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WSTĘP 

DOKUMENT INFORMACYJNY 
 
Emitent 
 
Firma Spółki MM Conferences S.A. 
Siedziba Warszawa 
Adres ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa 
Numer telefonu +48 22 379 29 00 
Numer faksu +48 22 379 29 01 
Adres strony internetowej www.mmcpolska.pl  
Adres poczty elektronicznej info@mmcpolska.pl  
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000300045 
REGON 141312256 
NIP 9522040486 

 
Autoryzowany Doradca 
 
Firma Spółki BDO Sp. z o.o. 
Siedziba Warszawa 
Adres Ul. Postępu 12, nr 29, 02-676 Warszawa 
Numer telefonu +48 22 543 16 00 
Numer faksu +48 22 543 16 01 
Adres strony internetowej www.bdo.pl 
Adres poczty elektronicznej office@bdo.pl 
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000293339 
REGON 141222257 
NIP 108-000-42-12 

 

 
Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów 
finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie 

 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
wprowadzane są:  
 

 637.000 (sześćset trzydzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,  

 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 

 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy) każda akcja,  

 60.000 (sześćdziesiąt  tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 

 13.513 (trzynaście tysięcy pięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. 

 

http://www.mmcpolska.pl/
mailto:info@mmcpolska.pl
http://www.bdo.pl/
mailto:office@bdo.pl
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1. CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem decyzji o nabyciu Akcji inwestorzy powinni mieć na uwadze przedstawione poniżej 
czynniki ryzyka, niezależnie od informacji zawartych w pozostałych częściach Dokumentu Informacyjnego. 
Opisane poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Emitenta i prowadzonej przez niego 
działalności. W przyszłości mogą pojawić się zarówno czynniki ryzyka trudne do przewidzenia w chwili 
obecnej, np. o charakterze losowym, jak również czynniki ryzyka, które nie są istotne w chwili obecnej, 
ale mogą okazać się istotne w przyszłości. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z 
wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez 
Emitenta działalność, jego sytuację finansową, a także wyniki prowadzonej działalności oraz 
kształtowanie się rynkowego kursu akcji Emitenta. Poza ryzykami opisanymi poniżej inwestowanie w akcje 
Emitenta wiąże się również z ryzykami właściwymi generalnie dla inwestycji w instrumenty rynku 
kapitałowego. 
 
Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich 
zaistnienia ani oceną ich ważności. Inwestycja w akcje Spółki jest odpowiednia dla inwestorów 
rozumiejących ryzyka związane z taką inwestycją i będących w stanie ponieść stratę części lub całości 
zainwestowanych środków. 
 
Czynniki ryzyka usystematyzowano w następujące grupy ryzyk: (1.1.) związane z działalnością Emitenta 
oraz otoczeniem w jakim prowadzi swoją działalność, (1.2.) związane z rynkiem kapitałowym i 
inwestowaniem w instrumenty finansowe Emitenta. 

1.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym działa 
Emitent 

 

1.1.1. Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce i koniunkturą w branży usług 
szkoleniowych  

 
Na sytuację finansową Emitenta istotny wpływ mają czynniki makroekonomiczne, w szczególności poziom 
produktu krajowego brutto, poziom bezrobocia oraz poziom nakładów inwestycyjnych w gospodarce.  
Z uwagi na fakt, iż działalność Emitenta związana jest ze świadczeniem usług związanych z 
organizowaniem sympozjów, kongresów, konferencji, warsztatów/szkoleń na rzecz przedsiębiorstw, 
istnieje ryzyko, że w przypadku pogorszenia koniunktury w sektorze przedsiębiorstw może dojść do 
pogorszenia sytuacji finansowej Emitenta.  
 
W ocenie Emitent prawdopodobieństwo realizacji tego ryzyka w ciągu najbliższych lat jest relatywnie 
niewielkie. Do czynników wpływających na obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia tego ryzyka można 
zaliczyć: wykazywaną przez Emitenta dynamikę przychodów i zysków od momentu jego utworzenia, tj. od 
roku 2008 oraz oczekiwaną poprawę koniunktury gospodarczej w Polsce.  
Wzrost gospodarczy powinien przekładać się na wielkość środków przeznaczanych na różne formy 
dokształcania i zdobywania dodatkowych kwalifikacji, jednak w przypadku pogorszenia sytuacji 
makroekonomicznej istnieje ryzyko obniżenia przychodów, zysku i pogorszenia sytuacji finansowej 
Emitenta. 

1.1.2. Ryzyko związane z działalnością konkurencji  

Jednym z istotnych czynników ryzyka na jakie narażony jest Emitent jest walka konkurencyjna oraz jej 
nasilenie w przypadku zmian w sytuacji branży, w szczególności zmian poziomu krajowego popytu na 
usługi szkoleniowo-konferencyjne.  

 
Z uwagi na niskie bariery wejścia oraz znaczne rozdrobnienie rynku konkurentami Spółki są podmioty 
dysponujące większym kapitałem, zasięgiem usług i potencjałem marketingowym oraz w wymiarze 
lokalnym mniejsze, specjalistyczne przedsiębiorstwa.  
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Nasilenie walki konkurencyjnej pomiędzy podmiotami z branży może skutkować obniżaniem przychodów 
ze sprzedaży, obniżeniem realizowanej marży lub koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów w celu 
wypracowania nowych przewag konkurencyjnych. 
 

1.1.3. Ryzyko związane ze zmiennością wyników finansowych w czasie  

Swoją działalność Emitent opiera na oferowaniu uczestnictwa w organizowanych przez niego sympozjach, 
kongresach, konferencjach oraz warsztatach/szkoleniach osobom prawnym i fizycznym. Wyniki finansowe 
zależą zatem od zdolności Spółki do pozyskania odbiorców (uczestników organizowanych wydarzeń) jej 
usług oraz uzyskania potwierdzeń uczestnictwa przez odpowiednią ilość podmiotów. Nie ma pewności, że 
wyniki uzyskiwane w przeszłości znajdą odzwierciedlenie w dającej się przewidzieć przyszłości. 
Działalność Emitenta w długim terminie zależeć będzie od zdolności do zaspokojenia potrzeb w zakresie 
szkoleniowo-konferencyjnym odbiorców, powiększania bazy klientów oraz utrzymania odpowiedniej 
jakości oferowanych usług, nie można zagwarantować, że Zarząd Spółki zdoła zrealizować założone cele w 
wymienionym zakresie.  

1.1.4. Ryzyko związane z rozwojem rynku usług szkoleniowych  

Mimo, że w opinii Zarządu rynek usług szkoleniowo-konferencyjnych będzie charakteryzował się dodatnią 
dynamiką rozwoju, nie można mieć pewności, co do ponoszonych w przyszłości kosztów marketingu, 
reklamy i promocji usług Emitenta. Zbyt małe zainteresowanie ofertą może negatywnie przełożyć się na 
jego wyniki finansowe. 

1.1.5. Ryzyko związane z prawami autorskimi 

Zważywszy na charakter działalności Emitenta, szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę autorskich 
praw majątkowych do organizowanych przez niego konferencji. Emitent powinien wykorzystywać autorskie 
prawa majątkowe jedynie w określonych w umowie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych polach 
eksploatacji. Brak praw autorskich do danej konferencji bądź wykorzystywanie posiadanych praw 
autorskich poza pola eksploatacji przewidziane w umowie, może narazić Emitenta na ewentualne 
roszczenia osób trzecich. Emitent jest podmiotem całości praw majątkowych, w tym autorskich praw 
majątkowych do konferencji pod nazwą Liderzy „Świata Energii” oraz gali rozdania nagród w ramach 
przedmiotowej konferencji. Emitent jest podmiotem całości praw majątkowych, w tym autorskich praw 
majątkowych do konferencji pod nazwą Sympozjum Świata Telekomunikacji oraz gali rozdania nagród w 
ramach przedmiotowej konferencji pod nazwą Wielka Gala Świata Telekomunikacji. Na dzień sporządzenia 
niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitentowi, nie przysługiwały prawa ochronne do patentów lub 
wzorów przemysłowych. 

Emitent jest podmiotem prawa do tytułu prasowego „Świat Energii” zarejestrowanego w sądowym 
rejestrze prasowym od dnia 13 sierpnia 2007 r. pod nr Pr 1896. Na dzień sporządzenia niniejszego 
Dokumentu Informacyjnego Emitent nie dokonał aktualizacji danych wydawcy w związku z nabyciem przez 
niego praw do tytułu prasowego. 

Emitent korzysta z domeny internetowej pod adresem www.mmcpolska.pl zarejestrowanej przez Piotra 
Zesiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EXPLORER Piotr Zesiuk. 

1.1.6. Ryzyko związane ze znakami towarowymi 

Emitent posiada prawo do znaku towarowego słowno-graficznego „Świat Energii”. Emitent nabył prawo do 
wyżej wskazanego znaku towarowego na podstawie umowy z dnia 7 grudnia 2009 r. zawartej z Migut 
Media S.A. z siedzibą w Warszawie. Ze świadectwa ochronnego Urzędu Patentowego RP z dnia 16 maja 
2006 r., z wynika, że na znak towarowy udzielone zostało od dnia 25 lipca 2002 r. prawo ochronne nr 
169199 na rzecz Migut Media S.A.  Zgodnie z art. 162 w zw. z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 
r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. z 2003 r.: Dz. U. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), prawo ochronne 
do znaku towarowego jest zbywalne, przy czym przeniesienie prawa ochronnego do znaku towarowego 
jest skuteczne względem osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego. 
Przeniesienie prawa ochronnego nie zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego RP celem wprowadzenia 
zmian w rejestrze patentowym. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż Emitentowi przysługuje prawo 
ochronne do znaku towarowego, a zważywszy na brak wpisu przeniesienia do rejestru patentowego nie 
może on powoływać się na swoje uprawnienia wobec osób trzecich.   
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Emitent posiada prawo do znaku towarowego „Wielka Gala Świata Energii”. Przedmiotowy znak towarowy 
nie został zgłoszony do rejestru patentowego.  

Emitent  posiada prawo do znaku towarowego słowno-graficznego „Sympozjum Świata Telekomunikacji”. 
Emitent nie przedstawił świadectwa ochronnego Urzędu Patentowego RP odnośnie praw ochronnych do 
znaku towarowego. Świadectwo ochronne wydane w stosunku do przedmiotowego znaku nie zostało 
opłacone, wobec czego prawo ochronne wygasło. Przedmiotowy znak towarowy nie został ponownie 
zgłoszony do rejestru patentowego.  

Emitent posiada prawo do znaku towarowego „Wielka Gala Świata Telekomunikacji”. Emietnt nabyła 
prawo do wyżej wskazanego znaku towarowego na podstawie umowy z dnia 12 grudnia 2008 r. zawartej z 
Migut Media S.A. z siedzibą w Warszawie. Z treści przedmiotowej umowy wynika, że omawiany znak 
towarowy nie został objęty prawami ochronnymi, jak również nie został zgłoszony do rejestracji w 
Urzędzie Patentowym.  

Biorąc pod uwagę brak zgłoszenia powyższych znaków towarowych do rejestru patentowego należy mieć 
na uwadze ryzyko trudności dochodzenia roszczeń w przypadku wykorzystywania znaków towarowych, do 
których prawo posiada Emitent, przez inne podmioty.   

W celu minimalizacji opisanego ryzyka Emitent zamierza zgłosić wszelkie posiadane przez siebie znaki 
towarowe do rejestru patentowego, w celu zapewnienia należytej ich ochrony.  

1.1.7. Ryzyko związane z działalnością wydawniczą 

W 2010 roku Emitent rozpoczął działalność wydawniczą, skupiająca się na prowadzeniu i wydawaniu 
magazynu „Prawo i Regulacje Świata Telekomunikacji i Mediów”, który w zamyśle ma być platformą 
wymiany opinii o istotnych kwestiach dla świata telekomunikacji i mediów, a przede wszystkim 
obowiązujących w tej branży regulacji prawnych. Istnieje ryzyko, że w przypadku niewielkiego 
zainteresowania magazynem Emitent nie odzyska poniesionych kosztów związanych z tą działalnością, co 
może mieć wpływ na osiągane przez niego wyniki finansowe. 

1.1.8. Ryzyko skali działania  

W przedstawionej strategii rozwoju Emitent zakłada istotny wzrost skali prowadzonej działalności.  

Istotny wzrost skali prowadzonej działalności może doprowadzić do okresowych trudności w zarządzaniu 
operacyjnym i strategicznym Spółką, co może mieć istotnie negatywny wpływ na zdolność do realizacji 
celów strategicznych oraz sytuację finansową Emitenta. 

1.1.9. Ryzyko związane ze współpracą z kadrą prelegentów i trenerów 

Działalność Emitenta oraz perspektywy jego rozwoju są w istotnym stopniu zależne od wiedzy i 
doświadczenia wysoko wykwalifikowanej kadry prelegentów i trenerów, co jest cechą charakterystyczną 
przedsiębiorstw działających na rynku usług szkoleniowo-konferenyjncych.  

Charakter pracy prelegenta lub trenera (specyfika pracy łączy z koniecznością posiadania wiedzy 
praktycznej z określonych dziedzin, charyzmy, umiejętności prezentacji, innych zdolności i cech 
charakteru) może stwarzać dla Emitenta trudność w pozyskiwaniu kadry specjalistów. Zakończenie 
współpracy przez doświadczonych prelegentów lub trenerów może mieć negatywny wpływ na potencjał 
Emitenta w zakresie świadczenia usług oraz realizacji podpisanych wcześniej kontraktów, co w 
konsekwencji może zostać negatywnie odzwierciedlone w wynikach finansowych.  

1.1.10. Ryzyko związane z rotacją kadry pracowniczej 

Zdecydowana większość pracowników Emitenta świadczy dla niego pracę w oparciu o mowy cywilno-
prawne. Istnieje ryzyko nieutrzymania wystarczającego poziomu zatrudnienia kadry wymaganej do obsługi 
organizowanych przez Emitenta sympozjów, kongresów, konferencji lub warsztatów/szkoleń. Z uwagi na 
fakt, iż w większości są to spotkania gromadzące duże ilości uczestników, niepowiedzenie ich 
przeprowadzenia może w przyszłości negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta i przyjętej przez 
niego strategii rozwoju. 

Aby zminimalizować to ryzyko Emitent stworzył dla pracowników rozwinięty pozafinansowy system 
motywacyjny (kursy językowe, siłownia), a także możliwość uczestniczenia w organizowanych szkoleniach, 
warsztatach i konferencjach. 
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1.1.11. Ryzyko związane z utratą odbiorców usług  

Działalność Emitenta jest silnie uzależniona od reputacji, jaką posiada na rynku. W przypadku braku 
satysfakcji klienta z oferowanych usług, Emitent może być negatywnie postrzegany na rynku, a w związku 
z tym mogą pojawią się trudności w pozyskiwaniu nowych kontraktów.  

Spółka stara się minimalizować powyższe ryzyko poprzez świadczenie usług wysokiej jakości 
dostosowanych do bieżących potrzeb klientów oraz budowę relacji biznesowych umożliwiających 
długookresową współpracę.  

1.1.12. Ryzyko związane z tworzeniem nowych projektów  

Strategia Emitenta zakłada dalszy jego wzrost między innymi poprzez tworzenie nowych projektów  
zakresu usług szkoleniowo-konferencyjnych Każdorazowe wzbogacenie oferty wiąże się z określonymi 
kosztami. Powodzenie każdego z projektów, a w konsekwencji zwrot poniesionych kosztów jest jednak 
obarczone czynnikiem ryzyka związanym z ewentualnym brakiem popytu ze strony klientów.  

1.1.13. Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych oraz ich interpretacji  

Częste zmiany oraz brak jednoznacznej wykładni krajowych przepisów podatkowych stanowią dla 
Emitenta istotne źródło ryzyka. Niestabilność systemu podatkowego i związane z nią próby wprowadzania 
uregulowań mogą okazać się niekorzystne dla Emitenta oraz odbiorców jego usług, co w konsekwencji 
może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Możliwe różnice w interpretacji 
przepisów prawnych zwiększają wymienione ryzyko – w razie nieprawidłowego odczytania i zastosowania 
się Spółki do obowiązujących wymogów organy podatkowe uprawnione są do nakładania wysokich kar, 
które mogą mieć znaczny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.  

Realizacja zagrożenia wynikającego z nieprawidłowości podatkowych nie jest przewidywana oraz nie miała 
miejsca w przeszłości, jednak nie można jej zupełnie wykluczyć. Jako sposób ograniczania tego ryzyka 
Emitent zakłada występowanie do właściwych organów podatkowych z wnioskiem o przedstawienie opinii 
w sprawie określonej interpretacji przepisów oraz korzystanie z konsultacji doradców podatkowych.  

1.1.14. Ryzyko niekorzystnych zmian pozostałych przepisów prawnych oraz ich 
interpretacji  

Podobnie jak w przypadku przepisów podatkowych, również zmiany w zakresie przepisów prawa 
handlowego, prawa autorskiego, przepisów kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ochrony 
środowiska, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i innych przepisów, mogą mieć pośredni lub 
bezpośredni wpływ na działalność Emitenta. Nowelizacje ustaw mogą mieć związek m.in. z ciągłym 
dostosowywaniem prawa krajowego do wymogów unijnych. 

1.1.15. Ryzyko związane z powiązaniami pomiędzy członkami organów Emitenta 

Emitenta wskazuje, że pan Igor Zesiuk, będący bratem Prezesa Zarządu oraz byłym członkiem Rady 
Nadzorczej Emitenta współpracuje z Emitentem w oparciu o umowy cywilno-prawne. Z uwagi na 
powyższe, istnieje potencjalne ryzyko związane z brakiem niezależności wyżej wskazanej osoby. 

1.2. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i inwestowaniem w 
instrumenty finansowe Emitenta 

1.2.1. Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji 

Emitent po raz pierwszy wprowadza swoje instrumenty finansowe do obrotu publicznego – nigdy wcześniej 
nie dokonywał takiej operacji ani na krajowym, ani na zagranicznym rynku regulowanym czy jakimkolwiek 
alternatywnym systemie obrotu. W związku z tym bardzo trudno jest przewidzieć, czy wprowadzane 
obecnie instrumenty finansowe staną się przedmiotem aktywnego obrotu po rozpoczęciu ich notowania na 
rynku NewConnect. Należy liczyć się z tym, iż na skutek wielu czynników cena akcji Emitenta może być 
niższa od ceny emisyjnej lub ceny z pierwszych dni notowań. Mogą mieć na to wpływ m.in. okresowe 
zmiany wyników finansowych Emitenta, niedostateczna płynność na rynku NewConnect, a także czynniki 
makroekonomiczne (wahania kursów walut, poziom inflacji, zmiany czynników ekonomicznych i 
politycznych na skale lokalną, regionalną czy międzynarodową, sytuacja na innych giełdach papierów 
wartościowych na całym świecie).  
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Ponadto inwestorzy nabywający akcje Emitenta wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu powinni 
mieć świadomość ryzyka, które wynika z możliwości przyszłych zmian kursu tych instrumentów na rynku 
wtórnym. 
 
W celu zapewnienia płynności akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu w ciągu kolejnych 6 miesięcy od 
dnia debiutu Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu jej główny akcjonariusz zobowiązał się do 
sprzedaży, z posiadanego przez siebie pakietu, ilości akcji Emitenta, która spowoduje, że w obrocie 
znajdzie się liczba akcji Emitenta stanowiąca około 20% jego kapitału zakładowego.  
 
Emitent planuje również przeprowadzenie kolejnych emisji akcji i ich wprowadzenie do Alternatywnego 
Systemu Obrotu. 
 
W celu zapewnienia płynności akcji Emitent podpisał umowę z aktywnym Animatorem Rynku, Copernicus 
Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. W ramach przedmiotowej umowy Animator Rynku 
zobowiązał się do podtrzymywania płynności akcji Emitenta. 
 
Powyższe rozwiązania powinny wydatnie przyczynić się do zapewnienia w niedługim czasie właściwej 
płynności instrumentów Emitenta znajdujących się w obrocie w Alternatywnym Systemie Obrotu. 
 

1.2.2. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta 

Decydujący wpływ na Emitenta mają akcjonariusze posiadający Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C, 
Akcje Serii D. 

 
Struktura akcjonariatu Emitenta, według stanu na dzień sporządzania niniejszego Dokumentu 
Informacyjnego przedstawia się następująco: 
 

Akcjonariusz Seria akcji
Liczba akcji 

(w szt.)

Udział w kapitale zakładowym 

(w proc.)

Udział w głosach 

(w proc.)

A 637 000 59,34% 59,34%

C 13 000 1,21% 1,21%

B 343 000 31,95% 31,95%

C 7 000 0,65% 0,65%

D 50 000 4,66% 4,66%

Igor Zesiuk D 10 000 0,93% 0,93%

Pozostali E 13 513 1,26% 1,26%

Razem 1 073 513 100,00% 100,00%

Wiesław Migut

Piotr Zesiuk

Źródło: obliczenia własne BDO Sp. z o.o. na podstawie danych Emitenta 

 
Oznacza to, iż akcjonariusze posiadający Akcje Serii E będą mieć ograniczony wpływ na decyzje 
podejmowane przez Emitenta. 

1.2.3. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta 
z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu 

Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może zawiesić obrót 
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 

 na wniosek emitenta; 

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 

 jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym systemie obrotu. 
 
Zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może wykluczyć 
instrumenty finansowe z obrotu: 

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

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 
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 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania; 

 wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 
 
Zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator wyklucza instrumenty 
finansowe z obrotu: 

 w przypadkach określonych przepisami prawa; 

 jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona; 

 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów; 

 po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, 
obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie 
tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

 
Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu 
instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi 
instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia §11 
ust. 1 (zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące). 
 
Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca 
alternatywny system obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do 
obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi 
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 
 
Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi 
jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania 
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie 
obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca 
alternatywny system obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 
miesiąc. 
 
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca 
alternatywny system obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w 
przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego 
systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 
powoduje naruszenie interesów inwestorów. 
 
Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są 
niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 
 
Zgodnie z §16 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jeżeli emitent nie wykonuje obowiązków 
określonych w rozdziale V Regulaminu Organizator Alternatywnego systemu obrotu może: 

 upomnieć emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej; 

 zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w Alternatywnym systemie obrotu; 

 wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu; 
przy czym w przypadku zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi emitenta w oparciu o §16 
Regulaminu okres zawieszenia może trwać dłużej niż 3 miesiące. 
 
Zgodnie z §16 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jeżeli informacje przekazane przez 
emitenta mogą mieć istotny wpływ na notowanie jego instrumentów finansowych w Alternatywnym 
systemie obrotu, ich przekazanie może stanowić podstawę do czasowego zawieszenia obrotu tymi 
instrumentami w Alternatywnym systemie obrotu przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 
 
Zawieszenie notowań akcji na Giełdzie lub ich wykluczenie może mieć negatywny wpływ na płynność akcji 
w obrocie wtórnym oraz ich wartość rynkową, a w szczególności może utrudnić akcjonariuszom ich 
zbywanie. Ryzyko powyższe dotyczy akcji wszystkich spółek notowanych na Giełdzie. 
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1.2.4. Ryzyka związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF 

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art. 96 Ustawy 
o ofercie publicznej, Komisja może: 

 wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu 
w Alternatywnym systemie obrotu, albo 

 nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest 
nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo 

 zastosować obie sankcje łącznie. 



     DOKUMENT INFORMACYJNY MM CONFERENCES S.A. 

 13  

2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE 
INFORMACYJNYM 

2.1. Emitent 
 
Firma Spółki MM Conferences S.A. 
Siedziba Warszawa 
Adres ul. ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa 
Numer telefonu +48 22 379 29 00 
Numer faksu +48 22 379 29 01 
Adres strony internetowej www.mmcpolska.pl  
Adres poczty elektronicznej info@mmcpolska.pl  
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000300045 
REGON 141312256 
NIP 9522040486 

 
W imieniu Emitenta działa: 
 
Piotr Zesiuk – Prezes Zarządu 
 
 
Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w treści niniejszego Dokumentu 
Informacyjnego. 
 

http://www.mmcpolska.pl/
mailto:info@mmcpolska.pl
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2.2. Autoryzowany doradca 

 
 
Firma Spółki BDO Sp. z o.o. 
Siedziba Warszawa 
Adres Ul. Postępu 12, nr 29, 02-676 Warszawa 
Numer telefonu +48 22 543 16 00 
Numer faksu +48 22 543 16 01 
Adres strony internetowej www.bdo.pl  
Adres poczty elektronicznej office@bdo.pl  
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000293339 
REGON 141222257 
NIP 108-000-42-12 

 
W imieniu Autoryzowanego Doradcy działa: 
 
dr Kristof Zorde – Wiceprezes Zarządu 
 
 

 

http://www.bdo.pl/
mailto:office@bdo.pl
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3. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO 
ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 

3.1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych z 
wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do 
przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub 
świadczeń dodatkowych 

  

3.1.1. Typ i rodzaj instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu 
 

Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadzane będą następujące akcje Emitenta: 
 
a) 637.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, objętych w 

zamian za wkład pieniężny; 
b) 343.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, objętych w 

zamian za wkład pieniężny; 
c) 20.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, objętych w 

zamian za wkład pieniężny, 
d) 60.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, objętych w 

zamian za wkład pieniężny, 
e) 13.513 akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, objętych w 

zamian za wkład pieniężny. 
 
Łączna wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym 
Systemie Obrotu na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wynosi 536.756,50 zł.  
 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
wprowadzane są akcje reprezentujące 100 % kapitału zakładowego Emitenta.  
 
Do objęcia przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 i 432 oraz art. 433 § 2 k.s.h.) 
kierowane były Akcje Serii E, które zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 r. Cena emisyjna Akcji Serii E wyniosła 7,40 zł za 
każdą akcję. Łączna liczba inwestorów, którzy nabyli instrumenty finansowe w ofercie niepublicznej 
wynosi 4. 
 
Subskrypcja prywatna Akcji Serii E odbywała się w dniach od 27 czerwca do 18 lipca 2011 roku. Łączna 
kwota środków finansowych pozyskanych przez Emitenta w wyniku sprzedaży akcji serii E wyniosła 99 
996,20 PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć 
20/100). 
 
Akcje serii A, B, C, D, E wprowadzane do obrotu są akcjami na okaziciela. Akcje te ulegną 
dematerializacji z chwilą ich zarejestrowania, na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z Krajowym 
Depozytem Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ust. 4 Ustawy o obrocie. Podmiotem 
odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru papierów wartościowych zdematerializowanych jest KDPW. Po 
zawarciu przez Emitenta umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w 
Warszawie akcje serii A, B, C, D, E będą zapisane na rachunkach depozytowych KDPW. 

3.1.2. Uprzywilejowanie akcji Emitenta wprowadzanych do Alternatywnego Systemu 
Obrotu 

 
Akcje Emitenta wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu nie są w żaden sposób uprzywilejowane.  

3.1.3. Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych  

 
3.1.3.1. Ograniczenia wynikające ze Statutu Spółki 
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Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących przenoszenia praw z akcji Emitenta, które 
według zamiaru Emitenta mają być wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu.  

 

3.1.3.2. Umowy ograniczające zbywanie papierów wartościowych 
 
Emitent w dniu 17 czerwca 2011 r. zawarł z Panem Piotrem Zesiukiem umowę objęcia 50.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii D. Na podstawie przedmiotowej umowy Pan Piotr Zesiuk zobowiązany jest od 
chwili zawarcia umowy przez okres dwóch lat tj. do dnia 17 czerwca 2013 r. nie zbywać ani nie obciążać 
objętych przez niego akcji serii D na rzecz osób trzecich (tzw. lock up). W zamian za przyznane akcje serii 
D Pan Piotr Zesiuk zobowiązany jest w okresie dwóch lat od dnia zawarcia przedmiotowej Umowy tj. do 
dnia 17 czerwca 2013 r. kontynuować współpracę z Emitentem poprzez świadczenie na jego rzecz pracy 
lub usług na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.  
 
Emitent w dniu 17 czerwca 2011 r. zawarł z Panem Igorem Zesiukiem umowę objęcia 10.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii D. Na podstawie przedmiotowej umowy Pan Igor Zesiuk zobowiązany jest od 
chwili zawarcia Umowy przez okres dwóch lat tj. do dnia 17 czerwca 2013 r. nie zbywać ani nie obciążać 
objętych przez niego akcji serii D na rzecz osób trzecich (tzw. lock up). W zamian za przyznane akcje serii 
D Pan Igor Zesiuk zobowiązany jest w okresie dwóch lat od dnia zawarcia przedmiotowej umowy tj. do 
dnia 17 czerwca 2013 r. kontynuować współpracę z Emitentem poprzez świadczenie na jego rzecz pracy 
lub usług na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.  
 
Nie zawarto innych umów ograniczających zbywanie papierów wartościowych. 

 

3.1.3.3. Ograniczenia wynikające z regulacji Unii Europejskiej dotyczących koncentracji 
przedsiębiorstw 
 

Regulacje mające wpływ na obrót akcjami zawarte zostały w treści rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 
z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców.  

 
Rozporządzenie zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc 
obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu 
towarami i usługami.  
 
Rozporządzenie obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej 
w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich 
ostatecznym dokonaniem, a po: 
 

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

 
Zawiadomienia Komisji Europejskiej można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają 
wstępny zamiar koncentracji o wymiarze wspólnotowym.  
 
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 
 

1) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi 
więcej niż 5.000.000.000 EUR oraz 

2) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000 EUR, chyba że 
każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 
łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

 
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy: 
 

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 
niż 2.500.000.000 EUR,  
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2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR,  

3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR,  z czego łączny obrót co 
najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25.000.000 
EUR oraz 

4) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR, chyba że 
każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

 

3.1.3.4. Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej 
 
Po uzyskaniu przez Emitenta statusu spółki publicznej obrót akcjami Emitenta będzie podlegał 
ograniczeniom związanym z obrotem akcjami spółki publicznej przewidzianym w przepisach Ustawy o 
ofercie publicznej.  
 
Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, każdy: 

 
1) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90 % ogólnej 

liczby głosów w spółce publicznej,  
2) kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90 % ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 
15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90 % lub mniej ogólnej liczby głosów,  

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

 
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego i Emitenta, nie później niż w 
terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub 
przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.  
 
Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa 
powyżej, powstaje również w przypadku: zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby 
głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.  
 
Na podstawie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej, wskazany wyżej obowiązek ciąży również na 
podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów związku z: 

 
1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,  
2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo 

lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej,  
3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  

 
Zgodnie z art. 4 pkt 27 Ustawy o ofercie  publicznej, przez „pośrednie nabycie akcji” rozumie się 
uzyskanie statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej 
akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej lub osobie prawnej będącej w niej podmiotem 
dominującym oraz nabycie lub objęcie akcji spółki publicznej przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio 
zależny.  
 
Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej powstają również w przypadku, gdy 
prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy 
to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo 
głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące 
do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.  
 
Naruszenie określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej obowiązku zawiadomienia Komisji o 
osiągnięciu lub przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów powoduje zgodnie z art. 89 ust. 1 
Ustawy o ofercie publicznej utratę przez akcjonariusza prawa wykonywania głosu z tych akcji. Prawo głosu 
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wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest uwzględniane przy obliczaniu 
wyników głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia.  
 
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone 
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w 
wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 kwietnia 
2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych.  
 
Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej, wskazane wyżej obowiązki ciążą na: 

 
1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w 

związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami 
spółki publicznej; 

2) funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji 
łącznie przez: 
- inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,  
- inne fundusze inwestycyjne utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane 
przez ten sam podmiot; 

3) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 
- przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z 
wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust.2 
pkt. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,  
- w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których 
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych (Dz. U.  Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) – w zakresie akcji wchodzących w skład 
zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w 
imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,  
- przez osobę trzecią, z którą podmiot ten zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu;  

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

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

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

 
W przypadkach, o których mowa w pkt 5) i 6), obowiązki określone w tym rozdziale mogą być wykonywane 
przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.  
 
Istnienie porozumienia, o którym wyżej mowa, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki 
publicznej przez: 

 
1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 

stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 
2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;  
3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do 

dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 
wartościowych;  

4) jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z 2009 
r.: Dz. U. Nr 152, poz 1223).  

 
Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych powyżej wlicza się: 
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1) liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu dominującego;  
2) liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, który został 

upoważniony do wykonywania prawa głosu 
3) liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone 

lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.  
 
Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publiczne, akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji 
spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego 
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie 
tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.  
 
W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej, prawo głosu wykonane z akcji spółki publicznej 
nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia.  
 

3.1.3.5. Ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
 
Ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczą przede wszystkim 
obowiązków związanych z informacjami poufnymi.  
 
Zgodnie z art. 154 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, informacją poufną jest - określona 
w sposób precyzyjny - informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów 
instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania 
takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim 
przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę 
powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy czym dana informacja: 
 

1) jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które 
wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym 
stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę 
lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów 
finansowych; 

2) mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość 
instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów 
finansowych, wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora; 

3) w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów 
finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy została przekazana tej osobie 
przez inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez 
inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek 
określonych w pkt 1 i 2. 

 
Na podstawie przepisu art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie mogą 
wykorzystywać informacji poufnych osoby, które: 
 

1) posiadają informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem  w 
spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, 
wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym 
charakterze, a w szczególności: 
a) członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, 

jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą 
w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub 

b) akcjonariusze spółki publicznej, lub 
c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym lub 

dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do 
obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do 
obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym 
stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub 

d) maklerzy lub doradcy, lub 
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2) posiadają informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo 
3) posiadają informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt. 1 i 2, jeżeli wiedziały 

lub przy dołożeniu należytej staranności mogły się dowiedzieć, że jest to informacja poufna. 
 
Wyżej wskazane osoby nie mogą: 
 

1) ujawniać informacji poufnych,  
2) udzielać rekomendacji lub nakłaniać innych osób na podstawie informacji poufnej do nabycia lub 

zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.  
 
W przypadku uzyskania informacji poufnych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, powyższy zakaz dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej.  
 
Wykorzystywaniem informacji poufnych w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest 
nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o 
informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby 
trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi 
instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te: 
 

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

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

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

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

 
Ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie 
przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej: 
 

1) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych 
2) jednego lub kilku instrumentów finansowych 
3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych.  

 
Zgodnie z treścią art. 159 i art. 161a ust. 1 i 2 w zw. z art. 39 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, ograniczenia, o których mowa odnoszą się zarówno do instrumentów wprowadzonych do 
Alternatywnego Systemu Obrotu, jak i będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do 
Alternatywnego Systemu Obrotu.  
 
Mając na uwadze powyższe, członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta, 
jego pracownicy, bieli rewidenci albo inne osoby pozostające z Emitentem w stosunku zlecenia lub innym 
stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby 
trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów 
finansowych z nimi powiązanych w czasie obowiązywania okresu zamkniętego. Osoby wyżej wskazane nie 
mogą ponadto dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych powodujących 
lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. W czasie trwania okresu 
zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zakaz ten 
odnosi się do działania powyższych osób jako organów osób prawnych, a w szczególności do podejmowania 
czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez osobę prawną, na rachunek 
własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych z akcji Emitenta oraz innych instrumentów 
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finansowych z nimi powiązanych lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami 
finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.  
 
Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do czynności dokonywanych: 
 

1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba wskazana powyżej zleciła 
zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w 
podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne,  

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

3) w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej,  

4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej wezwania do zapisywania się 
na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej,  

5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru,  
6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych 

organów Emitenta, pod warunkiem, że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna 
przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.  

 
Okresem zamkniętym jest: 
 

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

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

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

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

 
Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, 
inne osoby w strukturze organizacyjnej Emitenta pełniące funkcje kierownicze, które posiadają stały 
dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Emitenta oraz kompetencje w 
zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia 
działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o 
zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, wskazane w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw 
pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych tymi 
papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, a także instrumentów wprowadzanych do 
Alternatywnego Systemu Obrotu.  
 
Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, 
której dotyczy zawiadomienie. Powinno zawierać także informację o liczbie akcji posiadanych przed 
zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i 
ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, a także o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich 
procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji ich procentowym udziale w 
ogólnej liczbie głosów. Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby 
głosów powinno dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w 
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ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego 
udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany, poinformować Komisję 
Nadzoru Finansowego oraz Emitenta. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy 
po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w 
tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, na koniec dnia rozliczenia, 
nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie 
tych obowiązków.  

 

3.1.3.6. Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające z 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 13 ust. 1 nakłada na każdego przedsiębiorcę 
obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli: 
 

1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku poprzedzającym 
rok zgłoszenia zamiaru przekracza równowartość 1.000.000.000 EUR,  

2) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w 
koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru koncentracji przekracza 
równowartość 50.000.000 EUR.  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia, o którym 
mowa powyżej, dotyczy między innymi zamiaru: 
 

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;  
2) przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w 

jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;  

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;  
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części) 

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

 
Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar 
koncentracji: 
 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;  

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

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

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

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

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

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.  
 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:  
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1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 1 Ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów,  

2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 2 Ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów,  

3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w 
przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,  

4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w 
art. 13 ust. 2 pkt. 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.  

 
W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch 
przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.  
 
W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w 
sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego 
wszczęcia.  
 
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, 
w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, 
są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów).  
 
Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której konkurencja 
na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji 
dominującej na rynku.  
 
Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może 
zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia 
określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:  

1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,  
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez 

zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu 
zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców,  

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.  
 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na 
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji 
tych warunków.  
 
Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania 
koncentracja nie została dokonana.  
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, 
poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji 
bez uzyskania jego zgody.  
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze 
decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EURO, między innymi, jeżeli, 
choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane.  
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze 
decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartości do 10.000 EURO za każdy dzień zwłoki w 
wykonaniu m.in. decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 
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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą 
funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku 
przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w 
szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.  
 
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie 
koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając 
termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji 
zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą 
przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia 
dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 528-550 k.s.h. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków 
prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.  
 
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w 
szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

3.2. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych 

3.2.1. Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji instrumentów 
finansowych 

 
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych Emitenta jest Walne 
Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie.   

3.2.2. Podstawa prawna emisji Akcji Serii A, B i C 
 
Akcje Serii A, B, i C zostały wyemitowane na podstawie aktu założycielskiego Spółki z dnia 6 lutego 2008 r. 
(akt notarialny sporządzony przez asesora notarialnego Katarzynę Towarek, zastępcę notariusza Iwony 
Umeckiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Patriotów 309A – Rep. A nr 1100/2008). 
Akcje te objęli wspólnicy Wiesław Tadeusz Migut oraz Piotr Zesiuk. W/w akcje zostały zarejestrowane w 
rejestrze przedsiębiorców w dniu 26 lutego 2008 r. W dniu 19 maja 2011 r. Walne Zgromadzenie Spółki 
(akt notarialny z dnia 20 maja 2011 r. Repertorium A nr 4674/2011, sporządzony przez asesora 
notarialnego Michała Maksymiuka, zastępcę Pawła Zbigniewa Cupriaka, Kancelaria Notarialna Paweł 
Cupriak i Marcin Łaski, Notariusze, Spółka partnerska, ul. Grzybowska 2 lok. 26 B, Warszawa) podjęło 
uchwałę nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości 
nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby akcji bez zmiany kapitału zakładowego - na mocy 
której dokonano zmiany wartości nominalnej akcji z 0,01 zł do 0,50 zł, uchwałę nr 14 w sprawie zmian w 
Statucie Spółki - na mocy której zmieniono akcje serii A i B z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz 
uchwałę nr 16 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu akcji 
serii A, B i C oraz dematerializacji tych akcji. Wymienionej powyżej zmiany Statutu zostały 
zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców w dniu 16 czerwca 2011. Poniżej przytoczono treść 
odpowiednich uchwał  Walnego Zgromadzenia Spółki. 
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3.2.3. Podstawa prawna emisji Akcji Serii D i Akcji Serii E 

 
Akcje Serii D, wprowadzane do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, zostały utworzone na podstawie 
uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D nieuprzywilejowanych, 
na okaziciela, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, do zaoferowania w trybie 
subskrypcji prywatnej.  
 
Poniżej przytoczono treść odpowiedniej uchwały. 
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Akcje Serii E, wprowadzane do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, zostały utworzone na podstawie 
uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E nieuprzywilejowanych, 
na okaziciela, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, do zaoferowania w trybie 
subskrypcji prywatnej.  
 
Poniżej przytoczono treść odpowiedniej uchwały. 
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 lipca 2011 r. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zmiany 
uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E nieuprzywilejowanych, na okaziciela, z 
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, do zaoferowania w trybie subskrypcji 
prywatnej. 
 
Poniżej przytoczono treść odpowiedniej uchwały. 
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 czerwca 2011 r. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu akcji serii D i E oraz 
dematerializacji tych akcji. 
 
Poniżej przytoczono treść odpowiedniej uchwały. 
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W dniu 19 lipca 2011 r. Zarząd Emitenta złożył oświadczenie w przedmiocie dookreślenia kapitału 
zakładowego Spółki. Poniżej przytoczono treść przedmiotowego oświadczenia.  
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W dniu 3 sierpnia 2011 r. Emitent złożył wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców 
m.in. w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Akcje Serii D i E zostały zarejestrowane w 
rejestrze przedsiębiorców w dniu 24 sierpnia 2011 r.  

3.3. Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wszystkie Akcje wyemitowane przez 
Emitenta są równe w prawie do dywidendy. Akcje Serii A, B i C uczestniczą w dywidendzie od dnia 
powstania Emitenta tj. 6 lutego 2008 r. 
 
Akcje Serii D oraz Akcje Serii E będą uczestniczyły w dywidendzie z zysku osiągniętego przez Emitenta w 
2011 roku, tj. od 1 stycznia 2011 r. 
 
W dniu 19 maja 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 12 w sprawie 
przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym. Poniżej przedstawiono treść odpowiedniej 
uchwały.  
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3.4. Prawa wynikające z instrumentów finansowych oraz zasady ich realizacji 

 
Prawa, obowiązki i ograniczenia związane z Akcjami Emitenta są określone przepisami kodeksu spółek 
handlowych, innych przepisów prawa oraz postanowieniami Statutu. 

3.4.1. Prawa o charakterze majątkowym 

 
Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym:  
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1) prawo do udziału w zysku - zgodnie z art. 347 §1 k.s.h. akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku 
wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został 
przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom; ponieważ żadna z Akcji nie jest 
uprzywilejowana co do dywidendy, zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty 
akcjonariuszom Emitenta dzieli się, zgodnie z art. 347 §2 k.s.h. w stosunku do liczby Akcji; co 
oznacza, iż na każdą akcję przypada dywidenda w jednakowej wysokości; zgodnie z art. 348 §2 i §3 
k.s.h. uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały 
akcje w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie;  

2) prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) - zgodnie z art. 433 §1 k.s.h. 
akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) w 
stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji; w interesie spółki Walne Zgromadzenie może 
uchwałą pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części; podjęcie takiej uchwały 
wymaga większości 4/5 głosów, a uchwała może zostać podjęta tylko wtedy, gdy pozbawienie 
akcjonariuszy prawa poboru akcji zostało zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 
podejmowanie uchwały o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczne, jeżeli uchwała o podwyższeniu 
kapitału zakładowego spółki stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję 
finansową (subemitenta) z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem 
umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale albo, że nowe akcje 
mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie 
obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; 

3) prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji -stosownie do art. 474 §2 k.s.h. w 
przypadku likwidacji spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli 
dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do wysokości dokonanych przez każdego z nich wpłat na 
kapitał zakładowy;  

4) prawo do zbycia akcji - zgodnie z art. 337 §1 k.s.h., akcje są zbywalne; jednocześnie Statut Spółki nie 
wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie;  

5) prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach - akcje mogą być przedmiotem zastawu 
lub użytkowania ustanowionego przez ich właściciela;  

6) prawo do umorzenia akcji - zgodnie z §8 Statutu Spółki Akcje mogą być umarzane w drodze ich 
nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza;  

7) prawo związane z wykupem akcji - zgodnie z art. 416 §4 i 417 §4 k.s.h. skuteczność uchwały w 
sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, 
którzy nie zgadzają się na tę zmianę, o ile w statucie spółki nie został zamieszczony zapis, 
przewidujący możliwość istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki bez konieczności wykupu akcji 
w sytuacji gdy uchwała zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób 
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 

3.4.2. Prawa o charakterze korporacyjnym 
  
Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze korporacyjnym:  
 
1) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki oraz prawo do głosowania na Walnym 

Zgromadzeniu - na podstawie art. 412 §1 k.s.h. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu; zgodnie z art. 411 §1 k.s.h. każda 
akcja uprawnia do oddania jednego głosu; głos może być oddany przez pełnomocnika, przy czym 
pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej; zgodnie z art. 4111 §1 
k.s.h. akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą 
korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Walnego 
Zgromadzenia, który wejdzie w życie z chwilą uzyskania przez Emitenta statusu spółki publicznej nie 
przewiduje jednak takiej możliwości; zgodnie z art. 4065 §1 k.s.h. statut może dopuszczać udział w 
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w chwili obecnej 
Statut Spółki nie przewiduje takiej możliwości;  

2) prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - zgodnie z art. 399 §3 k.s.h. 
akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki lub co najmniej 50 % 
ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie;  

3) prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia 
wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia -zgodnie z art. 
400 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego 
spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych 
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spraw w porządku tego zgromadzenia; Statut Spółki nie przewiduje odmiennych postanowień w tej 
kwestii;  

4) prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 
Zgromadzenia - zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co 
najmniej 5% kapitału zakładowego spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; 

5)  prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia - zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co 
najmniej 5% kapitału zakładowego spółki publicznej 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; 

6) prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 k.s.h.;  
7) prawo do żądania wyboru rady nadzorczej odrębnymi grupami - zgodnie z art. 385 §3 k.s.h. na 

wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, wybór rady 
nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej; 

8) prawo do uzyskania informacji o spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa zgodnie z 
art. 428 k.s.h.;  

9) prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt spółki określonego zagadnienia związanego z 
utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw - zgodnie z art. 84 i 85 Ustawy o ofercie 
publicznej uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub 
akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5%. ogólnej liczby głosów;  

10) prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz do imiennego zaświadczenia o 
prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej - wynikające z art. 328 §6 k.s.h.;  

11) prawo do żądania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego 
wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta najpóźniej na 
piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem - wynikające z art. 395 §4 k.s.h.; 

12)  prawo do przeglądania w lokalu zarządu spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia -wynikające z 
art. 407 §1 k.s.h. oraz do żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu pocztą elektroniczną - wynikające z art. 407 §11 k.s.h.; 

13)  prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem - wynikające z art. 407 §2 k.s.h.;  

14) prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w 
tym celu komisję, złożoną co najmniej trzech osób; wniosek mogą złożyć akcjonariusze posiadający 
10% kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu; wnioskodawcy mają 
prawo wyboru jednego członka komisji - wynikające z art. 410 §2 k.s.h.;  

15) prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów 
uchwał -wynikające z art. 421 §3 k.s.h.;  

16) prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 
486 i 487 k.s.h.; 

17)  prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego 
sporządzenia - wynikające z art. 341 §7 k.s.h.;  

18) prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów 
dokumentów, o których mowa w art. 505 §1 k.s.h. (w przypadku połączenia spółki), w art. 540 §1 
k.s.h. (w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 k.s.h. (w przypadku przekształcenia spółki); 

19)  prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy 
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki albo spółdzielni będącej 
akcjonariuszem Emitenta, albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał; żądanie udzielenia 
informacji oraz odpowiedź powinna być złożone na piśmie - wynikające z art. 6 k.s.h.; 

20)  prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy 
wykup akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z 
podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami 
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, osiągnął lub 
przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce - wynikające z art. 82 Ustawy o ofercie publicznej;  
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21) prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub 
przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w danej spółce publicznej - zgodnie z art. 83 Ustawy o ofercie 
publicznej takiemu żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub 
przekroczył 90% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w 
terminie 30 dni od jego zgłoszenia; obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również 
solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie 
publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i 
dominującymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów;  

22) prawa akcjonariuszy wynikające z przepisów Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie -zgodnie 
z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień 
inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, 
które może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z 
zapisami Ustawy o obrocie; zgodnie z art. 328 §6 k.s.h. akcjonariuszom posiadającym 
zdematerializowane akcje spółki handlowej przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa 
depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz do 
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej; 
akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki handlowej nie przysługuje natomiast 
roszczenie o wydanie dokumentu akcji; roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże 
akcjonariusze posiadający akcje, które nie zostały zdematerializowane. 

3.5. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w 
przyszłości 

 
Zgodnie z art. 395 kodeksu spółek handlowych w przypadku Emitenta właściwym do powzięcia uchwały o 
podziale zysku oraz wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w 
terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.  
 
W roku 2011 Emitent wypłacił swoim akcjonariuszom, tytułem udziału w zysku kwotę 334.344,23 zł. W 
ocenie Emitenta powyższe świadczy o tym, iż jest on podmiotem generującym stabilne zyski dla swoich 
akcjonariuszy i dającym racjonalne podstawy do oczekiwania uzyskiwania zysków z tytuły dywidendy. 
Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb 
inwestycyjnych Spółki oraz jej zapotrzebowania na środki finansowe. 

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

3.6.1. 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. 
  

a) 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.  
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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 10 % udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w pkt. 1; 

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  
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 w 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.  
 

b) 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.  

3.6.2. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji 
 

a) 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 
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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 zaświadczenie o miejscu 
zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez 
właściwy organ administracji podatkowej.  
 

b) 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% 
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 
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 zaświadczenie o miejscu 
zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez 
właściwy organ administracji podatkowej.  

3.6.3.  Podatek od czynności cywilnoprawnych 
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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 uiścid 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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4. DANE O EMITENCIE 

4.1. Nazwa, forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta wraz z numerami 
telekomunikacyjnymi oraz identyfikatorem według właściwej klasyfikacji 
statystycznej oraz numeru według właściwej identyfikacji podatkowej 

 
Firma Spółki MM Conferences S.A. 
Siedziba Warszawa 
Adres ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa 
Numer telefonu +48 22 379 29 00 
Numer faksu +48 22 379 29 01 
Adres strony internetowej www.mmcpolska.pl  
Adres poczty elektronicznej info@mmcpolska.pl  
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000300045 
REGON 141312256 
NIP 9522040486 

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 
 
Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony.  

4.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 
 
Emitent został utworzony w dniu 6 lutego 2008 r. w wyniku zawiązania spółki akcyjnej przez Wiesława 
Miguta i Piotra Zesiuka na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez asesora notarialnego 
Katarzynę Towarek, zastępcę notariusza Iwony Umeckiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie 
przy ul. Patriotów 309A (Rep. A Nr 1100/2008). 
 
Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000r. - kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, 
poz. 1037, ze zm.) oraz Statutu Spółki – akt notarialny z dnia 6 lutego 2008 r. sporządzony przez asesora 
notarialnego Katarzynę Towarek, zastępcę notariusza Iwony Umeckiej – notariusza w Warszawie – Rep. A 
Nr 1100/2008, zmieniony następnie aktem notarialnym z dnia 15 czerwca 2010 r. sporządzonym przez 
Grzegorza Mataniaka – notariusza w Warszawie – Rep. A Nr 2181/2010, kolejno aktem notarialnym z dnia 
20 maja 2011 r. sporządzonym przez asesora notarialnego Michała Maksymiuka, zastępcę Pawła Zbigniewa 
Cupriaka – notariusza w Warszawie – Rep. A Nr 4674/2011, a następnie aktem notarialnym z dnia 17 
czerwca 2011 r. sporządzonym przez notariusza Marcina Łaskiego, notariusza w Warszawie – Rep. A Nr 
5839/2011. 

4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru a w 
przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało 
uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia oraz wskazanie organu, 
który je wydał 

 
Emitent jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000300045 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 lutego 2008 r. Utworzenie Emitenta nie wymagało 
uzyskania zezwolenia.  

4.5. Krótki opis historii Emitenta 
 
Historia działalności 
 
Emitent rozpoczął swoją działalność w lutym 2008 roku. Wcześniej działalność ta nie była prowadzona w 

http://www.mmcpolska.pl/
mailto:info@mmcpolska.pl
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żadnej formie organizacyjnej. Emitent jest wiodącym organizatorem sympozjów, konferencji, kongresów i 
warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. 
 
Pomimo krótkiego okresu działalności, Emitent bardzo szybko znalazł się w gronie liderów rynku 
konferencji. Od samego początku umiejętnie reagował na zapotrzebowania rynku na którym prowadzi 
działalność operacyjną, a także dostosowywał profil świadczonych usług. Efektem podjętych działań jest  
współpraca z wybitnymi prelegentami, wysoki poziom merytoryki jak i jakość świadczonych usług. Kluczem 
do szybkiego rozwoju Emitenta jest inwestowanie w rozwój pracowników, w rozwój i dywersyfikację 
produktów jak i rozszerzanie grupy docelowej. Oprócz organizowania spotkań biznesowych, Emitent 
Zajmuje się również wydawaniem czasopisma ‘Prawo i regulacje Świata Telekomunikacji i Mediów’ oraz 
przygotowywaniem szkoleń wewnętrznych dla firm organizowanych przez jednostkę wewnętrzną 
Emitenta, MMC Szkolenia. 
 
Rok 2008 
 
Od 2008 roku Emitent zorganizował dużą ilość warsztatów, konferencji i szkoleń, a jego marka stała się 
rozpoznawalna poprzez organizację najważniejszych spotkań dla obsługiwanych branż. 
 
Działalność Emitenta rozpoczęła się od wyzwania jakim było zorganizowanie ‘VIII Sympozjum Świata 
Telekomunikacji’. W ramach tego projektu Emitentowi udało się pozyskać do współpracy kluczowe firmy 
telekomunikacyjne w charakterze partnerów i sponsorów. Obszerne grono uczestników świadczyło o 
wysokim wyniku sprzedaży uczestnictw indywidualnych. 
 
Kolejną zorganizowaną konferencją było ‘Mobile Broadband’. W ramach tego przedsięwzięcia Emitent 
pozyskał czołowych przedstawicieli sektora tlekomunikacyjnego w charakterze zarówno partnerów, 
sponsorów jak i prelegentów. 
 
Emitent rozpoczął również proces intensywnego planowania organizacji warsztatów poprzez analizę 
zapotrzebowania rynku. 
 
Dużym osiągnięciem Emitenta na koniec roku 2008 była organizacja dwóch projektów:  
 

 ‘Media Summit’, 

 ‘Zmiany w regulacjach i prawie telekomunikacyjnym’. 
 
Projekty te zapoczątkowały cykl corocznych dużych konferencji, skupiających wszystkich czołowych graczy 
rynku telekomunikacji i mediów. 
 
Drugie półrocze 2008 roku wiązało się gównie ze zmianą lokalizacji biura Emitenta. Zmiana ta była 
podyktowana przede wszystkim usprawnieniem i ułatwieniem procesu rekrutacji i powiększania kadry 
pracowniczej. 
 
Emitent rozpoczął również okres inwestycji w rozwój portfolio posiadanych produktów: 
 

 Konferencji i kongresów 
o Telekomunikacyjnych i Medialnych 
o Prawnych 
o Kontroli kosztów 
o Medialnych 
o Marketingowych 
o Nieruchomości 

 

 Warsztatów 
o Finanse i Bankowość 
o Prawnych 

 
Niewątpliwym sukcesem wieńczącym rok 2008 był zakup od spółki Migut Media S.A. praw od do organizacji 
kolejnych edycji ‘Sympozjum Świata Telekomunikacji’ oraz organizacji ‘Gali Złotych Anten Świata 
Telekomunikacji’. 
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Rok 2009 
 
Pierwsze półrocze roku 2009 upłynęło pod znakiem ogromnego sukcesu projektu – ‘Sympozjum Świata 
Telekomunikacji’ oraz towarzyszącej temu wydarzeniu wieczornej ‘Gali Złotych Anten Świata 
Telekomunikacji’. Było to szczególne osiągnięcie Emitenta, głównie dlatego, że pierwszy raz był on 
wyłącznym organizatorem tak dużego przedsięwzięcia. Ostatecznie Sympozjum zgromadziło kilkaset 
uczestników. Wydarzenie dodatkowo uświetniło wybitne grono prelegentów oraz goście z zagranicy. 
Emitentowi udało się również pozyskać kluczowych partnerów oraz sponsorów. Dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu Emitenta projekt ten z roku na rok osiąga coraz większą renomę i staje się jednym z 
najbardziej rozpoznawanych w branży. 
 
Kolejnym ważnym osiągnięciem roku 2009 był warsztat ‘Dyrektywa PSD’. Warsztat spotkał się z ogromnym 
zainteresowaniem ze strony uczestników reprezentujących rynek bankowości.  
 
W okresie tym Emitent rozpoczął planowanie kolejnych, poszerzając grupy docelowe o nowe branże i 
sektory. 
 
Drugie półrocze 2009 roku to głównie organizacja ‘II Kongresu Media Summit’, który przy kolejnej edycji 
zdecydowanie przyciągnął większą ilość uczestników oraz poszerzył liczbę prelegentów i gości z zagranicy. 
Emitentowi udało się pozyskać najważniejsze instytucje i firmy z branży mediów jako partnerów 
strategicznych projektu. 
 
Drugie półrocze 2009 było również okresem, w którym Emitent intensywnie inwestował w rozwój swojego 
portfolio : 
 

 Konferencji i kongresów 
o Telekomunikacyjnych i Medialnych 
o Prawnych 
o Medialnych 
o Bankowość / Finanse / Ubezpieczenia 
o Energetyka 

 

 Warsztatów 
o Finanse i Bankowość 
o Prawnych 
o Farmacja 
o Bankowość / Finanse / Ubezpieczenia 
o Prawo Telekomunikacja 
o Nowe technologie w telekomunikacja 
o Prawo w Farmacji 
o Prawo energetyczne 
o M&A 

 
Koniec roku 2009 to również inwestycja w utworzenie nowego działu w strukturze Emitenta, MMC 
Szkolenia, ukierunkowanego na sprzedaż wewnętrznych warsztatów/szkoleń. Głównym celem dla 
utworzenia MMC Szkolenia, było wejście Emitenta w rynek warsztatów/szkoleń i oferowanie ich jako 
„tańszych” od tych obecnych na rynku przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości. 
 
W 2009 roku nastąpiło intensywne poszerzenie kadry oraz przebudowa zajmowanej przez Emitenta 
powierzchni biurowej. 
 
Rok 2010 
 
W 2010 roku Emitent organizował otwarte projekty szkoleniowe i konferencyjne oraz projekty  o 
charakterze warsztatów wewnętrznych jako MMC Szkolenia. Biorąc pod uwagę nasilającą się konkurencję 
w sektorze telekomunikacyjnym i medialnym konferencji, wprowadzona została kwartalna publikację 
„Prawo i regulacje świata telekomunikacji i mediów” oraz strona internetowa www.prawoiregulacje.pl. 
 
W pierwszym półroczu 2010 roku Emitent po raz kolejny odnotował sukces związany z organizacją 
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‘Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów’. Emitent postanowił znacznie zwiększyć grupę docelową 
tego spotkania. W związku z konwergencją mediów i telekomunikacji, nazwa projektu rozszerzona została 
o dopisek „i Mediów”, dodając tym samym tematykę stricte dot. rynku medialnego. Emitent utworzył i 
przeprowadził również konkurs „Kryształowe Anteny Świata Mediów”. W efekcie powiększenia grupy 
docelowej i rangi spotkania, Emitent odczuł znaczny wzrost przychodów z tytułu sponsoringu. 
 
Kolejne wydarzenia roku 2010 to organizacja projektów warsztatowych z zakresu zmian w prawie: 
 

 ‘Nowa Dyrektywa w sprawie kredytu konsumenckiego 2010’ 

 ‘Dyrektywa CRD’ 

 ‘Dyrektywa IED’ 

 ‘Prawa autorskie w świetle nowelizacji ustawy’ 

 ‘Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych’ 
 
Przy okazji wyżej wymienionych spotkań Emitentowi udało się pozyskać kluczowych prelegentów z 
największych kancelarii prawnych w Polsce oraz ekspertów z danych zagadnień. 
 
Zorganizowanie wspomnianych  projektów to również wysoki wynik sprzedaży uczestnictw indywidualnych. 
 
Emitent podjął również działania w zakresie wprowadzenia kwartalnika „Zmiany w prawie  świata 
telekomunikacji i mediów”. Do działań tych należały: 

 

 Zebranie Rady Eksperckiej oraz Programowej, 

 Przygotowanie kanałów dystrybucji, 

 Podjęcie współpracy z Autorami, 

 Rozpoczęcie rozmów dot. sponsoringu pisma przez kluczowe firmy i kancelarie z rynku, 

 Określenie grupy docelowej i ram publikacji, 

 Stworzenie Szaty Graficznej pisma, 

 Zajęcie 100% niszy rynkowej. 
 
W drugiej połowie 2010 roku Emitent przeprowadził ‘III edycję Kongresu Media Summit’. Wydarzenie to 
skupiło kilkuset uczestników i prelegentów dzięki czemu stało się rozpoznawalną marką na rynku mediów. 
Dużym sukcesem Emitenta było pozyskanie kolejnych strategicznych firmy, działających na 
międzynarodowym rynku mediów. 
 
Z sukcesem przeprowadzone zostały zaplanowane wcześniej warsztaty i szkolenia wewnętrzne. Emitent 
kontynuował inwestycje w rozwój portfolio posiadanych produktów. 
 

 Konferencji i kongresów: 
o Telekomunikacyjnych i Medialnych, 
o Prawnych, 
o Medialnych, 
o Bankowość / Finanse / Ubezpieczenia, 
o Energetyka. 

                       

   Warsztatów: 
o Finanse i Bankowość, 
o Prawnych, 
o Farmacja, 
o Bankowość / Finanse / Ubezpieczenia, 
o Prawo Telekomunikacja, 
o Nowe technologie w telekomunikacja, 
o Prawo w Farmacji, 
o Prawo energetyczne, 
o M&A. 

 
Drugie półrocze 2010 roku upłynęło na intensywnym przygotowaniu do organizacji nowego wydarzenia, 
którym było ‘Banking Forum’. W celu zapewnienia sukcesu projektowi Emitent rozpoczął współpracę z 



     DOKUMENT INFORMACYJNY MM CONFERENCES S.A. 

 61  

kluczowymi przedstawicielami sektora bankowego. Emitent pracował również nad przygotowaniem  
projektu ‘Spotkanie Rady Programowej Banking Forum’, które odbyło się na początku stycznia 2011 roku. 
 
Poniżej zaprezentowano zestawienie najważniejszych wydarzeń z dotychczasowej działalności Emitenta. 

Rok Wydarzenie

Utworzenie Spółki

Zorganizowanie VIII Sympozjum Świata Telekomunikacji

Ogranizacja Konferencji Mobile Broadband

Organizacja Media Summit oraz Zmiany w regulacjach i prawie telekomunikacyjnym

Zakup praw od Migut Media S.A. do organizacji kolejnych edycji Sympozjum Świata Telekomunikacji oraz organizacji Gali Złotych Anten Świata Telekomunikacji

Organizacja Sympozjum Świata Telekomunikacji oraz towarzyszącej jej wieczornej Gali Złotych Anten Świata Telekomunikacji

Organizacja warsztatu Dyrektywa PSD

II Kongres Media Summit

Wprowadzenie publikacji „PRAWO I REGULACJE ŚWIATA TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW” oraz strony www.prawoiregulacje.pl

Kolejny triumf Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów

Utworzenie i przeprowadzenie Konkursu „Kryształowe Anteny Świata Mediów”

Wprowadzenie kwartalnika „ZMIANY W PRAWIE  ŚWIATA TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW”

Organizacja III edycji Kongresu Media Summit

Organizacja Banking Forum

Przygotowanie Spotkania Rady Programowej Banking Forum

2008

2009

2010

 
 
Historia prawna 
 
Emitent został utworzony w dniu 6 lutego 2008 r. w wyniku zawiązania spółki akcyjnej przez Wiesława 
Miguta i Piotra Zesiuka na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez asesora notarialnego 
Katarzynę Towarek, zastępcę notariusza Iwony Umeckiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie 
przy ul. Patriotów 309A - Rep. A Nr 1100/2008. Akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w 
sposób następujący: 
 

1) Wiesław Migut objął 31.850.000 akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 318.500,00 
zł oraz 650.000 akcji na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 6.500,00 zł.  

2) Piotr Zesiuk objął 17.150.000 akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 171.500,00 zł 
oraz 350.000 akcji na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 3.500,00 zł.  

 
Akcjonariusze przed zarejestrowaniem Spółki dokonali następujących wpłat na akcje: 
 

1) akcje serii A zostały opłacone w wysokości ¼ ich wartości nominalnej tj. w kwocie 79.625,00 zł; 
2) akcje serii B zostały opłacone w wysokości ¼ ich wartości nominalnej tj. w kwocie 42.875,00 zł; 
3) akcje serii C zostały opłacone w całości tj. w łącznej kwocie 10.000,00 zł.  

 
Na przestrzenie lat 2008 – 2011 akcjonariusze dokonali następujących wpłat na poszczególne akcje: 
 

1) Wiesław Migut dokonał wpłat na akcje serii A w łącznej kwocie 238.875,00 zł; 
2) Piotr Zesiuk dokonał wpłat na akcje serii B w łącznej kwocie zł 128.626,00 zł.  

 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Spółki został opłacony w 
całości.  
 
Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000r. - kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, 
poz. 1037, ze zm.) oraz Statutu Spółki.  
 
Spółka na przestrzeni lat 2008 – 2011 dokonała następujących zmian Statutu: 
1) aktem notarialnym z dnia 15 czerwca 2010 r. sporządzonym przez Grzegorza Mataniaka – notariusza w 

Warszawie – Rep. A Nr 2181/2010, w § 7 Statutu Spółki dodano pkt r) uwzględniając tym samym w 
przedmiocie działalności Spółki pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane; 

2) aktem notarialnym z dnia 20 maja 2011 r. sporządzonym przez asesora notarialnego Michała 
Maksymiuka, zastępcę Pawła Zbigniewa Cupriaka – notariusza w Warszawie – Rep. A Nr 4674/2011 
Spółka dokonała zmian mających na celu dostosowanie poszczególnych postanowień Statutu Spółki do 
wymagań niezbędnych dla funkcjonowania spółki publicznej, zmieniono m.in.: 
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a) wartość nominalną akcji z 0,01 zł na 0,50 zł poprzez zmniejszenie ilości akcji z 50.000.000 do 
1.000.000; 

b) zmieniono akcje imienne serii A i B na akcje na okaziciela; 
c) zwiększono liczbę członków Rady Nadzorczej; 
d) przyjęto wspólną dwuletnią kadencję dla członków Rady Nadzorczej. 

3) aktem notarialnym z dnia 17 czerwca 2011 r. sporządzonym przez notariusza Marcina Łaskiego, 
notariusza w Warszawie – Rep. A Nr 5839/2011 Spółka dokonała zmiany § 8 ust. 1-2 Statutu Spółki w 
zakresie kapitału zakładowego. 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 maja 2011 r. podjęło uchwałę nr 16 w sprawie ubiegania 
się o dopuszczenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu akcji serii A, B i C oraz dematerializacji 
tych akcji.  
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 czerwca 2011 r. podjęło następujące uchwały: 

a) uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D 
nieuprzywilejowanych, na okaziciela, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy, do zaoferowania w trybie subskrypcji prywatnej, 

b) uchwała nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E 
nieuprzywilejowanych, na okaziciela, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy, do zaoferowania w trybie subskrypcji prywatnej, 

c) uchwała nr 7 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
Akcji Serii D i E oraz dematerializacji tych akcji. 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 lipca 2011 r. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zmiany 
uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E nieuprzywilejowanych, na okaziciela, z 
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, do zaoferowania w trybie subskrypcji 
prywatnej. 
 
Od chwili powołania Emitenta Prezesem Zarządu Spółki jest Piotr Zesiuk. Spółka na przestrzeni lat 2008 – 
2011 nie dokonywała zmian osobowych w Zarządzie, jak również nie zmieniała się jej struktura 
właścicielska.  

4.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz 
zasad ich tworzenia  

 
Kapitał zakładowy Emitenta tworzony jest zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Kapitał 
zakładowy Emitenta wynosi 536.756,50 zł i dzieli się na 1.073.513 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł 
każda akcja, w tym: 
 
a) 637.000 (sześćset trzydzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,  
b) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 

0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 
c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł 

(pięćdziesiąt groszy) każda akcja,  
d) 60.000 (sześćdziesiąt  tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł 

(pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 
e) 13.513 (trzynaście tysięcy pięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 

nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. 

 
Zgodnie z art. 396 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §23 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie  dokonuje 
odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki 
kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego.  
O użyciu kapitału zapasowego, jak również innych kapitałów utworzonych w Spółce, rozstrzyga Walne 
Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego  w wysokości 1/3 części kapitału zakładowego można 
użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki. 

 



     DOKUMENT INFORMACYJNY MM CONFERENCES S.A. 

 63  

Zgodnie z art. 396 §4 kodeksu spółek handlowych, statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów 
na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Statut Emitenta w §26 ust. 2 
przewiduje, że Emitent może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie 
szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. Na dzień sporządzenia 
niniejszego dokumentu w Spółce nie zostały utworzone kapitały rezerwowe.  

4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 
 
Kapitał zakładowy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego został opłacony w 
całości.  
 
Należne wpłaty na kapitał zakładowy, które są prezentowane w Bilansie Emitenta na dzień 31.12.2010 
oraz 31.03.2011, zostały uregulowane odpowiednio w dniach 26.05.2011 oraz 27.05.2011. 

4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku 
realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji 
dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze 
wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz 
terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji 
 

Emitent nie wyemitował żadnych obligacji zamiennych ani obligacji dających prawo pierwszeństwa do 
objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.  

4.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które na podstawie 
statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału 
zakładowego, w granicach kapitału docelowego może być podwyższony kapitał 
zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w 
terminie ważności Dokumentu Informacyjnego może być jeszcze podwyższony 
kapitał zakładowy w tym trybie 
 

Statut Emitenta nie przewiduje możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego.  

4.10. Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane 
instrumenty finansowe Emintenta lub wystawione w związku z nimi kwity 
depozytowe 

 
Instrumenty finansowe Emitenta nie były dotychczas notowane na żadnych rynkach instrumentów 
finansowych. W związku z instrumentami finansowymi Emitenta nie były wystawiane kwity depozytowe. 

4.11. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych 
Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem 
istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do 
każdego z nich co najmniej nazwy, formy prawnej, siedziby, przedmiotu 
działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 

 
Podmiotem powiązanym osobowo w stosunku do Spółki jest Migut Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Tytoniowej 20. Pan Wiesław Migut jest Prezesem Zarządu Spółki Migut Media S.A. a także 
akcjonariuszem większościowym Emitenta (posiadającym 65% udziału w kapitale zakładowym). 
 
Emitent posiada 1 666 sztuk akcji COMPRESS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Tytoniowej 20. Akcje są 
notowane na rynku NewConnect. Wycena akcji na podstawie notowań na dzień 31.12.2010 roku (0,60 zł). 
Pan Wiesław Migut pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki COMPRESS S.A. oraz posiada 1 925 525 
sztuk akcji tej Spółki. 
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Emitent dokonuje transakcji z firmą Explorer Piotr Zesiuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwierzynieckiej 
2, która jest prowadzona przez Prezesa Zarządu Spółki MM Conferences S.A. 
 
Na uwagę zasługuje również fakt, iż świadczący Emitentowi usługi w ramach umowy o dzieło Pan Igor 
Zesiuk, były członek Rady Nadzorczej Spółki - jest  bratem Prezesa Zarządu Spółki. Pan Igor Zesiuk został 
odwołany ze składu Rady Nadzorczej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 
maja 2011 r.  

 

4.12. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich 
określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup 
produktów, towarów i usług albo, jeżeli to istotne, poszczególnych produktów, 
towarów i usług w przychodach  ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej 
Emitenta, w podziale na segmenty działalności 

4.12.1. Opis działalności Emitenta 
 

Swoją działalność Emitent realizuje w oparciu o następującą strukturę organizacyjną: 
 

 
 
Emitent zajmuje się organizowaniem sympozjów, kongresów oraz konferencji, które należą do najbardziej 
prestiżowych spotkań tego typu w Polsce. Są one kierowane do najwyższej kadry menedżerskiej, która 
otrzymuje możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z wielu dziedzin jak np. finanse, bankowość, 
energetyka, zarządzanie, marketing, telekomunikacja, IT oraz media.  
 
Kluczem do sukcesu organizowanych projektów jest prowadzenie przez Emitenta szczegółowych badań 
dotyczących potrzeb rynku (monitoring oczekiwań merytorycznych wysoce wyselekcjonowanej grupy 
docelowej), dzięki którym możliwe jest trafne rozpoznanie kluczowych problemów związanych z 
wybranym zagadnieniem. Jedną z najważniejszych silnych stron organizacji jest licząca sto kilkadziesiąt 
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tysięcy rekordów biznesowa baza danych dotycząca sektorów obsługiwanych przez Spółkę, która jest w 
sposób ciągły weryfikowana i aktualizowana. 
 
Prelegentami organizowanych spotkań są eksperci i praktycy w danej dziedzinie, jak również top 
management najważniejszych uczestników rynku (prezesi zarządów, członkowie zarządów oraz dyrektorzy 
poszczególnych pionów) którzy dzielą się z swoimi doświadczeniami i wiedzą. 

 
Emitent zajmuje się również organizacją spotkań o charakterze formy warsztatowej (szkolenia). Spotkania 
te są oparte na interaktywnych ćwiczeniach, case study oraz dyskusji z ekspertami.  
 
Emitent stara się dostarczać swoim klientom wysoki poziom wiedzy i umiejętności w oparciu o potrzeby 
rynku oraz panujące aktualnie trendy biznesowe, wykorzystując jednocześnie posiadane doświadczenie, 
wiedzę, dotychczasową współpracę z największymi firmami doradczymi, kancelariami, urzędami  oraz 
organizacjami zarówno państwowymi jak i niepaństwowymi, bazą doskonałych wykładowców - praktyków. 
Charakter spotkań warsztatowych umożliwia przede wszystkim wymianę wzajemnych doświadczeń 
pomiędzy uczestnikami, ale jest również znakomitym miejscem do dyskusji oraz rozwiązywania 
kluczowych problemów związanych z wybranym zagadnieniem. 
 
Oferta szkoleniowa Emitenta, jest skierowana do firm, które inwestują w rozwój swoich pracowników oraz 
stawiają na rozwój kwalifikacji i poziomu motywacji kadry gwarantując tym samym sukces swojej 
organizacji.  
 
Od roku 2010 oferta szkoleniowa Emitenta sprzedawana jest w ramach MMC Szkolenia. 

 
Poza działalnością związaną z organizacją kongresów, konferencji i warsztatów Emitent jest wydawcą 
prestiżowego magazynu poświęconego zagadnieniom prawa i regulacji dziedzin telekomunikacji i mediów. 
Magazyn ‘Prawo i Regulacje Świata Telekomunikacji i Mediów’ jest przede wszystkim platformą wymiany 
opinii o kwestiach niezwykle istotnych dla świata telekomunikacji i mediów. 
 
Na łamach magazynu goszczeni są wybitni specjaliści prawa telekomunikacji i mediów, których obecność 
stanowi gwarancję wysokiego poziomu dyskusji. Wymiana poglądów nie byłaby pełna, gdyby zabrakło głosu 
z rynku – głosu tych, których codzienna działalność biznesowa osadzona jest w ramach przepisów prawa. 
Do dyskusji na łamach magazynu zapraszani są również Czytelnicy – eksperci, parlamentarzyści, 
przedstawiciele sektora publicznego – wszystkie te osoby, którym sprawy telekomunikacji i mediów są 
bliskie.  
 
Magazyn stanowi miejsce owocnej wymiany poglądów dla przedstawicieli branży telekomunikacyjnej i 
mediów, ale również regulatorów i przedstawicieli administracji publicznej. 
 
Dzięki bezpośredniej wysyłce imiennej do kluczowych osób mających wpływ na kształtowanie się prawa 
telekomunikacyjnego i medialnego w Polsce magazyn jest najbardziej wpływową publikacją na rzeczowe 
przedstawianie argumentacji odnoście stanowiska każdej ze stron. 
 
Emitent od samego początku został założony jako Spółka Akcyjna w celu utworzenia wiodącej grupy 
konferencyjno-medialnej, która będzie działać w regionie europy środkowo-wschodniej. Do głównych 
celów założycieli należą: 
 

 Posiadanie zdywersyfikowanego portfelu klientów (obsługa kluczowych sektorów gospodarki), 

 Szeroki zakres oferowanych im produktów, (graniczony poziom ryzyka utraty płynności 
zamówień) 

 Kompetencje, know-how, kadrę oraz bazy danych i kontakty do organizowania projektów o 
charakterze kontynentalnym. 

W chwili obecnej Emitent kończy okres start up’u  tj. pierwszą część realizacji strategii średniookresowej 
(okres trzyletni), gdzie głównymi celami było.: 

 
 Budowa marki na rynku polskim, 

 Osiągnięcie pozycji lidera na rynku konferencyjnym w 1-2 sektorach,  

 Rozbudowa port folio,  



     DOKUMENT INFORMACYJNY MM CONFERENCES S.A. 

 66  

 Dywersyfikacja źródeł przychodów poprzez utworzenie stałych cyklicznych projektów 
gwarantujących stabilność finansową oraz możliwości inwestycyjne  

 Stworzenie zespołu zmotywowanych pracowników o wysokim morale i lojalności wobec 
organizacji.  

 
Powyższe cele zostały osiągnięte dzięki dostosowanie krótkoterminowej strategii i planów operacyjnych do 
dynamicznie zmieniających się uwarunkowań (kryzys gospodarczy), m.in. poprzez: 
 

 Tworzenie własnych projektów konferencyjnych będących kluczowymi i cyklicznymi wydarzeniami, 
na stałe wpisanymi w kalendarz i budżety marketinowo-promocyjne największych podmiotów w 
poszczególnych branżach w tym m.in. konferencje:  

 ‘Zmiany w Prawie i regulacjach Świata Telekomunikacji i Mediów’ (w 2011 odbędzie się 4. 
Edycja) 

 ‘Media Summit’ (w 2011 odbędzie się 4-ta edycja), 

 ‘Fuzje i Przejęcia’ (w 2011 odbędzie się 3-cia edycja),  

 ‘Banking & Retailing Forum’ (w 2011 odbędzie się 4-ta edycja), 

 ‘Programy Lojalnościowe’ (w 2011 odbędzie się 3-cia edycja, połączona i wykorzystująca 
dodatkowo doświadczenia i zaufanie uczestników warsztatu Rewolucja Technologiczna Kart 
Zbliżeniowych). 

 

 Zakup kluczowych projektów konferencyjnych o długoletniej historii będących w fazie schyłkowej 
jednakże ze względu na rozpoznawalność marki i wieloletniej historii o dużym potencjale rynkowych 
np. 

 ‘Sympozjum Świata Telekomunikacji’ (w tym roku odbyła się 11-ta. edycja), 

 ‘Wieka Gala Złotych Anten’ (w tym roku zorganizowaliśmy 13-ta edycja), 

 ‘Liderzy Świata Energii’, (w 2011 odbędzie się 6-ta edycja), 

 ‘Europower’ (w 2011 odbędzie się 14-ta edycja). 
 

 Reinwestowanie zysków w dywersyfikację obsługiwanych sektorów, a tym samym zwiększenie 
liczby projektów i obsługę szerszego portfolio klientów, w tym specjalizacja warsztatów z podziałem 
na projekty: 

 wertykalne organizowane dla danych pionów i działów, w szczególności działów prawnych, 
finansowych, technicznych m.in. 

 ‘Dyrektywa PSD’ (zorganizowaliśmy 5. edycji, w ciągu roku), 

 ‘Bazylea III’ (organizacja 2. edycji), 

 ‘Efektywny Marketing Dziecięcy’, 

 ‘Marketing Kobiecy’, 

 ‘Certyfikowana osoba wykwalifikowana w farmacji’. 

 horyzontalne, przeznaczone dla sprecyzowanego poziomu decyzyjności, w bez konkretnej 
specyfikacji danej branży, np.: 

 ‘Odpowiedzialność Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółkach Kapitałowych’, 

 ‘Kompendium wiedzy o finansach dla niefinansistów’, 

 ‘Holdingi w świetle zmian prawych’. 
 

 Rozwój kompetencji w nowych sektorach, w szczególności w Bankowości i Finansach, kluczowe jest 
ugruntowanie marki jako eksperta od „dostarczania” wysoce specjalistycznych projektów 
warsztatowych, co pozwala „zająć” nowe nisze. W rezultacie, na bazie odpowiedniego portfolio 
Zarząd zaplanował organizację dwóch kluczowych dla sektora Bankowego, Finansów i Ubezpieczeń 
projektów w 2011 roku (Banking Summit maj 2011 oraz Warsaw Insurance & Banking Summit WIBS). 
Aktywność z 2010 roku doprowadziła do wysokiej rentowości tegorocznej edycji Banking Summit 
(reprezentacja na poziomie Przedstawicieli Rad Nadzorczych, Prezesów Zarządów i członków 
zarządów kilkunastu największych Banków w tym m.in. NPB, Pekao S.A. PKO BP, Citi Bank Handlowy, 
Raiffeisen Bank Polska, ING Bank Śląski, Deutsche Bank, BNP Paribas Fortis), jednocześnie projekt jest 
wspierany finansowo przez 17 sponsorów i partnerów (w tym m.in. VISA, MasterCard, Deloitte, 
Ericsson, Wincor Nixdorf, Alcatel-Lucent, ZEB), co bardzo dobrze rokuje dla jesiennego forum. 
 

 Organizację projektów wysoce specjalistycznych - warsztatowych o zwiększonym poziomie ryzyka 
(ograniczona grupa docelowa, wysoce specjalistyczne zagadnienia merytoryczne) jednakże dających 
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potencjalnie bardzo wysoką stopę zwrotu w związku z brakiem konkurencji oraz pozwalających na 
uzyskanie odpowiedniego pozycjonowania wizerunku. Należy w pełni wykorzystać doświadczenia i 
pozyskany know-how w 4-tym kwartale 2010, w szczególności w kwestii monitoringu oczekiwań i 
wielkości poszczególnych grup docelowych oraz elastyczności cenowej popytu w poszczególnych 
grupach docelowych (w 4 kwartale 2010 r. wprowadzono do komunikacji projekty, które z powodu 
zbyt wysokiego poziomu szczegółowości nie znalazła odpowiedniej liczby zainteresowanych. Wpłynęło 
to na wzrost niezrealizowanych projektów do 11-tu w 4 kwartale 2010 r. (w porównaniu do 6. w 
poprzednich trzech kwartałach 2010) co bezpośrednio wpłynęło na obniżenie rentowności Spółki w 
skali rocznej. 
 

 Wykorzystanie zdobytego know-how i bardzo relacji z klientami. - 4 kwartał 2010 r., okazał się 
wyjątkowym doświadczeniem z zakresu analizy potrzeb klientów w obsługiwanych sektorach, w 
szczególności w bankowości i finansach oraz pozwolił na pozyskanie know-how dotyczącego 
pozycjonowania i plasowania produktów skierowanych dla w/w sektora. Dodatkowo, wieloletnie już 
kontakty z klientami, prelegentami, oraz instytucjami zaowocowały bezpośrednio na skrócenie czasu 
realizacji poszczególnych projektów, a tym samym zdolności podażowe. 

 

 Wykorzystanie skali działania, wysokiego morale i motywacji zespołu. Zwiększając skalę działania 
koniecznością było zbudowanie stałej kadry kierowniczej oraz zwiększenie zatrudnienia w dziale 
produkcji kontentu merytorycznego. Ponieważ osoby, pracujące obecnie na stanowiskach 
kierowniczych, swój rozwój zawodowy przeszły praktycznie w 100% w ramach ścieżki kariery w MM 
Conferences S.A., od asystenta bądź młodszego specjalisty do kierownika, są one w pełni zapoznane z 
misją i wizją firmy. Jednocześnie zarząd przykłada ogromną staranność w realizacji polityki spójnej z 
etyką biznesu oraz z uwzględnianiem na pierwszym miejscu potrzeb klienta. Przyjęta strategia 
personalna pozwoliła na wyłonienie w 2010 roku „stałego” zespołu, charakteryzującego się 
uporządkowaną i spójną strukturą oraz precyzyjnie określonym zakresem obowiązków. Pozwala to w 
połączeniu ze ściśle określonymi procedurami wewnętrznymi na dostarczanie najwyższej jakości 
produktów i usług oraz skutkuje wieloletnią lojalnością klientów. 

 

 Wykorzystani e-marketingu szeptanego do rozwoju produktów. Dotychczasowa obsługa 
największych podmiotów z sektora telekomunikacji, mediów, IT, bankowości, energetyki i farmacji na 
najwyższym poziomie sprawia, że nowe firmy same zaczynają się zgłaszać w kwestii organizacji 
szkoleń wewnętrznych oraz organizacji projektów na zamówienie. 

4.12.2. Najważniejsze projekty realizowane przez Emitenta 

 
Do najważniejszych projektów realizowanych przez Emitenta należą: 
 

 

Projekty 

Sympozjum 

Banking Forum 

Media Summit 

Zmiany w 
regulacjach i 

Prawie Świata 
Telekomunikacji i 

Mediów  
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Sympozjum  
 
Jest najważniejszym spotkaniem branży w roku, które na stałe wpisało się w kalendarz największych 
wydarzeń organizowanych w Polsce. Od 11 lat stanowi neutralną platformę wymiany doświadczeń i 
dyskusji na temat rozwoju rynku telekomunikacyjnego i mediów. Jest doskonałą okazją do poznania 
najnowszych trendów i strategii obowiązujących na rynkach europejskich, jak również daje możliwość 
pogłębienia dialogu z regulatorem oraz wypracowania wspólnych rozwiązań. Sympozjum skupia elitarne 
grono ekspertów z dziedziny telekomunikacji i mediów, czołowych graczy rynkowych, regulatorów, 
przedstawicieli rządu, władze samorządowe oraz gości z zagranicy.  
 
Corocznemu Sympozjum towarzyszy uroczysta Wielka Gala Złotych Anten Świata Telekomunikacji i 
Kryształowych Anten Świata Mediów, podczas której Kapituła Konkursu uhonorowuje najlepszego 
menadżera, człowieka roku, firmę, a także produkty i usługi telekomunikacyjne i medialne.  Poprzednie 
edycje Sympozjum i Wielkiej Gali zgromadziły ponad 4500 uczestników oraz kilkuset prelegentów z Polski i 
Europy. 

 
Banking Forum  
 
Współtworzone z Prezesami banków oraz operatorami telekomunikacyjnymi, wchodzącymi w skład Rady 
Programowej wydarzenia, jest jedynym tak unikalnym i prestiżowym wydarzeniem na rynku. Wydarzenie 
rozpoczyna się od zamkniętego Spotkania Liderów Bankowości, poprzedzającego otwartą dyskusję w 
ramach Forum. 
 
Celem spotkania jest wypracowanie i zaprezentowanie podczas konferencji prasowej, wspólnego 
stanowiska kluczowych przedstawicieli środowiska bankowego i telekomunikacyjnego w zakresie wpływu 
Bazylei III na polski sektor bankowy, w szczególności na dostępność finansowania dla polskiej gospodarki, 
klientów indywidualnych oraz przyszłości płatności bezgotówkowych i działań zmierzających do ich 
popularyzacji. 
 
Część konferencyjna Banking Forum stanowi platformę wymiany poglądów na kluczowe dla branży 
bankowej zagadnienia, które kształtować będą jej przyszłość w najbliższych latach. 
 
Elektronizacja sektora bankowego, przyszłość płatności bezgotówkowych w Polsce oraz bezpieczeństwo 
obrotu elektronicznego - to najistotniejsze aspekty jakie zostaną poruszone przez zaproszonych ekspertów 
z branży. 
 
Media Summit  
 
Jest corocznym kongresem, organizowanym od grudnia 2008 roku.  
 
Jest on kierowany do najwyższej kadry menedżerskiej, która podąża za najnowszą wiedzą związaną z 
rozwojem rynku mediów w Polsce i w krajach europejskich. Wybitne, międzynarodowe grono zaproszonych 
gości gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny konferencji, a poruszane zagadnienia dotyczą 
najistotniejszych problemów rynku mediów i telekomunikacji w regionie Europy środkowo-wschodniej. 
Media Summit to kilkuset uczestników, elitarne grono prelegentów oraz platforma wymiany doświadczeń i 
poglądów dotyczących rynku mediów. 
 
Zmiany w regulacjach i Prawie Świata Telekomunikacji i Mediów  
 
Konferencja to corocznie organizowane spotkanie branży telekomunikacyjnej, które na stałe wpisało się w 
kalendarz największych wydarzeń organizowanych w Polsce. 
 
Konferencja Zmiany w regulacjach i Prawie Świata Telekomunikacji i Mediów to wyjątkowa okazja do 
zapoznania się z nowymi przepisami oraz skonsultowania z regulatorami oraz innymi uczestnikami rynku 
obowiązujących już przepisów.  

4.12.3. Podstawowe dane finansowe 
 
Dane prezentowane w tys. zł. 
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Wyszczególnienie 2009 2010 Zmiana Zmiana % 2009 2010

Przychody ze sprzedaży 3 499 3 694 195 5,6% 100,0% 100,0%

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 986 2 488 502 25,3% 56,7% 67,4%

Marża  na sprzedaży 1 513 1 206 -307 -20,3% 43,3% 32,6%

% marży 43,3% 32,6% 0 -24,5% 43,3% 32,6%

Koszty sprzedaży 604 423 -181 -30,0% 17,3% 11,4%

Koszty ogólnozakładowe 407 523 115 28,3% 11,6% 14,2%

Pozostałe przychody operacyjne 18 31 13 75,1% 0,5% 0,8%

Pozostałe koszty operacyjne 65 37 -28 -43,1% 1,9% 1,0%

EBIT 455 254 -200 -44,0% 13,0% 6,9%

Wynik na działalnośc i finansowej 4 11 7 154,6% 0,1% 0,3%

Zysk z działalnośc i gospodarczej 459 266 -193 -42,1% 13,1% 7,2%

Podatek dochodowy 105 67 -37 -35,8% 3,0% 1,8%

Zysk netto 354 198 -156 -44,0% 10,1% 5,4%  
Źródło: Emitent 

4.12.4. Przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty działalności 

Spółka wyodrębniła w swojej działalności następujące  segmenty: 

 Sympozja 

 Konferencje/kongresy 

 Warsztaty 

 Czasopismo 

 Szkolenia 
 

SYMPOZJA 

Segment Sympozja zajmuje się organizacją wydarzeń kierowanych do kadry menedżerskiej i 
zarządzającej. Przykładem takiego wydarzenia jest Sympozjum Świata Telekomunikacji oraz 
towarzyszącej jej wieczornej Gali Złotych Anten Świata Telekomunikacji. W spotkaniu organizowanym 
dorocznie uczestniczy kilkaset osób. Sympozjum jest najważniejszym spotkaniem branży w roku. Od 11 lat 
stanowi neutralną platformę wymiany doświadczeń i dyskusji na temat rozwoju rynku 
telekomunikacyjnego i mediów. Jest doskonałą okazją do poznania najnowszych trendów i strategii 
obowiązujących na rynkach europejskich, jak również daje możliwość pogłębienia dialogu z regulatorem 
oraz wypracowania wspólnych rozwiązań. W Sympozjum uczestniczy grono ekspertów z dziedziny 
telekomunikacji i mediów, czołowych graczy rynkowych, regulatorów, przedstawicieli rządu, władze 
samorządowe oraz gości z zagranicy. 

KONFERENCE/KONGRESY 

Segment Konferencje/Kongresy który obejmuje ‘Media Summit’ – corocznie organizowany międzynarodowy 
kongres dla najwyższej kadry menedżerskiej świata mediów, na którym poruszane są zagadnienia dotyczą 
najistotniejszych problemów rynku mediów i telekomunikacji w regionie CEE. 

WARSZTATY/SZKOLENIA 

Segment Warsztaty maja formułę spotkań interaktywnych, case study oraz dyskusji z prelegentami. 
Kierowane są do dyrektorów, kierowników oraz specjalistów. Tematyka spotkań i dziedziny jakich dotyczą 
to odpowiedź na potrzeby rynku oraz panujące aktualnie trendy biznesowe. Ilość uczestników jest 
ograniczona do 25 osób co gwarantuje wymianę wzajemnych doświadczeń oraz rozwiązywanie kluczowych 
problemów związanych z danym zagadnieniem. Głównym celem warsztatów jest przekazanie wiedzy oraz 
umiejętności przez ekspertów z danej dziedziny. Z portfolio warsztatów można wyróżnić warsztat Smart 
metering w perspektywie smart grid - spotkanie kierowane do sektora energetycznego.  

Segment Szkolenia dotyczy szkoleń organizowanych dla szerszego grona klientów, ukierunkowany na 
wewnętrzne warsztaty oraz oferowanie „tańszych” od tych obecnych na rynku. 

WYDAWNICTWO 

Dosyć nowym segmentem działalności spółki jest Wydawnictwo - działalność skupiająca się na 
prowadzeniu magazynu ‘Prawo i Regulacje Świata Telekomunikacji i Mediów’, który w zamyśle ma być 
platformą wymiany opinii o istotnych kwestiach dla świata telekomunikacji i mediów, a przede wszystkim 
obowiązujących w tej branży regulacji prawnych. 

 

 



     DOKUMENT INFORMACYJNY MM CONFERENCES S.A. 

 70  

Przychody ze sprzedaży produktów w podziale na segmenty działalności i ich udział w całości generowanych przychodów (tys. zł) 

Wyszczególnienie 2009 2010

KONFERENCJA/KONGRES 980 909

SYMPOZJUM 644 951

WARSZTAT 1 616 1 594

SZKOLENIA 0 61*

CZASOPISMO 0 43

NIE PROJEKTOWE 259 136

Razem 3 499 3 694
 

* Wyodrębniono przychody realizowane z organizowanych szkoleń wewnętrznych. Wartość przychodów z organizowanych szkoleń zewnętrznych ze  względu na ich otwarty charakter Spółka prezentuje jako uzupełnienie grupy Warsztaty. 

Źródło: Emitent 

 

W 2010 roku wzrost sprzedaży odnotowano w segmencie Sympozjum z 644 tys. zł do 951 tys. zł, tj. wzrost 
o prawie 48%, który był spowodowany wzrostem sprzedaży z Sympozjum Świata Telekomunikacji. 

 
Struktura sprzedaży w podziale na segmenty działalności 
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Źródło: Emitent 

4.12.5. Przychody ze sprzedaży w podziale na główne marki 
 

W roku 2010 oraz  2009  Spółka posiadała w asortymencie trzy wyodrębnione  marki. Strukturę sprzedaży z 
podziałem na poszczególne marki obrazuje poniższa tabela. 

Przychody ze sprzedaży w podziale na poszczególne marki (tys. zł) 

MEDIA SUMMIT 435 350

SYMPOZJUM 644 951

ZMIANY W PRAWIE 275 208

Pozostałe 2 144 2 185

RAZEM 3 499 3 694

Wyszczególnienie 2009 2010

 
 

 

Źródło: Emitent 

 

Z przedstawionych danych w tabeli powyżej wynika, że udział w przychodach ze sprzedaży 
wyodrębnionych marek w 2010 roku był wyższy niż w roku 2009 i stanowił 41% przychodów ze sprzedaży a 
w roku wynosił 39% przychodów ze sprzedaży. W każdym z badanych okresów najlepiej sprzedającą się 
marką jest Sympozjum. W roku 2010 osiągnęła udział w przychodach ze sprzedaży ogółem na poziomie 
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26%, co w porównaniu z rokiem 2009, kiedy udział ten stanowił 18%, daje to wzrost o 8 punktów 
procentowych.  

Drugą pod względem udziału (9 %) w przychodach ze sprzedaży jest marka MEDIA SUMMIT. W roku 2009 
udział ten wynosił 12%. W 2010 roku przychody ze sprzedaży generowane przez markę MEDIA SUMMIT 
spadły o 20% w stosunku do roku ubiegłego. 

Trzecia wyodrębniona marka ZMIANY W PRAWIE w 2010 roku odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży 
o 24% w stosunku do roku 2009. Udział w przychodach ze sprzedaży ogółem spadł w 2010 roku do 6 % z 8% 
udziału wygenerowanego w 2009 roku. 

 

Struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na poszczególne marki w roku 2010 
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Źródło: Emitent 

 

Rentowność poszczególnych marek 

 

Największą rentowność procentową w 2010 roku Emitent odnotował na sprzedaży realizowanej pod marką 
ZMIANY W PRAWIE – 70% wartości przychodów ze sprzedaży. Najniższą rentowność odnotowała marka 
SYMPOZJUM – 63% wartości przychodów ze sprzedaży. 

Rentowność poszczególnych marek kształtowała się następująco: 
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Źródło: Emitent 

4.12.6. Przychody ze sprzedaży w podziale na obsługiwane sektory tematyczne 
 

Emitent realizuje sprzedaż swoich usług w podziale według następujących sektorów tematycznych: 

 Energetyka/Przemysł/Paliwa, 
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 Farmacja, 

 Finanse/Bankowość/Ubezpieczenia, 

 HR/Kadry, 

 Marketing, 

 Prawo, 

 Telekomunikacja/Media/IT, 

 Zarządzanie, 

 Pozostałe 
 

 
Przychody ze sprzedaży w podziale na obsługiwane sektory tematyczne (tys. zł) 

Wyszczególnienie 2009 2010

Energetyka/Przemysł/Paliw a 568 440

Farmacja 194 73

Finanse/Bankow ość/Ubezpieczenia 463 777

HR/Kadry 0 34

Marketing 85 129

Praw o 32 120

Telekomunikacja/Media/IT 1 577 1 673

Zarządzanie 321 269

Pozostałe 259 179

Razem 3 499 3 694  
Źródło: Emitent 

 

W oku 2010 Emitent odnotował największy wzrost sprzedaży w sektorze 
Finanse/Bankowość/Ubezpieczenia z 463 tys. zł w 2009 roku do 777 tys. zł w roku 2010, tj. o 68%. Udział 
w przychodach ze sprzedaży tego sektora w 2010 roku wyniósł 21% i odnotował wzrost o 8 punktów 
procentowych w stosunku do roku poprzedniego. 

Największą dynamikę wzrostu wykazuje sektor Prawo, który w 2010 roku osiągnął wzrost na poziomie 272% 
w stosunku do roku poprzedniego, jednak jego udział w przychodach ze sprzedaży ogółem jest niewielki i 
w roku 2010 wynosi 3%. 

Największy udział w przychodach ze sprzedaży generuje sektor Telekomunikacja/Media/IT zarówno w 
2009 jak i w 2010 przychody tego sektora stanowią 45% przychodów ze sprzedaży ogółem. Wzrost 
przychodów ze sprzedaży w 2010 roku tego sektora wyniósł 6% w stosunku do roku ubiegłego. 

 
 

Struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na obsługiwane sektory tematyczne w roku 2010 
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Źródło: Emitent 



     DOKUMENT INFORMACYJNY MM CONFERENCES S.A. 

 73  

4.12.7. Strategia dalszego rozwoju 
 

Celem nadrzędnym Emitenta jest utworzenie wiodącej grupy konferencyjno-medialnej ukierunkowanej na 
obsługę klientów korporacyjnych w rejonie europy środkowowschodniej, która będzie posiadać: 
 

 Zdywersyfikowany portfel klientów (obsługa kluczowych sektorów gospodarki) 

 Szeroki zakres oferowanych im produktów, (ograniczony poziom ryzyka utraty płynności zamówień 

 Kompetencje, know-how, kadrę oraz bazy danych i bezpośrednie kontakty z kluczowymi 
uczestnikami rynku w poszczególnych sektorach do organizowania projektów o charakterze 
kontynentalnym. 

 
W perspektywie dwóch lat planowany jest rozwój działalności na mniej rozwiniętych rynkach, w 
szczególności europejskich (w ramach UE, co zmniejsza ryzyko różnic w systemie finansowym i prawnym), 
gdzie znacznie konferencji, jako platformy do komunikacji w niezwykle zdywersyfikowanych strukturach 
uczestników poszczególnych sektorów jest większe.  
 
W pierwszej kolejności Emitent zakłada organizowanie projektów w Sofii (Bułgaria) oraz w Bukareszcie 
(Rumunia). W związku z niższym poziomem konsolidacji kluczowych branż w tych krajach istnieje  wysoka 
potrzeba integracji branży oraz udostępniania platformy do kontaktów między małymi graczami oraz 
międzynarodowymi  koncernami wchodzącymi na rynek. 
 
Utrzymanie obecnych i dodatkowy wzrost przychodów Spółki ma opierać się na:  
 

 Utworzeniu nowych projektów flagowych (m.in. Warszawski Kongres Gospodarczy), 

 Zakupie i „restauracji” kluczowych projektów z rynku, ewentualnie zakupie wysoce 
wyspecjalizowanej firmy szkoleniowo konferencyjnej,  

 Rozwoju obecnych projektów flagowych (rozwój geograficzny, region CEE & EMEA), 

 Rozwoju projektów warsztatowych i szkoleń wokół nowopowstałych/zakupionych kluczowych 
projektów, 

 Rozbudowie baz danych, 

 Kontynuacji współpracy z globalnymi organizatorami konferencji, 

 Rozbudowie działu MMC Szkolenia, 

 Dalszym wzroście przychodów z tytułu działalności wydawniczej, 

 Rozwoju produktów w ramach współpracy firmami zewnętrznymi posiadającymi produkty 
komplementarne, dla obsługiwanej grupy klientów korporacyjnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kadry kierowniczej, 

 Wzroście wydajności pracy zespołu w miarę wzrostu doświadczenia. 
 
Prognozowane dane finansowe Emitenta (tys. zł) 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

Przychody ze sprzedaży 5 213 6 564 7 841 11 419 13 812 

EBITDA 1 214 1 992 2 564 2 773 3 618 

EBIT 1 097 1 898 2 482 2 733 3 581 

Wynik netto 820 1 418 1 855 2 042 2 676 
Źródło: Emitent 

 

4.13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym 
inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie 
Informacyjnym 

 

W 2010 roku Emitent nie prowadził znaczących inwestycji. 

Spółka posiada 1 666 sztuk akcji ComPress S.A. Akcje są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu – na 
rynku NewConnect. Wycena akcji na podstawie notowań 31-12-2010 roku (0,60 zł). Wartość akcji w cenach 
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zakupu wynosi 9 996 zł a skumulowana wartość aktualizacji akcji na 31-12-2010 r. wynosi 7 913,50 zł. 
Wartość bilansowa na dzień 31-12-2010 r. wynosi 2 082,5 zł. 

W dniu 7 kwietnia 2011 roku Emitent zawarł umowę Kupna Praw do Międzynarodowej Konferencji 
Energetycznej "EUROPOWER". Kwota transakcji 150 000 zł (w tym znak towarowy EUROPOWER 15 000 zł). 

4.14. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 
układowym lub likwidacyjnym 

 
Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu wobec Emitenta nie było wszczęte postępowanie 
upadłościowe, układowe lub likwidacyjne.  

4.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, 
arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może 
mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta 

 
Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu wobec Emitenta nie było wszczęte postępowanie ugodowe, 
arbitrażowe lub egzekucyjne, których wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności 
Emitenta.  

4.16. Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed organami 
rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi 
postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 
miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to 
postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć 
istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta 

 
Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu oraz w okresie 12 miesięcy poprzedzającym sporządzenie 
niniejszego dokumentu wobec Emitenta nie było wszczęte postępowanie sądowe lub arbitrażowe, które 
mogły mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Według wiedzy Emitenta brak jest 
postępowań, które mogą wystąpić, a które mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.  

4.17. Zobowiązanie Emitenta z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec 
posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z 
kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
Nie istnieją zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy 
instrumentów finansowych. 

4.18. Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na 
wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem 
finansowym, lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 
zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym  

 
Nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki Emitenta za okres objęty 
sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w Dokumencie. 

4.19. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i 
finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych 
dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych 

 
Na dzień 31 grudnia 2010r. w bilansie Emitenta widnieje niewpłacony kapitał podstawowy na kwotę 
280.961,54 zł. Po sporządzeniu bilansu Spółki tj. w dniu 26 maja 2011 r. akcjonariusz Piotr Zesiuk dokonał 
wpłaty na kapitał zakładowy kwoty 110.611,54 zł. W dniu 27 maja 2011 r. akcjonariusz Wiesław Migut 
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dokonał wpłaty na kapitał zakładowy kwoty 170.350,00 zł. Wskutek wpłat akcjonariuszy kapitał zakładowy 
Emitenta został opłacony w całości.  

4.20. W odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta: imię, 
nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali 
powołani 

 
Zarząd Spółki składa się z jednej osoby – Piotra Zesiuka pełniącego funkcję Prezesa Zarządu. Zgodnie ze 
statutem Spółki kadencja Zarządu trwa 3 lata. Piotr Zesiuk został powołany do Zarządu w dniu zawiązania 
Spółki na podstawie aktu notarialnego z dnia 6 lutego 2008 r. Zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h., mandat członka 
zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Mandat Członka Zarządu 
pierwszej kadencji wygasł zatem z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za rok 2011 tj. w dniu 19 maja 2011 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 10/2011 z dnia 20 maja 2011 
r. powołała Piotra Zesiuka na kolejną trzyletnią kadencję, w związku z czym jego mandat wygaśnie z 
dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014. 
 
Rada Nadzorcza Emitenta składa się z sześciu osób: 
 
1) Wiesława Tadeusza Miguta – Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 
2) Iwony Katarzyny Prędota – Członka Rady Nadzorczej; 
3) Bogdana Biniszewskiego – Członka Rady Nadzorczej; 
4) Jacka Jerzego Babczyńskiego – Członka Rady Nadzorczej; 
5) Huberta Pardo – Członka Rady Nadzorczej; 
6) Marcina Tadeusza Lewandowskiego – Członka Rady Nadzorczej.  

 
Zgodnie z § 15 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu do siedmiu członków. 
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną dwuletnią kadencję. 
 
Obecni Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na okres dwóch lat wspólnej kadencji uchwałą nr 21 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 19 maja 2011 r. Zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h. w zw, z 
art. 386 § 2 k.s.h., mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 
Członka Rady Nadzorczej, tj. z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za rok obrotowy 2013. 

4.21. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

 
Zgodnie z przedstawioną przez Spółkę księgą akcji, według stanu na dzień 17 czerwca 2010 r. 
akcjonariuszami Spółki są: 
 
1) Wiesław Tadeusz Migut – posiadający łącznie 650.000 akcji, w tym 637.000 akcji na okaziciela serii A 

oraz 13.000  akcji na okaziciela serii C,  
2) Piotr Zesiuk – posiadający łącznie 400.000 akcji, w tym 343.000 akcji na okaziciela serii B, 7.000 akcji 

na okaziciela serii C. 
 

Szczegóły zostały zaprezentowane w poniższej tabeli. 

Akcjonariusz Seria akcji
Liczba akcji 

(w szt.)

Udział w kapitale zakładowym 

(w proc.)

Udział w głosach 

(w proc.)

A 637 000 63,70% 63,70%

C 13 000 1,30% 1,30%

B 343 000 34,30% 34,30%

C 7 000 0,70% 0,70%

Razem 1 000 000 100,00% 100,00%

Piotr Zesiuk

Wiesław Migut

Źródło: obliczenia własne BDO Sp. z o.o. na podstawie danych Emitenta 
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Należne wpłaty na kapitał zakładowy, które są prezentowane w Bilansie Emitenta na dzień 31.12.2010 
oraz 31.03.2011, zostały uregulowane odpowiednio w dniach 26.05.2011 oraz 27.05.2011. 
 
W wyniku objęcia emisji Akcji Serii E i po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 
Akcji Serii D i E struktura akcjonariatu kształtuje się następująco: 

Akcjonariusz Seria akcji
Liczba akcji 

(w szt.)

Udział w kapitale zakładowym 

(w proc.)

Udział w głosach 

(w proc.)

A 637 000 59,34% 59,34%

C 13 000 1,21% 1,21%

B 343 000 31,95% 31,95%

C 7 000 0,65% 0,65%

D 50 000 4,66% 4,66%

Igor Zesiuk D 10 000 0,93% 0,93%

Pozostali E 13 513 1,26% 1,26%

Razem 1 073 513 100,00% 100,00%

Wiesław Migut

Piotr Zesiuk

 
Źródło: obliczenia własne BDO Sp. z o.o. na podstawie danych Emitenta 

 

W celu zapewnienia płynności akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu w ciągu kolejnych 6 miesięcy od 
dnia debiutu Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu jej główny akcjonariusz zobowiązał się do 
sprzedaży, z posiadanego przez siebie pakietu, ilości akcji Emitenta, która spowoduje, że w obrocie 
znajdzie się liczba akcji Emitenta stanowiąca około 20% jego kapitału zakładowego.  
 
Emitent planuje również przeprowadzenie kolejnych emisji akcji i ich wprowadzenie do Alternatywnego 
Systemu Obrotu. 
 
W celu zapewnienia płynności akcji Emitent podpisał umowę z aktywnym Animatorem Rynku, Copernicus 
Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. W ramach przedmiotowej umowy Animator Rynku 
zobowiązał się do podtrzymywania płynności akcji Emitenta.  
 
Powyższe rozwiązania powinny wydatnie przyczynić się do zapewnienia w niedługim czasie właściwej 
płynności instrumentów Emitenta znajdujących się w obrocie w Alternatywnym Systemie Obrotu. 
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5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

5.1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. 
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5.2. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 01.01.2011r. do 31.03.2011r. 
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5.3. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wraz z 
danymi porównawczymi 
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5.4. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 
01.01.2010r. do 31.12.2010r 
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5.5. Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania Finansowego za okres od 01.01.2010 do 
31.12.2010 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1. Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 
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6.2. Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał 
walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu spółki zarejestrowanych przez 
sąd 
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Uchwała nr 3 w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 
czerwca 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E 
nieuprzywilejowanych, na okaziciela, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 
do zaoferowania w trybie subskrypcji prywatnej. 
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Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały nr 3 w 
sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2011 r. 
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6.3. Definicje i objaśnienia skrótów 
 

Skrót Definicja i objaśnienie 

Akcje serii A 637.000 (sześćset trzydzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o 
wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja 

Akcje serii B 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 
wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja 

Akcje serii C 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja 

Akcje serii D 60.000 (sześćdziesiąt  tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja 

Akcje serii E 13.513 (trzynaście tysięcy pięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o 
wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja 

EBIT Wynik z działalności operacyjnej 

EBITDA Wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację 

ASO/Alternatywny 
System Obrotu/New 
Connect 

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

Autoryzowany 
Doradca 

BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

Dokument 
Informacyjny 

Niniejszy dokument, zawierający szczegółowe informacje na temat sytuacji 
finansowej i prawnej Emitenta, a także na temat instrumentów finansowych 
wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu 

Emitent, Spółka Spółka M Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie 

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Organizator 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

k.s.h., Kodeks 
spółek handlowych 

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku- Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.00.94.1037) 

Ustawa o obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. u o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz.U.10.211.1384 j.t.) 

Ustawa o ofercie 
publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.) 

Ustawa o ochronie 
konkurencji i 
konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz.U.07.50.331) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od 
osób fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U.10.51.307 j.t.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od 
osób prawnych 

Ustawia z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz.U.11.74.397 j.t.) 

Ustawa o podatku 
od czynności 
cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(Dz.U.10.101.649 j.t.) 

Ustawa o podatku 
od spadku i 
darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadku i darowizn (Dz.U.09.93.768 
j.t.) 

Ustawa o 
rachunkowości 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223 j.t.) 
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Rozporządzenie 
Rady w sprawie 
koncentracji 

Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw 

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

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Osoby nadzorujące Rada Nadzorcza Emitenta 

Osoby zarządzające Zarząd Emitenta 

Walne 
Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta 

PLN, zł Złoty - prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu 
publicznym od dnia 1 stycznia 1995 roku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku o 
denominacji złotego (Dz.U.94.84.383 z późn. zm.) 

EUR Euro - wspólna waluta europejska wprowadzona w miejsce walut krajowych. Jest 
prawnym środkiem płatniczym w 17 państwach tworzących strefę euro w Unii 
Europejskiej 

tys. tysiąc 

mln milion 
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