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

15. PRZEWIDYWANE ZMIANY KAPITA¸U ZAK¸ADOWEGO
W GRANICACH KAPITA¸U DOCELOWEGO
Statut Emitenta nie przewiduje upowa˝nienia dla Zarzàdu do podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego w granicach kapita∏u docelowego.

16. AKCJE I ÂWIADECTWA U˚YTKOWE
Emitent dzia∏a na podstawie przepisów KSH, które nie przewidujà wydawania akcji u˝ytkowych.
Statut Emitenta nie przewiduje mo˝liwoÊci wydawania Êwiadectw u˝ytkowych. Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Emitent nie wyda∏
Êwiadectw u˝ytkowych.

17. ÂWIADECTWA ZA¸O˚YCIELSKIE
Statut Emitenta nie przewiduje wydawania Êwiadectw za∏o˝ycielskich, w zwiàzku z tym Êwiadectwa za∏o˝ycielskie nie by∏y wydawane.
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18. AKCJE EMITENTA B¢DÑCE W¸ASNOÂCIÑ EMITENTA LUB
JEDNOSTKI Z JEGO GRUPY KAPITA¸OWEJ
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu akcje Emitenta nie sà w∏asnoÊcià Emitenta ani te˝ innej jednostki nale˝àcej do jego Grupy Kapita∏owej.
Akcjonariuszami Emitenta sà osoby fizyczne. Szczegó∏owe informacje o akcjonariuszach znajdujà si´ w Rozdziale VII Prospektu.

19. INFORMACJA O NABYTYCH AKCJACH W¸ASNYCH
W okresie ostatnich 3 lat obrotowych Spó∏ka nie nabywa∏a akcji w∏asnych.

20. RYNKI, NA KTÓRYCH NOTOWANE SÑ PAPIERY WARTOÂCIOWE
EMITENTA
Do dnia aktualizacji niniejszego Prospektu papiery wartoÊciowe Emitenta nie by∏y i nie sà notowane na ˝adnym rynku papierów
wartoÊciowych. Nie by∏y równie˝ wystawiane w zwiàzku z papierami wartoÊciowymi Emitenta kwity depozytowe.

21. NOTOWANIE PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH W OKRESIE 3 LAT
Do dnia aktualizacji Prospektu papiery wartoÊciowe Emitenta nie by∏y i nie sà notowane na ˝adnym rynku papierów wartoÊciowych.

22. INFORMACJE O WYPOWIEDZENIU UMOWY Z PODMIOTEM
UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDA¡ FINANSOWYCH
Emitent nie wypowiada∏ ˝adnej umowy o dokonanie badania, przeglàdu lub innych us∏ug, dotyczàcych sprawozdaƒ finansowych
zawartej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdaƒ finansowych. Umowa ta nie zosta∏a równie˝ wypowiedziana przez
podmiot uprawniony do badania.

23. INFORMACJE O POST¢POWANIACH UPAD¸OÂCIOWYM,
UK¸ADOWYM, LIKWIDACYJNYM
Z uwagi na z∏y stan ekonomiczny Spó∏ki dzia∏ajàcej pod poprzednià firmà Zak∏ad Elektroniki „Tel-Eko” S.A. w dniu 4 lutego 1998 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó∏ki na wniosek Zarzàdu podj´∏o uchwa∏´ nr 1/1998 o rozwiàzaniu Spó∏ki w drodze post´powania likwidacyjnego. Powy˝sza uchwa∏a zosta∏a zarejestrowana na mocy postanowienia w∏aÊciwego sàdu z dnia 17 lutego 1998 r.
W dniu 18 sierpnia 1998 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó∏ki podj´∏o uchwa∏´ o uchyleniu z dniem 31 sierpnia 1998 r.
uchwa∏y nr 1/1998 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó∏ki z dnia 4 lutego 1998 r. o rozwiàzaniu Spó∏ki w drodze post´powania likwidacyjnego i postanowi∏o kontynuowaç dzia∏alnoÊç statutowà Spó∏ki. W zwiàzku z powy˝szym NWZ odwo∏a∏o
z dniem 31 sierpnia 1998 r. likwidatora Spó∏ki. Powy˝sza uchwa∏a zosta∏a zarejestrowana na mocy postanowienia w∏aÊciwego sàdu z dnia 4 wrzeÊnia 1998 r.
W okresie ostatnich pi´ciu lat w odniesieniu do Spó∏ki nie zosta∏ z∏o˝ony wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci, podanie o otwarcie post´powania uk∏adowego, otwarcie post´powania likwidacyjnego, zawieszenie post´powania uk∏adowego lub jego umorzenie, jak
równie˝ nie nastàpi∏o og∏oszenie upad∏oÊci.
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu w stosunku do spó∏ki zale˝nej MAXIM Sp. z o.o. toczy si´ post´powanie upad∏oÊciowe (postanowienie w∏aÊciwego sàdu o og∏oszeniu upad∏oÊci wydane zosta∏o w dniu 4 marca 2002 r.). Przyczynà wszcz´cia wobec spó∏ki post´powania by∏a jej niewyp∏acalnoÊç. Na dzieƒ og∏oszenia upad∏oÊci zobowiàzania spó∏ki, o wartoÊci 7.171.970,56 z∏, przekracza∏y
majàtek spó∏ki o 4.263.488,51 z∏.
Post´powanie upad∏oÊciowe toczy si´ tak˝e w stosunku do spó∏ki zale˝nej ZPO Gryfex S.A. (postanowienie w∏aÊciwego sàdu
o og∏oszeniu upad∏oÊci zosta∏o wydane w dniu 1 marca 2000 r.). Przyczynà wszcz´cia wobec spó∏ki post´powania by∏a jej niewyp∏acalnoÊç. Na dzieƒ og∏oszenia upad∏oÊci zobowiàzania spó∏ki wynosi∏y 12.240.010 z∏, zaÊ majàtek spó∏ki wynosi∏ 1.955.136 z∏,
a wartoÊç nale˝noÊci od d∏u˝ników 1.681.706 z∏.
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Opisane powy˝ej post´powania upad∏oÊciowe nie stanowià dla Emitenta istotnego ryzyka. WartoÊç zg∏oszonych wierzytelnoÊci
zosta∏a obj´ta rezerwà.
Toczàce si´ post´powania mogà mieç negatywne konsekwencje finansowe dla Emitenta w postaci niemo˝noÊci odzyskania Êrodków wydatkowanych na obj´cie udzia∏ów i akcji w powy˝szych spó∏kach oraz niemo˝noÊci odzyskania kwoty zg∏oszonych na list´
wierzytelnoÊci.
W okresie ostatnich pi´ciu lat w odniesieniu do innych spó∏ek zale˝nych od Emitenta nie zosta∏ z∏o˝ony wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci, podanie o otwarcie post´powania uk∏adowego, otwarcie post´powania likwidacyjnego, zawieszenie post´powania uk∏adowego lub jego umorzenie, jak równie˝ nie nastàpi∏o og∏oszenie upad∏oÊci.

24. INFORMACJE O WPISANIU DANYCH DOTYCZÑCYCH
PRZEDSI¢BIORSTWA EMITENTA DO DZIA¸U 4 REJESTRU
PRZEDSI¢BIORCÓW, ZGODNIE Z USTAWÑ O KRS
Na dzieƒ aktualizacji niniejszego Prospektu dzia∏ 4 Rejestru Przedsi´biorców prowadzonego dla Spó∏ki przez Sàd Rejonowy dla
Wroc∏awia-Fabrycznej we Wroc∏awiu, VI Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego pod numerem 0000004185 jest
wolny od wpisów.

25. OPIS POWIÑZA¡ ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITA¸OWYCH
EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI, MAJÑCYCH ISTOTNY
WP¸YW NA JEGO DZIA¸ALNOÂå
Emitent jest spó∏kà o charakterze holdingowym, dominujàcà wobec ca∏ej Grupy Kapita∏owej Impel. Impel S.A. ma istotny wp∏yw
na funkcjonowanie spó∏ek z Grupy Kapita∏owej Impel poprzez prac´ Biura Nadzoru W∏aÊcicielskiego oraz Dzia∏u Controlingu, a tak˝e organy statutowe spó∏ek – zgromadzenia wspólników i, w przypadku niektórych spó∏ek, rady nadzorcze. Niezale˝nie od sprawowania funkcji nadzoru w∏aÊcicielskiego, Impel S.A. anga˝uje si´ bezpoÊrednio w prowadzenie dzia∏alnoÊci operacyjnej – us∏ugi porzàdkowo-czystoÊciowe i rental odzie˝y wykonywane sà przez pracowników zatrudnionych bezpoÊrednio przez Impel S.A.
W sk∏ad Grupy Kapita∏owej Impel wchodzà spó∏ki zale˝ne bezpoÊrednio od Emitenta lub od spó∏ek zale˝nych Emitenta. Trzon
Grupy Kapita∏owej Emitenta stanowià trzy spó∏ki – Impel S.A., Impel Group Sp. z o.o. oraz Impel Security Polska Sp. z o.o. Podmioty te prowadzà dzia∏alnoÊç podstawowà Grupy, zgodnà z misjà, wizjà i celami strategicznymi, czyli core-business.
Do zadaƒ Emitenta nale˝y w szczególnoÊci podejmowanie decyzji strategicznych dotyczàcych rozwoju Grupy Kapita∏owej Impel,
decyzji inwestycyjnych, w tym decyzji dotyczàcych zaanga˝owania kapita∏owego w nowe przedsi´wzi´cia, nabywanie i zbywanie
przedsi´biorstw, akcji lub udzia∏ów w spó∏kach. Emitent dostarcza spó∏kom z Grupy Kapita∏owej rozwiàzania w zakresie informatyki, decyduje o rozwiàzaniach w zakresie polityki rachunkowoÊci i controlingu, koordynuje dzia∏ania marketingowe spó∏ek zale˝nych, jest równie˝ odpowiedzialny za koordynowanie polityki finansowej oraz organizacj´ finansowania dzia∏alnoÊci spó∏ek z Grupy Kapita∏owej Impel.
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Poni˝ej przedstawiony jest schemat Grupy Kapita∏owej Impel:
Rysunek 1. Spó∏ki wchodzàce w sk∏ad Grupy, przedmiot dzia∏alnoÊci, udzia∏ w kapitale zak∏adowym

Impel S.A.
Zarzàdza Grupà Kapita∏owà;
sprzàtanie, pralnictwo i rental

Impel Group Sp. z o.o.
Catering
90%
Impel-Security Polska
Sp. z o.o.
Us∏ugi ochrony
100%

AD Sekret Sp. z o.o.
Us∏ugi ochrony mienia
100%
Eltronik Security
Sp. z o.o.
Systemy elektroniczne
ochrony 97,6%
Impel Cash Handling
Sp. z o.o.
Liczenie gotówki
100%
IMPEL-TOM M. Kapalski
Spó∏ka Komandytowa
Us∏ugi ochrony,
sprzàtanie
64%

Impel Real Estate
Sp. z o.o.
Wynajem nieruchomoÊci
100%

Impel Serwis Sp. z o.o.
Wynajem pracowników
100%

Agencja
Powiernicza Sp. z o.o.
Zarzàdzanie
nieruchomoÊcià
gruntowà, doradztwo
gospodarcze
100%

Medar Sp. z o.o.
Us∏ugi medyczne
100%

MAXIM Sp. z o.o.
(w upad∏oÊci)
Us∏ugi ochrony
100%

Mega Com Sp. z o.o.
Sprzeda˝ telefonów
komórkowych
100%

ZPO GRYFEX S.A.
(w upad∏oÊci)
Produkcja i sprzeda˝
odzie˝y
77,2%

Tailor Sp. z o.o.
Produkcja odzie˝y
ochronnej i roboczej
98,5%
ACTA HR Sp. z o.o.
Obs∏uga
kadrowo-p∏acowa
91,7%
Impel IT Sp. z o.o.
Us∏ugi informatyczne
100%
Etochem Sp. z o.o.
Us∏ugi naw´glania
i odpopielania
80,36%

Tabela przedstawiona poni˝ej przedstawia spó∏ki wchodzàce w sk∏ad Grupy Kapita∏owej Impel z uwzgl´dnieniem firmy spó∏ki, zakresu dzia∏alnoÊci operacyjnej prowadzonej przez danà spó∏k´, relacji danej spó∏ki wobec Emitenta oraz roku powstania takiej relacji, udzia∏u Emitenta lub podmiotu od niego zale˝nego w kapitale zak∏adowym danej spó∏ki oraz posiadanej liczbie g∏osów
na zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy), jak równie˝ wskazanie metody konsolidacji danej spó∏ki w sprawozdaniu finansowym Emitenta sporzàdzonym za rok 2000, 2001 oraz 2002.

72

Prospekt Emisyjny • Rozdzia∏ IV • Dane o Emitencie i jego Grupie Kapita∏owej

Tabela 3. Spó∏ki wchodzàce w sk∏ad Grupy Kapita∏owej Impel
Lp. Firma
spó∏ki

Zakres
dzia∏alnoÊci
operacyjnej

Relacja
wobec
Emitenta

Rok
powstania
relacji
wobec
Emitenta

Udzia∏owcy
(akcjonariusze)
oraz udzia∏
w kapitale
zak∏adowym

Udzia∏ Emitenta
lub podmiotu
od niego
zale˝nego
w g∏osach
na zgromadzeniu
wspólników
/akcjonariuszy

Metoda
konsolidacji
w skonsolidowanym
sprawozdaniu
finansowym
Emitenta
sporzàdzonym
za I pó∏rocze 2003

G∏ówne us∏ugi – ochrona, sprzàtanie, catering
1.

Impel S.A.

Sprzàtanie,
rental,
zarzàdzanie
Grupà
Kapita∏owà

Emitent

Emitent

Emitent

Emitent

Emitent

2.

Impel Group
Sp. z o.o.

Catering

BezpoÊrednio
zale˝na

2001

90% Impel S.A.
10% Bogdan Dzik

90%

Metoda pe∏na

3.

Impel Security
Polska
Sp. z o.o.

Ochrona

BezpoÊrednio
zale˝na

2000

100% Impel S.A.

100%

Metoda pe∏na

4.

Eltronik
Security
Sp. z o.o.

Systemy
elektroniczne
ochrony

PoÊrednio
zale˝na

1999

97,6%
ISP Sp. z o.o.
2,4% Andrzej
Adamowicz

97,6%
ISP Sp. z o.o.
2,4% Andrzej
Adamowicz

Metoda pe∏na

5.

AD Sekret
Sp. z o.o.

Ochrona
mienia

PoÊrednio
zale˝na

2002

100%
ISP Sp. z o.o.

100%
ISP Sp. z o.o.

Metoda pe∏na

6.

Impel Cash
Handling
Sp. z o.o.

Liczenie
gotówki

PoÊrednio
zale˝na

2002

100%
ISP Sp. z o.o.

100%
ISP Sp. z o.o.

Nie podlega
konsolidacji

7.

Impel TOM
M. Kapalski S.K.

Sprzàtanie
i ochrona

BezpoÊrednio
zale˝na

2000

64,68%
Impel S.A.
(64,00% udzia∏
w podziale zysku)

Spó∏ka
osobowa

Metoda
pe∏na
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Lp. Firma
spó∏ki

Zakres
dzia∏alnoÊci
operacyjnej

Relacja
wobec
Emitenta

Rok
powstania
relacji
wobec
Emitenta

Udzia∏owcy
(akcjonariusze)
oraz udzia∏
w kapitale
zak∏adowym

Udzia∏ Emitenta
lub podmiotu
od niego
zale˝nego
w g∏osach
na zgromadzeniu
wspólników
/akcjonariuszy

Metoda
konsolidacji
w skonsolidowanym
sprawozdaniu
finansowym
Emitenta
sporzàdzonym
za I pó∏rocze 2003

Pozosta∏e us∏ugi
8. Medar Sp. z o.o.

Us∏ugi
medyczne

BezpoÊrednio
zale˝na

2000

100% Impel S.A.

100%

Metoda pe∏na

Sprzeda˝
telefonów
komórkowych

BezpoÊrednio
zale˝na

1999

100% Impel S.A.

100%

Nie podlega
konsolidacji

Obs∏uga
kadrowo-p∏acowa

BezpoÊrednio
zale˝na

2001

91,67% Impel S.A.
4,75% G. Dzik
3,58% J. Biegaj

91,67%

Metoda pe∏na

11. Impel Real
Estate Sp. z o.o.

Wynajem
nieruchomoÊci

BezpoÊrednio
zale˝na

2002

100% Impel S.A.

100%

Metoda pe∏na

12. Impel IT Sp. z o.o.

Us∏ugi
informatyczne

BezpoÊrednio
zale˝na

2003

100% Impel S.A.

100%

Nie podlega
konsolidacji

13. Impel Serwis
Sp. z o.o.

Wynajem
pracowników

BezpoÊrednio
zale˝na

1999

100% Impel S.A.

100%

Metoda pe∏na

Zarzàdzanie
nieruchomoÊcià
gruntowà

BezpoÊrednio
zale˝na

2000

100% Impel S.A.

100%

Metoda pe∏na

Szycie odzie˝y

BezpoÊrednio
zale˝na

1999

98,51% Impel S.A.

98,51%

Metoda pe∏na

16. Maxim Sp. z o.o.
w upad∏oÊci

Ochrona,
catering, sprzàtanie

BezpoÊrednio
zale˝na

2000

100% Impel S.A.

100%

Nie podlega
konsolidacji

17. ZPO Gryfex S.A.
w upad∏oÊci

Produkcja
i sprzeda˝ odzie˝y

BezpoÊrednio
zale˝na

1999

77,21% Impel S.A.

77,21%

Nie podlega
konsolidacji

Gospodarka
odpadami

BezpoÊrednio
zale˝na

lipiec 2003

80,36% Impel S.A.

80,36%

Nie podlega
konsolidacji

9. Mega Com
Sp. z o.o.

10. ACTA HR Sp. z o.o.

14.

Agencja Powiernicza
Sp. z o.o.

15. Tailor Sp. z o.o.

18.* Zak∏ad Informatyki
ETOCHEM Sp. z o.o.

* W dniu 12 lipca 2003 roku Impel S.A. naby∏ 225 udzia∏ów po 100 z∏ ka˝dy spó∏ki pod firmà OÊrodek Informatyki „Etochem” z siedzibà w Warszawie, które dajà 80,36% udzia∏u w kapitale zak∏adowym i w g∏osach na zgromadzeniu wspólników.
W dniu 12 lipca 2003 roku odby∏o si´ nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spó∏ki OÊrodek Informatyki „Etochem” Sp. z o.o. z siedzibà
w Warszawie, na którym podj´to uchwa∏´ o podwy˝szeniu kapita∏u zak∏adowego spó∏ki do kwoty 528.000 z∏ (poprzez zmian´ wartoÊci udzia∏u
oraz obj´cie nowych udzia∏ów). Po podwy˝szeniu kapita∏u Impel S.A. posiada 844 udzia∏y po 500 z∏, które dajà 79,92% udzia∏u w kapitale zak∏adowym oraz w g∏osach na zgromadzeniu wspólników. Na zgromadzeniu wspólników zmieniono równie˝ firm´ spó∏ki na „Etochem” Spó∏ka
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià. Uchwa∏y o podwy˝szeniu kapita∏u oraz zmianie nazwy nie zosta∏y jeszcze zarejestrowane przez sàd.
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