Statut Spółki
CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Poznaniu
tekst jednolity
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Firma Spółki brzmi: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka
Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA S.A.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
7. Założycielem Spółki jest INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.
PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI
§2
1.

2.

3.

4.

5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:
a)
zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu ustawy o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1355, z późn.zm. „Ustawa”), polegające co najmniej na zarządzaniu portfelami
inwestycyjnymi Spółki, zarządzaniu ryzykiem oraz wprowadzaniu Spółki do obrotu w
rozumieniu Ustawy,
b)
zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych
inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną Spółki.
Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
- (64.30.Z) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych;
- (66.30.Z) Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania
koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub
zezwolenie.
Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych
przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby
czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się
posiadaniem takich uprawnień zawodowych.
Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych
spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i
udziały w innych spółkach.”

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§3

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 2.101.381,50 zł i nie więcej niż 2.851.381,50 zł i dzieli
się na:
a) (jeden milion) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą
akcję przypadają dwa głosy, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
opłaconych gotówką,
b) 1.003.666 (jeden milion trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela
serii B, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
c) 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2, o wartości
nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
d) 116.667 (sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii
B3 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
e) 795.991 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji
zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
opłaconych gotówką,
f) 711.439 (siedemset jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na
okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych
gotówką,
g) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł
(pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
h) nie więcej niż 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł
(pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką.
1. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy.
2. Akcje imienne serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela, jednakże może to nastąpić
dopiero po 1 stycznia 2016 r. W przypadku zamiany akcji na akcje na okaziciela, tracą one swoje
uprzywilejowanie. Zgodę na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela wyraża Rada
Nadzorcza, przy czym akcjonariusz żądający zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Spółki kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną
emisyjną, za jaką obejmował akcje serii A, a ceną emisyjną akcji kolejnej serii, jeżeli taka została
wyemitowana przez Spółkę.
3. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na
okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze
podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach
wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze
środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę
(umorzenie dobrowolne).
5. Spółka może emitować obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa.
§4
1. W terminie do dnia 31 marca dwa tysiące siedemnastego roku (31.03.2017 r.) Zarząd
upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż
375.000 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) (kapitał docelowy).

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych
podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w
ramach ofert prywatnych lub publicznych.
3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Cena emisyjna akcji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia
arytmetyczna ważona wolumenem kursu akcji notowanych w obrocie zorganizowanym z
okresu 6 miesięcy poprzedzających podjęcie uchwały o emisji akcji w ramach kapitału
docelowego, przy czym każdorazowo nie niższa niż najwyższa cena emisyjna akcji z
jakiejkolwiek oferty prywatnej lub publicznej poprzedzającej podjęcie uchwały o emisji akcji w
ramach kapitału docelowego. W przypadku, jeżeli akcje spółki nie będą przedmiotem obrotu
w obrocie zorganizowanym, cena emisyjna akcji nie może być niższa niż najwyższa cena
emisyjna akcji z jakiejkolwiek oferty prywatnej lub publicznej poprzedzającej podjęcie uchwały
o emisji akcji w ramach kapitału docelowego; a jeżeli inne emisje akcji nie były przeprowadzane
– niż wartość nominalna.
5. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga
uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę
emisyjną akcji.
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć w całości lub w części prawo poboru
dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§5
1. Akcjonariusz INC S.A. z siedzibą w Poznaniu („Uprawniony Akcjonariusz”), tak długo jak będzie
posiadał co najmniej jedną akcję Spółki, będzie uprawniony osobiście do powoływania i
odwoływania więcej niż połowy członków Rady Nadzorczej, to jest w szczególności:
a. 2 członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej w składzie trzyosobowym,
b. 3 członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej w składzie cztero- lub
pięcioosobowym,
oraz do wyznaczenia spośród powołanych członków Rady Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Powołanie lub odwołanie członka Rady, oraz wyznaczenie Przewodniczącego, następować
będzie w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym. Prawo do odwołania
członka Rady Nadzorczej dotyczy tylko członka Rady wcześniej powołanego w trybie
wskazanym powyżej.
3. Powołanie lub odwołanie może nastąpić dowolną liczbę razy w trakcie jednej kadencji.
4. W przypadku, jeżeli w danej kadencji w składzie Rady Nadzorczej nie ma osób powołanych
przez Uprawnionego Akcjonariusza w liczbie określonej w ust. 1, bieżąca kadencja Rady
Nadzorczej kończy się z dniem skorzystania przez Uprawnionego Akcjonariusza ze swojego
uprawnienia.
5. Akcjonariusz INC S.A. z siedzibą w Poznaniu („Uprawniony Akcjonariusz”), tak długo jak będzie
posiadał co najmniej jedną akcję serii A Spółki, będzie także uprawniony osobiście do
powoływania i odwoływania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki. Do trybu powoływania
stosuje się odpowiednio ustępy powyższe.
ORGANY SPÓŁKI
§6
Organami Spółki są:
1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,

3. Walne Zgromadzenie.
A. Zarząd

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

§7
Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków i składa się z Prezesa, Wiceprezesa i
Członków Zarządu.
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Uprawniony Akcjonariusz.
Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. W przypadku, jeżeli stanowisko Prezesa lub
Wiceprezesa Zarządu pozostaje nieobsadzone dłużej niż 1 miesiąc, uprawnienie do powołania
Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu przejmuje Rada Nadzorcza.
Odwołanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu może nastąpić tylko z ważnych przyczyn, do których
należą:
a. Stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu działanie na szkodę Spółki,
b. Trwałe zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków, z wyłączeniem przypadku, gdy
niemożność wykonywania obowiązków zachodzi z przyczyn nie leżących po stronie
członka Zarządu,
c. Znalezienie się Spółki w stanie niewypłacalności w rozumieniu art. 11 ustawy Prawo
upadłościowe.
Z przyczyn wskazanych powyżej, członkowie Zarządu mogą być odwołani także przez Walne
Zgromadzenie, większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 3/4 kapitału zakładowego.
W stosunkach z członkami Zarządu w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje
Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę.
Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.
Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za
ostatni pełny rok ich urzędowania.
Prezes, Wiceprezes i Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
§8

1.
2.
3.
4.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwał, bezwzględną większością głosów. W przypadku
równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę
Nadzorczą. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu.
§9

Prezes i Wiceprezes Zarządu mają prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki. Członek Zarządu
reprezentuje Spółkę łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem.
§ 10
Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani
też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku
posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania
co najmniej jednego członka zarządu.

B. Rada Nadzorcza
§ 11
1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki,
które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu
uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania
czynności przez Radę.
3. Rada składa się z 3 do 5 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 5
ust. 1 Statutu.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach
określonych w Kodeksie spółek handlowych.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
§ 12
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne
Zgromadzenie.
§ 13
1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady należy:
a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego
lub udziału w nieruchomości;
b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności
ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna
nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się
również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna
korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;
c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
d) zawieranie umów z członkami Zarządu;
e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków
Zarządu Spółki;
h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu
niemogących sprawować swoich funkcji;
i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;
k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go
w terminie;
l) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także:

a) powoływanie, o ile Rada Nadzorcza uzna to za stosowne, ze swoich członków jak i osób
zewnętrznych, Komitetu Inwestycyjnego, który przygotowywać będzie rekomendacje dotyczące
dokonania lub niedokonywania inwestycji w przypadku inwestycji na kwotę powyżej 200.000 zł
b) wyrażanie zgody na dokonanie inwestycji na kwotę przekraczającą 600.000 zł, lub też inwestycji,
co do której wydana została negatywna rekomendacja Komitetu Inwestycyjnego
c) wyrażanie zgody na dokonanie inwestycji w jedną spółkę i jednostki z nią powiązane na kwotę
przekraczającą 1.000.000 zł lub 30% wartości Aktywów lub też przekraczającą poziom 50% w
kapitale w danej spółce.

§ 14
1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie
Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej,
jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co
do porządku obrad posiedzenia.
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności
Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej
połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną
większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim
głosować.
7. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie
za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.
C. Walne Zgromadzenie
§ 15
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej ½ kapitału zakładowego lub co najmniej ½ ogółu głosów w
spółce.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni
od daty zgłoszenia wniosku.
§ 16
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
§ 17
Każda akcja na okaziciela daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do jednego głosu. Akcje
imienne serii A dają na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do dwóch głosów.

§ 18
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy
ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu
Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych
uprawnionych do głosowania.
§ 19
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego
nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera
się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes
Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia
obrad.
§ 20
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu
Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim
prawa użytkowania,
f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także zmniejszenie lub
umorzenie kapitału zakładowego,
g) rozwiązanie Spółki,
h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie
jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.
ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI
§ 20a
1.Przedmiotem działalności Spółki jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania
w interesie tych inwestorów zgodnie z Polityką Inwestycyjną Spółki.
2. Spółka działa w imieniu własnym i na własną rzecz.
3. Celem Spółki jest wzrost wartości Aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości lokat. Spółka będzie
realizowała politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Spółki w

poszczególne kategorie lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami
zwrotu a ponoszonym ryzykiem.
4. Spółka będzie dążyć do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez lokowanie mienia
Spółki obejmującego środki z tytułu wpłat akcjonariuszy, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw
(„Aktywa”) w lokaty, o których mowa w § 20b ust. 1 Statutu. Spółka będzie realizowała politykę
aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Spółki w poszczególne kategorie lokat
będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem.
5. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Główne czynniki ryzyka związane z
działalnością inwestycyjną Spółki to:
- ryzyko dużej zmienności wyniku finansowego Spółki,
- ryzyko związane z brakiem przyrostu wartości spółek portfelowych lub upadłością spółek
portfelowych,
- ryzyko związane z brakiem płynności portfela inwestycyjnego,
- ryzyko związane z brakiem pozyskiwania nowych spółek portfelowych,
- ryzyko wystąpienia wad prawnych spółki portfelowej lub transakcji inwestycji w spółkę portfelową,
- ryzyko dekoniunktury na rynku kapitałowym,
- ryzyko pogorszenia sytuacji makroekonomicznej w gospodarce.

§20b
1. Spółka może lokować Aktywa w:
1) udziały lub akcje spółek krajowych, w tym w szczególności w akcje spółek notowanych w
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
lub udziały albo akcje spółek mających być notowanych w alternatywnym systemie obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub rynku regulowanym Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie,
2) akcje spółek krajowych lub zagranicznych, notowanych lub mających być notowanych w
alternatywnych systemach obrotu lub rynkach regulowanych giełd papierów wartościowych na terenie
Unii Europejskiej,
3) prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne spółek, o których mowa w pkt 1 i 2),
4) obligacje, w tym obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa spółek, o których mowa
w pkt 1 i 2),
5) depozyty otwierane w bankach krajowych lub instytucji kredytowej.
2. Aktywa, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, mogą być przez Spółkę nabywane pod warunkiem, że są
one zbywalne.
§20c
1. Spółka będzie dokonywała doboru lokat, kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów
wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Spółki przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka
inwestycyjnego, a także z uwzględnieniem zasad inwestowania społecznie odpowiedzialnego.
2. Spółka stosuje wybrane zasady odpowiedzialnego inwestowania, co oznacza, że wyklucza inwestycje
w podmioty, co do których w toku analizy poprzedzającej decyzję inwestycyjną stwierdzono lub też w
sposób uzasadniony podejrzewa się, że prowadzą działalność w której dochodzi do:
- działań powodujące masową degradację środowiska naturalnego,
- naruszenia praw człowieka,
- naruszenia praw pracowniczych, w szczególności poprzez wykorzystywanie pracowników,
- działanie w branży pornograficznej, obrotu bronią, wyrobami tytoniowymi, hazardu, pożyczek o
wysokim oprocentowaniu,
- agresywne działania sprzedażowe mogące wprowadzać klientów w błąd, w szczególności osoby
starsze lub dzieci,

- nieprzejrzystą strukturę biznesu, w tym powodującą ryzyko nadużyć podatkowych,
- nieprzejrzystą strukturę właścicielską, w tym powodującą ryzyko nadużyć podatkowych,
- stosowanie agresywnego unikania podatkowania, w tym transfer zysków za granicę,
- czerpanie zysków z działalności przez podmioty z siedzibą w krajach będących rajami podatkowymi
lub w krajach używanych powszechnie do unikania opodatkowania,
- zamieszanie w działalność korupcyjną,
- stwierdzone lub podejrzewane naruszenia prawa w działalności, na przykład poprzez wpis na listę
ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, prowadzone postępowania prokuratorskie lub
istotne postępowania innych organów państwowych.
3. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w papiery wartościowe lub udziały spółek, sporządza się
każdorazowo analizę kwestii społecznej odpowiedzialności. Analizę tę przekazuje się Zarządowi, Radzie
Nadzorczej i Komitetowi Inwestycyjnemu, jeżeli został powołany.
4. Lokowanie Aktywów Spółki opiera się na kryteriach i przy wykorzystaniu narzędzi analizy
fundamentalnej, na podstawie następujących kryteriów:
1) ocenę sytuacji finansowej spółki, w szczególności perspektyw wzrostu przychodów i zysków, polityki
dywidendowej, zadłużenia, realności założeń prognoz,
Preferowane będą spółki, które są na etapie wzrostowym, poszukujące kapitału na rozwój, pokazujące
w perspektywie co najmniej ostatnich 3 lat wzrost przychodów i wyniku netto lub EBITDA, oraz dla
których dostarczone środki będą stanowić impuls rozwojowy.
Preferowane będą spółki o implikowanej kapitalizacji w momencie wprowadzania do obrotu w
zorganizowanym systemie obrotu między 3 mln PLN a 30 mln PLN.
2) ocenę historii spółki i jakości kadry zarządzającej spółką,
Preferowane będą spółki mające co najmniej 3 letnią historię działalności. W zakresie kadry
zarządzającej, preferowane będą spółki, w którym występuje tożsamość osób założycieli, głównych
właścicieli i zarządu (bądź jego części), a w szczególności spółki o charakterze rodzinnym.
Inwestycje w spółki o krótszej historii działalności dokonywane będą wyjątkowo i tylko, jeżeli mają one
charakter spin-off lub jeżeli kadra zarządzająca spółką posiada co najmniej 5 letnie udokumentowane
doświadczenie w zakresie działalności, jaką prowadzi spółka.
3) analizę porównawczą spółki z podmiotami konkurencyjnymi publicznymi i niepublicznymi,
Preferowane będą spółki, które nie odbiegają negatywnie pod względem operacyjnym (w
szczególności zasoby sprzętowe lub kompetencje) i finansowym (rentowność) od swojej bezpośredniej
konkurencji.
4) ocenę koniunktury i perspektyw branży i rynku, na którym działa spółka,
Preferowane będą spółki działające na rynku, który jest postrzegany jako wzrostowy.
5) ocenę historycznych i implikowanych wskaźników rynkowych, w szczególności cena/zysk i
cena/wartość księgowa, na tle wskaźników rynkowych ogólnych i specyficznych dla branży,
Preferowane będą spółki, dla których implikowane wskaźniki cena/zysk i cena/wartość księgowa po
wprowadzeniu spółki do obrotu zorganizowanego będą korzystniejsze, niż średnie dla spółek
porównywalnych.
6) analizę potencjalnych ryzyk prawnych związanych ze spółką,
Inwestycje dokonywane będą wyłącznie w spółki, w których działalności nie występują istotne i
nieusuwalne ryzyka prawne, jak np. związane z prawami autorskimi, zagrożeniem utratą zezwoleń lub
licencji,
7) w przypadku spółek notowanych w obrocie zorganizowanym – ocenie przekazywanych informacji
oraz rynkowych zachowań kursu, a także struktury akcjonariatu,
Inwestycje nie będą dokonywane w spółki, w których występuje istotny konflikt w akcjonariacie, lub
też spółki, które nie prowadzą rzetelnej polityki informacyjnej.
8)w przypadku spółek nienotowanych – ocenie spełniania kryteriów uprawniających do ubieganie się
o wprowadzenie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu,
Inwestycje będą dokonywane w spółki, które mogą zadebiutować w obrocie zorganizowanym w
perspektywie nie dłuższej niż 36 miesięcy, przy czym preferowane będą spółki, które mogą
zadebiutować w perspektywie 12 miesięcy.

9) w przypadku instrumentów dłużnych: ocenie sytuacji fundamentalnej, ryzyka i zdolności kredytowej
emitenta, ocenie sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa),
spełnieniu zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych.
5. Lokowanie Aktywów Spółki w inne instrumenty niż wskazane w §20b ust 1 pkt 1)-2), opiera się na:
1) w przypadku instrumentów dłużnych: ocenie sytuacji fundamentalnej, ryzyka i zdolności kredytowej
emitenta, ocenie sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa),
spełnieniu zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych,
2) w przypadku depozytów: możliwej do uzyskania rentowności i wysokiej płynności lokat, przy
zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, w przypadku depozytów również na ocenie wysokości
oprocentowania depozytu w stosunku do czasu jej trwania,
3) płynności inwestycji rozumianej jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej
zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na wartość Spółki,
4) ryzyku specyficznej lokaty oraz wpływie na ryzyko całkowite portfela inwestycyjnego Spółki.
6. Spółka dokonywać będzie lokowania Aktywów Spółki, w oparciu o kryteria:
1) przejrzystości – w oparciu o kryteria ekonomiczne po przeprowadzeniu analizy opłacalności i ryzyka
inwestycji, w szczególności w oparciu o rzetelnie przygotowane wyceny spółki,
2) bezstronności,
3) jakości dokumentacji – z zapewnieniem realizacji inwestycji o właściwie opracowaną dokumentację
inwestycyjną, zapewniającą stosowną ochronę praw Spółki,
4) efektywności – zapewniając stosowny nadzór nad wykorzystaniem środków Spółki w sposób
efektywny, racjonalny i celowy, m.in. poprzez wykonywanie praw wynikających z udziałów / akcji,
zapewnienie stosownych uprawnień w dokumentacji inwestycyjnej, a także udział osób wskazanych
przez Spółkę w organach spółek, w które dokonuje inwestycji,
5) ograniczonego ryzyka inwestycyjnego, opierając się na najlepszej wiedzy dotyczącej analizowanych
możliwości inwestycyjnych.
§ 20d
1. Z zastrzeżeniem §20c ust. 2-3, Aktywa Spółki są inwestowane elastycznie w różne kategorie lokat, w
zależności od oceny potencjału wzrostowego poszczególnych kategorii lokat z uwzględnieniem
poziomu ryzyka, jednakże cel inwestycyjny realizowany jest przede wszystkim poprzez nabywanie akcji
lub udziałów w przedsiębiorstwach z potencjałem wzrostu, które są lub mogą być notowane w
alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. lub rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, albo innych
systemach obrotu zorganizowanego prowadzonych przez giełdy na terenie państw członkowskich UE.
2. Intencją Spółki jest stopniowe zwiększanie liczby lokat wchodzących w skład jej portfela
inwestycyjnego oraz ich dywersyfikacja.
3. Intencją Spółki jest zachowanie jak największej elastyczności inwestycyjnej. W związku z powyższym,
Spółka zamierza zachować indywidualne podejście do każdego z projektów, nie przyjmując
określonych zasad i okresu wyjścia z inwestycji. Możliwość sprzedaży udziałów (akcji) będzie
analizowana na bieżąco, a decyzje podejmowane w oparciu o rekomendacje Zarządu Spółki.
4. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie ilości emitentów oraz branż w jakich
funkcjonują, zgodnie z następującymi zasadami:
a) Spółka dążyć będzie do tego, aby w jej portfelu inwestycyjnym było nie mniej niż 10 lokat (z
wyłączeniem środków pieniężnych na rachunkach)
b) w instrumenty udziałowe spółek prowadzących działalność w zakresie tej samej sekcji
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) nie może lokowane więcej niż 30% wartości aktywów.
c) z zastrzeżeniem innych ograniczeń związanych z dywersyfikacją lokat, Spółka nie będzie dokonywała
więcej niż 3 inwestycji w spółki prowadzące działalność w tej samej klasie PKD,
d) na potrzeby oceny działalności spółki w zakresie sekcji lub klasy PKD analizuje się faktycznie
prowadzoną działalność, nie zaś jedynie postanowienia statutu lub umowy danej spółki.

5. Łączna wartość inwestycji dokonanej w jedną spółkę i jednostki z nią powiązane nie powinna
przekroczyć kwoty 1.000.000 zł i 30% wartości Aktywów, jak również nie powinna doprowadzić do
przekroczenia poziomu 50% w kapitale w danej spółce, chyba że Rada Nadzorcza Spółki, w formie
uchwały wyrazi zgodę na przekroczenie tych poziomów.
6. Ograniczeń, o których mowa powyżej, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD oraz
międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej
jedno z państw należących do OECD.
7. Spółka utrzymuje w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących i planowanych zobowiązań
Spółki, część swoich Aktywów na rachunkach bankowych.
8. Depozyty w jednym banku krajowym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 50%
wartości Aktywów.
9. Lokaty w instrumenty udziałowe (o których mowa w §20b ust. 1 pkt 1) i 2), będą stanowić od 0 do
100% Aktywów. Spółka będzie dążyć do maksymalizacji udziału instrumentów udziałowych w portfelu.
10. Lokaty w depozyty, będą stanowić od 0 do 100% Aktywów.
11. Lokaty w instrumenty dłużne stanowić będą od 0 do 100% Aktywów. Spółka będzie dążyć, aby
udział instrumentów dłużnych nie przekraczał 30% Aktywów.
12. Czynności dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w ust. 5 do 11 powyżej są ważne.
13. Z zastrzeżeniem ust. 12, Spółka, w przypadku naruszenia ograniczeń, o których mowa w niniejszym
paragrafie, zobowiązana jest do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich Aktywów do wymagań
Polityki Inwestycyjnej, uwzględniając należycie interes akcjonariuszy.
14. Spółka zakłada lokowanie Aktywów w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.
15. Spółka może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji innym podmiotom, jednakże wyłącznie
podmiotom wchodzącym lub mającym wejść w skład portfela inwestycyjnego Spółki bądź innym
powiązanym kapitałowo z nimi podmiotom. Wysokość udzielonej pożyczki, poręczenia lub gwarancji
nie może przy tym przekroczyć 10% wartości Aktywów chyba, że Rada Nadzorcza wyrazi, w formie
uchwały, zgodę na przekroczenie wyżej wymienionego progu.
16. Pożyczki, poręczenia lub gwarancje mogą być udzielane przez Spółkę zgodnie z następującymi
warunkami:
1) pożyczki, poręczenia i gwarancje będą udzielane podmiotom posiadającym zdolność do obsługi
zadłużenia,
2) pożyczki, poręczenia lub gwarancje udzielane będą na warunkach rynkowych,
3) zobowiązania z tytułu pożyczki, poręczenia lub gwarancji będą zabezpieczone na środkach
pieniężnych, papierach wartościowych lub innych aktywach.
4) pożyczka, poręczenie lub gwarancja udzielana będzie na okres nieprzekraczający 36 (trzydzieści
sześć) miesięcy.

§20e

1. Spółka nie będzie zaciągała kredytów i pożyczek.
2. Spółka nie będzie wykorzystywać dla realizacji celu inwestycyjnego mechanizmu dźwigni finansowej.

STRATEGIA INWESTYCYJNA SPÓŁKI

§ 20f
SEKTORY PRZEMYSŁOWE, GEOGRAFICZNE LUB INNE SEKTORY RYNKOWE, KTÓRE SĄ
PRZEDMIOTEM STRATEGII INWESTYCYJNEJ

1. Spółka będzie lokowała środki pieniężne w kategorie aktywów, o których mowa powyżej, bez
preferencji ani ograniczeń sektorowych, z zastrzeżeniem § 20c ust. 2.
2. Spółka dobierać będzie inwestycje pod kątem branży biorąc pod uwagę:
- perspektywy rozwoju branży,
- konkurencję w danej branży,
- postrzeganie danej branży przez inwestorów finansowych,
- występowanie i charakter ryzyk specyficznych dla danej branży.
3. Spółka zakłada lokowanie środków pieniężnych wyłącznie w przedsięwzięcia zlokalizowane na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

§ 20g
ZASADY DOKONYWANIA INWESTYCJI
1. Dokonanie inwestycji w udziały lub papiery wartościowe określonej spółki poprzedzone musi być
analizą, o której mowa w § 20c ust. 4 Statutu.
2. Każdorazowo dokonuje się oceny płynności inwestycji rozumianej jako możliwość szybkiego
wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu
na wartość Spółki oraz oceny ryzyka specyficznej lokaty i wpływu na ryzyko całkowite portfela
inwestycyjnego Spółki.
3. W przypadku depozytów analizuje się możliwą do uzyskania rentowność i wysoką płynność lokat,
przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty i ocenia wysokości oprocentowania depozytu w stosunku do
czasu jej trwania.
4. Rada Nadzorcza może powołać, ze swoich członków jak i osób zewnętrznych, Komitet Inwestycyjny,
który przygotowywać będzie rekomendacje dotyczące dokonania lub niedokonywania inwestycji w
przypadku inwestycji na kwotę powyżej 200.000 zł.
5. Decyzję o dokonaniu inwestycji podejmuje Zarząd Spółki, w oparciu o analizę, o której mowa w ust.
1 i rekomendację Komitetu Inwestycyjnego.
6. W przypadku inwestycji na kwotę przekraczającą 600.000 zł, lub też inwestycji, co do której wydana
została negatywna rekomendacja Komitetu Inwestycyjnego, do jej przeprowadzenia wymagana jest
zgoda Rady Nadzorczej.
7. Wielkość inwestycji ustala się biorąc pod uwagę niezbędną dywersyfikację portfela inwestycyjnego,
jak również inne planowane projekty inwestycyjne.

§ 20h
ZASADY DOKONYWANIA DEZINWESTYCJI
1. Spółka dokonywać będzie dezinwestycji w przypadku:
1) jeżeli oceni, iż osiągnięta została satysfakcjonująca stopa zwrotu,
2) jeżeli inne projekty inwestycyjne dają szansę na osiągnięcie wyższej stopy zwrotu,
3) jeżeli dezinwestycja jest niezbędna dla ograniczenia strat z inwestycji,

4) jeżeli określona spółka narusza zasady, o których mowa w § 20c ust. 2-3 Statutu,
5) jeżeli dezinwestycja jest potrzebna dla zapewnienia płynności finansowej Spółki w tym dla wypłaty
dywidendy.
2. Dezinwestycje dokonywane będą w szczególności poprzez:
1) zbywanie akcji w ofertach publicznych lub prywatnych poprzedzających wprowadzanie spółki do
zorganizowanego systemu obrotu,
2) w transakcjach sprzedaży w zorganizowanym systemie obrotu,
3) w transakcjach sprzedaży na rzecz inwestora branżowego lub finansowego,
4) w transakcjach typu ABB (accelerated book-building – przyspieszona budowa księgi popytu).
3. Decyzje o dokonywaniu dezinwestycji podejmuje Zarząd. Dezinwestycje mogą być dokonywane
całościowo lub poprzez zbywanie części danych aktywów.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 21
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
§ 22
Spółka tworzy:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.
§ 23
1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej
trzeciej) kapitału akcyjnego.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału
zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na
pokrycie strat bilansowych.
§ 24
Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:
- pokrycie strat za lata ubiegłe,

