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Na podstawie Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
wprowadzane jest 23.350 (dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) Obligacji na okaziciela 
serii B o wartości nominalnej 100 (sto) zł każda. 



 Dokument Informacyjny obligacji serii B SAF S.A. 

     

Strona 3 z 297 

 

SPIS TREŚCI 

WSTĘP 2 

1. CZYNNIKI RYZYKA .................................................................................................................................. 6 

1.1 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ ............................................... 6 

1.2 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA ......................................................................................... 7 

1.3 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM .......................................................................................... 12 

2. OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE 

INFORMACYJNYM .......................................................................................................................................... 16 

2.1 OŚWIADCZENIE EMITENTA ................................................................................................................................ 16 

2.2 OŚWIADCZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY ..................................................................................................... 17 

3. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU 

OBROTU ......................................................................................................................................................... 18 

3.1 CELE EMISJI, JEŻELI SĄ OKREŚLONE ...................................................................................................................... 18 

3.2 WIELKOŚĆ EMISJI ............................................................................................................................................ 18 

3.3 WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI LUB SPOSÓB JEJ USTALENIA .......................................................... 18 

3.4 WYNIKI SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WNIOSKU O 

WPROWADZENIE ............................................................................................................................................. 18 

3.5 WARUNKI WYKUPU ......................................................................................................................................... 19 

3.6 WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA .............................................................................................................. 21 

3.7 WYSOKOŚĆ I FORMA EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIA PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA ........... 23 

3.8 W PRZYPADKU USTANOWIENIA JAKIEJKOLWIEK FORMY ZASTAWU LUB HIPOTEKI JAKO ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI 

WYNIKAJĄCYCH Z DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – WYCENA PRZEDMIOTU ZASTAWU LUB HIPOTEKI DOKONANĄ 

PRZEZ UPRAWNIONY PODMIOT .......................................................................................................................... 25 

3.9 SZACUNKOWE DANE DOTYCZĄCE WARTOŚCI  ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCEGO 

O NIE WIĘCEJ NIŻ 4 MIESIĄCE UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ 

EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ............................................ 25 

3.10 OGÓLNE INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM PRZEZ NIEGO DŁUŻNYM INSTRUMENTOM 

FINANSOWYM, ZE WSKAZANIEM INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ TEJ OCENY, ORAZ ODESŁANIE DO SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW 

RATINGU OKREŚLONYCH W INFORMACJACH DODATKOWYCH .................................................................................... 26 

3.11 WSKAZANIE ORAZ SZCZEGÓŁOWE OPISANIE DODATKOWYCH PRAW Z TYTUŁU POSIADANIA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW 

FINANSOWYCH, O ILE TAKIE ZOSTAŁY USTANOWIONE .............................................................................................. 27 

3.12 OGÓLNE INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM DŁUŻNYMI 

INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OBJĘTYMI DOKUMENTEM INFORMACYJNYM ............................................................. 27 

4. DANE O EMITENCIE ............................................................................................................................. 30 

4.1 NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA WRAZ Z DANYMI TELEADRESOWYMI (TELEFON, FAKS, 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I ADRES GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ) ............................................................... 30 

4.2 IDENTYFIKATOR WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ ORAZ NUMER WEDŁUG WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI 

PODATKOWEJ, LUB INNY NUMER, POD KTÓRYM ZOSTAŁ WPISANY EMITENT ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA OBOWIĄZUJĄCYMI 

W DANEJ JURYSDYKCJI ...................................................................................................................................... 30 

4.3 WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA, JEŻELI JEST OZNACZONY ............................................................................. 30 

4.4 WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT ............................................ 30 



 Dokument Informacyjny obligacji serii B SAF S.A. 

     

Strona 4 z 297 

4.5 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, ZE 

WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ ............................................................................................................. 31 

4.6 INFORMACJE, CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, A 

W PRZYPADKU ISTNIENIA TAKIEGO WYMOGU – DODATKOWO PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, ZE 

WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ ............................................................................................................. 31 

4.7 KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA ........................................................................................................................ 31 

4.8 OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA ............ 35 

4.9 INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO............................................................................... 36 

4.10 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 ................................................................................. 36 

4.11 WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE 

EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE ....................................................................... 36 

4.12 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH EMITENTA, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO 

DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z 

NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE 

ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW ........................................................................................................... 36 

4.13 WSKAZANIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH, MAJĄTKOWYCH I ORGANIZACYJNYCH ............................................................... 37 

4.13.1 Powiązania pomiędzy Emitentem a osobowami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 

nadzorczych Emitenta. ................................................................................................................................. 37 

4.13.2 Powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 

nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami lub udziałowcami Emitenta. .................................... 39 

4.13.3 Powiązania pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 

nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami lub udziałowcami Emitenta a Autoryzowanym 

Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) ....................... 40 

4.14 PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH, WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I 

ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG, ALBO JEŻELI JEST TO ISTOTNE, 

POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ I 

EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI ............................................................................................ 40 

4.15 OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, ZA OKRES OBJĘTY 

SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM LUB SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, ZAMIESZCZONYMI W 

DOKUMENCIE INFORMACYJNYM ........................................................................................................................ 56 

4.16 INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM LUB LIKWIDACYJNYM 56 

4.17 INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM, JEŻELI 

WYNIK TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIA DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ................................. 56 

4.18 INFORMACJE NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI, POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB 

ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAMI W TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 

MIESIĘCY, LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY LUB MIAŁY 

W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI, LUB MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA, ALBO ZAMIESZCZENIE 

STOSOWNEJ INFORMACJI O BRAKU TAKICH POSTĘPOWAŃ ........................................................................................ 57 

4.19 ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC POSIADACZY INSTRUMENTÓW 

FINANSOWYCH, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI Z KSZTAŁTOWANIEM SIĘ JEGO SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ

 57 

4.20 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE EMITENTA ORAZ ICH STRUKTURA W PODZIALE CZASOWYM I RODZAJOWYM.................... 57 



 Dokument Informacyjny obligacji serii B SAF S.A. 

     

Strona 5 z 297 

4.21 INFORMACJA O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI  Z DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM LUB SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM 

FINANSOWYM, ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM ........................................................................ 58 

4.22 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, O KTÓRYCH MOWA W ROZDZIALE 5 ............................................................................................... 58 

4.23 ŻYCIORYSY ZAWODOWE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I OSÓB NADZORUJĄCYCH EMITENTA ................................................... 58 

4.24 W PRZYPADKU SPÓŁEK – DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU BĄDŹ UDZIAŁÓW EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY 

LUB WSPÓLNIKÓW POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU LUB ZGROMADZENIU 

WSPÓLNIKÓW ................................................................................................................................................ 69 

5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ............................................................................................................. 70 

5.1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA  ROK OBROTOWY 2014 .......................................................................... 70 

5.2 OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA ......................................................................................................................... 124 

5.3 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA I PÓŁROCZE 2015 R. ........................................................... 172 

5.4 BILANS ORAZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA III KWARTAŁY 2015 R. ....................................................................... 190 

6. INFORMACJE DODATKOWE ............................................................................................................... 195 

7. ZAŁĄCZNIKI........................................................................................................................................ 196 

7.1 AKTUALNY ODPIS Z KRS ................................................................................................................................. 196 

7.2 UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA .......................................................................................... 205 

7.3 PEŁNY TEKST UCHWAŁ STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH 

DOKUMENTEM INFORMACYJNYM ..................................................................................................................... 214 

7.4 DOKUMENT OKREŚLAJĄCY WARUNKI EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ............................................. 217 

7.5 WYCENA NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZABEZPIECZENIA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, 

SPORZĄDZONA PRZEZ UPRAWNIONEGO BIEGŁEGO ................................................................................................ 230 

7.6 OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI Z ART. 777 § 1 PKT 5 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ...................... 283 

7.7 UMOWA Z ADMINISTRATOREM HIPOTEKI .......................................................................................................... 290 

7.8 DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW .................................................................................................................. 296 

 



 Dokument Informacyjny obligacji serii B SAF S.A. 

     

Strona 6 z 297 

 

1. Czynniki ryzyka 

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z instrumentami 
Emitenta, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w 
Dokumencie Informacyjnym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ 
na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki finansowe.  

Emitent zawarł w Dokumencie Informacyjnym wszystkie znane mu w dniu udostepnienia 
dokumentu czynniki ryzyka. Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas 
nierozpoznane przez Spółkę, które mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego 
działalność.  

 

1.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent 

prowadzi działalność 

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce  

Sytuacja gospodarcza w Polsce ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez 
Emitenta. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na 
konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym 
charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. W przypadku 
pogorszenia się koniunktury gospodarczej w Polsce ze względu na czynniki zarówno 
wewnętrzne, jak również zewnętrzne, może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji 
finansowej Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta. 
Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą 
w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta do występujących 
zmian. 

 

Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce  

Realizacja przez Emitenta celów strategicznych, w tym zrealizowanie zakładanych wyników 
finansowych, będzie uwarunkowane do pewnego stopnia czynnikami makroekonomicznymi, 
niezależnymi od działań Emitenta, w tym m.in. polityką rządu i decyzjami podejmowanymi 
przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, które wpływają na poziom 
inflacji, wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia, 
strukturę dochodów ludności itd. Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym 
mogą w istotny sposób negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki ekonomiczne osiągane 
przez Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje 
zmiany w opisanym wyżej obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem, dostosowując strategię 
Emitenta do występujących zmian.  
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Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji  

Biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do 
przewidzenia zmienność, a także często niska jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem 
dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą być zmiany przepisów lub ich 
interpretacji, w szczególności w zakresie prawa handlowego, podatkowego oraz związanego 
z rynkami finansowymi. Skutkiem wyżej wymienionych, niekorzystnych zmian może być 
ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji finansowej Emitenta, a tym 
samym spadek wartości aktywów Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta 
na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, 
starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do 
występujących zmian.  

 

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych  

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami 
przepisów i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy 
regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych 
oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie 
ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. 
Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost 
efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników 
finansowych Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych, z punktu 
widzenia Emitenta, przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z 
odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian.  

 

Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń  

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne 
lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w 
koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. Zarząd 
Emitenta na bieżąco monitoruje występujące czynniki ryzyka dla nieprzerwanej i 
niezakłóconej działalności Emitenta, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem reagować 
na dostrzegane czynniki ryzyka. 

 

1.2 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

Ryzyko związane z rynkiem wierzytelności  

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego rynek wierzytelności w Polsce znajduje 
się cały czas w fazie wzrostu. Znaczący wzrost podaży na rynku wierzytelności wiąże się z 
kilkoma kwestiami. Według ostatnich raportów publikowanych przez BIG InfoDług na koniec 
sierpnia 2015 roku łączna kwota przeterminowanego zadłużenia wyniosła 40,39 mld zł i w 
ostatnich latach rosła. Nie można jednak wykluczyć, iż opisane powyżej pozytywne tendencje 
na rynku wierzytelności ulegną zahamowaniu, a w najbardziej negatywnym scenariuszu 
rynek zacznie się nawet zmniejszać. Celem ograniczenia  tego ryzyka Zarząd Emitenta na 
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bieżąco monitoruje zmiany sytuacji na rynku wierzytelności, starając się z odpowiednim 
wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian.  

 

Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta  

Emitent narażony jest na ryzyko związane z nietrafnością przyjętych założeń strategicznych 
dotyczących m.in. rozwijanych usług i produktów oraz przyszłego zapotrzebowania na nie ze 
strony klientów. Powyższe wpływa także na ryzyko niezrealizowania możliwych do 
osiągnięcia przychodów i wyników finansowych. Emitent minimalizuje to ryzyko poprzez 
dokonywanie analiz rynkowych, dobór fachowej kadry i przede wszystkim, wprowadzanie 
usług i produktów odpowiadających obserwowanym potrzebom klientów.  

 

Ryzyko upadłości dłużników  

Działalność Emitenta opiera się w istotnej części na nabywaniu pakietów wierzytelności ze 
środków własnych od wierzycieli pierwotnych, w tym wierzytelności pochodzących z obrotu 
gospodarczego. W przypadku ogłoszenia upadłości przez jednego lub kilku dłużników 
istnieje ryzyko, że Emitent może mieć trudności z odzyskaniem należności, co negatywnie 
może wpłynąć na przychody Emitenta, jak również na jego wyniki finansowe, a w skrajnym 
przypadku zagrozić istnieniu Emitenta. Przedmiotowe ryzyko odnosi się również do 
świadczonych przez Emitenta usług polegających na windykacji należności klientów na 
zlecenie, gdyż otrzymanie wynagrodzenia przez Emitenta jest uzależnione od skutecznej 
windykacji należności. Emitent minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez budowę 
zróżnicowanego i rozdrobnionego portfela wierzytelności.  

 

Ryzyko związane z możliwością ogłoszenia przez konsumenta upadłości  

Obecne przepisy umożliwiają ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez osoby fizyczne. W 
związku z tym istnieje ryzyko, iż dochodzone przez Emitenta zobowiązania osób fizycznych 
staną się niemożliwe do wyegzekwowania na skutek ogłoszenia przez sąd upadłości 
konsumenta. Może to negatywnie wpłynąć na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe. 
Emitent minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez budowę zróżnicowanego i 
rozdrobnionego portfela wierzytelności.  

 

Ryzyko utraty płynności przez Emitenta  

Jedną z usług świadczonych przez Emitenta jest zakup wierzytelności ze środków własnych. 
Windykacja wierzytelności jest procesem złożonym. Zdarzają się takie sytuacje, w których 
przepływy pieniężne z tytułu odzyskanej wierzytelności nie pokrywają się z terminami 
wykonania zobowiązań wobec pierwotnych wierzycieli. Duża liczba takich sytuacji oraz 
wydłużające się terminy spłaty należności Emitenta mogą spowodować utratę płynności 
przez Emitenta. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent stosuje wewnętrzny 
proces monitoringu płatności, który wyklucza powstawanie opóźnień w spłacie należnych 
zobowiązań klientów Emitenta lub skutecznie wymusza szybkie uruchomienie procedur 
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dochodzenia należności na etapie sądowo-egzekucyjnym. Ponadto Emitent posiada 
możliwość zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym.  

 

Ryzyko utraty i trudności w pozyskaniu kluczowych pracowników  

Istotnym elementem dla działalności Emitenta oraz jego pozycji rynkowej jest kadra 
zarządzająca oraz kluczowi pracownicy dysponujący specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem 
i zrozumieniem sektora gospodarki, jakim jest branża wierzytelności. Biorąc pod uwagę 
bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów w branży, istnieje ryzyko utraty 
poszczególnych członków kadry zarządzającej lub kluczowych pracowników na skutek ich 
przejścia do spółek konkurencyjnych, co z kolei może skutkować trudnościami w 
prowadzeniu przez Emitenta bieżącej działalności, a nawet doprowadzić do naruszenia 
rynkowej pozycji Emitenta.  

 

Ryzyko konkurencji  

Emitent działa na szybko rozwijającym się rynku wierzytelności. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo zaistnienia na tym rynku silnej konkurencji, która może posiadać 
znacznie większe zasoby finansowe niż Emitent. Emitent stara się ograniczać to ryzyko 
poprzez konsekwentny rozwój produktów oraz marketing i promocję swojej marki.  

 

Ryzyko niewydolności wymiaru sprawiedliwości  

Pierwszym krokiem Emitenta w ramach prowadzenia windykacji wierzytelności własnych 
oraz wierzytelności klientów jest postępowanie polubowne z dłużnikami. Część prowadzonej 
przez Emitenta działalności opiera się jednak na korzystaniu z drogi postępowania 
sądowego, przed sądami powszechnymi, a następnie na korzystaniu z egzekucji komorniczej. 
W związku z uzależnieniem realizacji części projektów od czasu i efektywności działania 
organów postępowania sądowego i egzekucyjnego, istnieje ryzyko, że w przypadku istotnie 
przedłużających się postępowań Emitent może nie zrealizować w planowanym czasie 
przychodów z prowadzonych projektów. Może to mieć istotny negatywny wpływ na wyniki 
finansowe Emitenta, a przez to może wpłynąć negatywnie na skuteczną realizację strategii 
rozwoju Emitenta. Powyższe ryzyko jest minimalizowane przez duże doświadczenie 
Emitenta, co znacząco wpływa na usprawnienie przebiegu procesów windykacyjnych. 

 

Ryzyko związane ze zmniejszeniem wartości rynku opłat półkowych 

Emitent jest liderem w Polsce w zakresie windykacji opłat półkowych. Duża liczba pozwów i 
korzystnych dla dostawców rozstrzygnięć sądów może jednak powodować stopniowe 
odchodzenie sieci handlowych od stosowania niedozwolonych postanowień. Wyrok Sądu 
Najwyższego z 18 listopada 2015 r. (III CZP 73/15), w którym uznał za dozwolone zawarcie 
w umowie premii pieniężnej uzależnionej od wielkości obrotów, przyczyni się 
prawdopodobnie do uwzględniania w premii części dotychczas funkcjonujących opłat. 
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Ryzyko związane z wprowadzeniem ograniczeń w obrocie wierzytelnościami  

Działalność Emitenta jest uzależniona od możliwości nabywania pakietów wierzytelności 
zbywanych przez pierwotnych wierzycieli. Ewentualne wprowadzenie przez ustawodawcę 
ograniczeń w zakresie zbywania  wierzytelności mogłoby istotnie wpłynąć na działalność 
Emitenta. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitentowi nie są znane 
jakiekolwiek projekty zmierzające do wprowadzenia ograniczeń w obrocie 
wierzytelnościami, ani też zamiary ustawodawcy w przedmiocie wprowadzenia takich 
ograniczeń. Emitent wskazuje, iż możliwość zbywania wierzytelności jest powszechnie 
dopuszczalna przez ustawodawstwa państw europejskich i ma długą tradycję prawną.  

 

Ryzyko związane ze zmianą wysokości odsetek ustawowych  

Jednym ze źródeł przychodów Emitenta są odsetki od niezapłaconych wierzytelności. Odsetki 
są przy tym najczęściej obliczane w oparciu o stawkę odsetek ustawowych za opóźnienie. 
Znaczący spadek poziomu odsetek ustawowych może negatywnie wpłynąć na przychody 
Emitenta. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitentowi nie są znane żadne 
prace ani projekty dotyczące zmiany wysokości odsetek ustawowych.  

 

Ryzyko związane ze zmianą stóp procentowych  

Obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, według stanu prawnego na 
dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, wpływa bezpośrednio na wysokość odsetek 
ustawowych za opóźnienie, a tym samym także na wysokość maksymalnych odsetek 
umownych. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać 
dwukrotności podstawowej wartości odsetek za opóźnienie, które są równe stopie 
referencyjnej NBP powiększonej o 5,5 punków procentowych. Wysokość odsetek 
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych równa jest natomiat stopie 
referencyjnej NBP powiększonej o 8 punktów procentowych. Obniżenie wysokości 
ustawowych lub maksymalnych odsetek umownych może negatywnie wpłynąć na przychody 
Emitenta.  

 

Ryzyko związane z utratą kluczowych klientów  

Działalność Emitenta jest silnie uzależniona od reputacji, jaką posiada na rynku oraz relacji z 
głównymi klientami. W przypadku braku satysfakcji klienta z oferowanych usług, Emitent 
może być negatywnie postrzegany na rynku, a w związku z tym mogą pojawić się trudności w 
pozyskiwaniu nowych kontraktów. Emitent stara się minimalizować powyższe ryzyko 
poprzez świadczenie wysokiej jakości usług dostosowanych do bieżących potrzeb klientów 
oraz budowę relacji biznesowych umożliwiających długookresową współpracę. 

  

Ryzyko konieczności ponoszenia znaczących nakładów  inwestycyjnych  

Celem oferowania klientom usług na możliwie najwyższym poziomie Emitent musi stale 
rozszerzać zakres świadczonych usług oraz sposób ich świadczenia. Oznacza to między 
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innymi konieczność ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych (np. na rozwój 
platform internetowych służących do obsługi klientów). Tego typu działania są 
charakterystyczne dla branży, dla której szybkie zmiany i ostra konkurencja są naturalną 
sytuacją rynkową. Nie można wykluczyć, iż niektóre lub nawet wszystkie nakłady 
inwestycyjne ponoszone przez Emitenta nie znajdą odzwierciedlenia w wysokości 
osiąganych przez Emitenta przychodów. Celem minimalizacji przedmiotowego ryzyka, przed 
podjęciem każdej decyzji inwestycyjnej Emitent dokonuje możliwie dokładnej analizy rynku i 
potrzeb klientów i rynku. 

 

Ryzyko walutowe  

Emitent wskazuje, iż w ramach wykonywanej działalności prowadzi windykację 
wierzytelności również poza granicami kraju, która jest rozliczana w walutach obcych 
(głównie Euro). Taka sytuacja powoduje narażenie Emitenta na ryzyko wahań kursów walut 
obcych wobec złotego. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na 
osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. Celem ograniczenia opisanego powyżej 
ryzyka Emitent, na bieżąco monitoruje wahania kursów walut obcych oraz kurs PLN. Na 
dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, Emitent skutecznie zakończył wszelkie 
windykacje wierzytelności poza granicami kraju. Wobec powyższego ryzyko walutowe w 
przypadku Emitenta jest znikome. Ryzyko to może jednak zwiększyć się wraz z rozpoczęciem 
kolejnych windykacji wierzytelności prowadzonych przez Emitenta poza granicami kraju.  

 

Ryzyko związane z Administratorem Hipoteki  

Emitent ustanowił Administratora Hipoteki. Administrator Hipoteki wykonuje we własnym 
imieniu, ale na rachunek Obligatariuszy, prawa i obowiązki zastawnika wynikające z umowy 
zastawniczej i przepisów prawa. Istnieje ryzyko niewłaściwego wykonywania obowiązków 
przez Administratora Hipoteki. W przypadku konieczności prowadzenia egzekucji z 
przedmiotu zabezpieczenia celem odzyskania należności z Obligacji, powyższe skutkować 
może mniejszym stopniem zaspokojenia Obligatariuszy lub brakiem ich zaspokojenia w 
ogóle.  

 

Ryzyko związane z bezpieczeństwem internetowym oraz ochroną danych osobowych  

W swojej działalności Emitent wykorzystuje sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Na 
swoich komputerach Emitent przechowuje przy tym dane dotyczące sfery tak wrażliwej jak 
sytuacja majątkowa osób fizycznych i prawnych. Wiążę się to z ryzykiem włamania do 
systemu Emitenta, blokady sieci lub kradzieży danych finansowych lub osobowych 
podlegających rygorowi ustawy o ochronie danych osobowych. Niebezpieczeństwo 
włamania, kradzieży danych o klientach lub paraliżu systemu wiążę się również z 
zagrożeniem dla możliwości świadczenia usług przez Emitenta. Z kolei kradzież lub 
udostępnienie danych niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych może skutkować 
karami przewidzianymi ustawą lub roszczeniami osób poszkodowanych. Emitent dokłada 
wszelkich starań aby stosować zabezpieczenia i wszelkie dostępne systemy ochrony przed 
włamaniami do jego systemu. 
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1.3 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

 

Ryzyko niedostatecznej płynności i wahań kursu rynkowego Obligacji  

Inwestowanie w obligacje korporacyjne, w tym w obligacje Emitenta, wiąże się z ryzykiem 
niedostatecznej płynności obligacji na rynku wtórnym, jak też z ryzykiem wahań kursu 
rynkowego obligacji. Wysoki w stosunku do innych form lokowania kapitału kupon 
odsetkowy obligacji może dodatkowo negatywnie wpłynąć na podaż obligacji na rynku 
wtórnym. Z kolei ocena bieżącej i przyszłej sytuacji Emitenta, branży windykacyjnej, danych 
makroekonomicznych (w tym kształtowania się stóp procentowych), koniunktury 
gospodarczej w Polsce i na świecie, czy też nastrój inwestorów na rynkach kapitałowych 
mogą powodować znaczne wahania płynności oraz kursu rynkowego Obligacji, a także 
zwiększać niepewność co do spodziewanego kierunku zmian płynności i kursu. Istnieje 
ryzyko, że obrót Obligacjami na rynku Catalyst będzie się charakteryzował niską płynnością, 
co może utrudnić lub wręcz uniemożliwić inwestorom dokonanie transakcji w założonym 
terminie po satysfakcjonującej cenie.  

 

Ryzyko związane z nałożeniem kary pieniężnej na Emitenta 

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zgodnie z § 17c Regulaminu ASO może nałożyć 
karę finansową (w wysokości do 50.000 zł) na Emitenta jeżeli ten nie wykonuje obowiązków 
ciążących na emitentach obligacji notowanych na rynku Catalyst. Obowiązki, o których mowa 
w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. Obecnie nie ma 
podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do 
Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich emitentów obligacji notowanych na Catalyst. 

 

Ryzyko związane z zawieszeniem notowań Obligacji 

Zgodnie z § 11 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić 
obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 
ust. 3 i § 17c ust. 5 Regulaminu ASO:  

− na wniosek Emitenta,  

− jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.  

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu 
zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  

Zgodnie z § 17c Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót notowaniami 
instrumentów finansowych Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na 
emitentach notowanych na rynku Catalyst. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym 
przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. Nie ma podstaw do przypuszczeń, że 
taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta a ryzyko to dotyczy 
wszystkich obligacji notowanych na rynku Catalyst.  



 Dokument Informacyjny obligacji serii B SAF S.A. 

     

Strona 13 z 297 

Zgodnie z art. 78 ust. 2-3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi organizator ASO, 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. 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, Organizator ASO zawiesza obrót tymi 
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

 

Ryzyko związane z wykluczeniem Obligacji z obrotu 

Zgodnie z § 12 Regulaminu ASO, Organizator ASO 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,  

− 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,  

− wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 
przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może 
nastąpić dpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) 
albo z dniem przekształcenia.  

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w 
alternatywnym systemie:  

− 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.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator  
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.  

Zgodnie z § 17c Regulaminu ASO, Organizator ASO może wykluczyć z obrotu instrumenty 
finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach 
notowanych na rynku Catalyst. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w 
szczególności obowiązki informacyjne. Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka 
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sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy 
wszystkich obligacji notowanych na Catalyst.  

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji, 
Organizator ASO 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.  

 

 

Ryzyko związane z formą zabezpieczenia Obligacji 

Zabezpieczeniem Obligacji jest hipoteka łączna na nieruchomościach określonych zgodnie z 
Warunkami Emisji. Zabezpieczenie hipoteczne jako zabezpieczenie rzeczowe jest co do 
zasady zabezpieczeniem o ograniczonym ryzyku braku ściągalności, aczkolwiek istnieje 
ryzyko czasu i kosztów dochodzenia należności w trybie postępowania egzekucyjnego z 
nieruchomości, a także ryzyko braku nabywcy na zakup nieruchomości w postępowaniu 
egzekucyjnym. Istnieje ponadto ryzyko oszacowania nieruchomości w toku postępowania 
egzekucyjnego na kwotę niższą niż podana w operatach szacunkowych sporządzanych na 
zlecenie Emitenta w trakcie procesu emisji Obligacji. Może więc wystąpić sytuacja, iż kwota 
uzyskana w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości nie wystarczy na zaspokojenie 
należności z Obligacji w całości. 

W ramach minimalizacji tego ryzyka, Emitent wprowadził zasadę, iż w przypadku 
zmniejszenia wartości zabezpieczenia poniżej 120% wartości nominalnej objętych i 
niewykupionych Obligacji, Emitent jest zobligowany do uzupełnienia zabezpieczenia pod 
rygorem wystąpienia tzw. Przypadku Naruszenia opisanego w pkt 22.1.8. Warunków Emisji. 
Dodatkowo, Emitent ponosi odpowiedzialność za zobowiązania z Obligacji całym swoim 
majątkiem, niezależnie od zabezpieczenia rzeczowego. 

 

Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych 

Zgodnie z art. 96 ust 13 Ustawy o Ofercie w przypadku gdy Emitent nie wykonuje albo 
wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 polegające na obowiązku 
informowania KNF przez Emitenta o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu 
papierów wartościowych Emitenta, KNF może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 
100.000,00 (słownie: stu tysięcy) PLN.  Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka 
sytuacja może zdarzyć się w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich 
obligacji wprowadzanych do obrotu na ASO Catalyst. 

 

Ryzyko związane ze zmianą prawa 

Warunki Emisji Obligacji podlegają przepisom prawa polskiego obowiązującego w dacie 
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego. Nie ma pewności, co do wpływu jakichkolwiek 
ewentualnych postanowień sądowych lub zmiany przepisów polskiego prawa lub praktyki 
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administracyjnej po dacie sporządzenia niniejszego dokumentu na prawa i obowiązki 
Emitenta oraz Obligatariuszy. 
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2. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje 
zawarte w Dokumencie Informacyjnym 

 

2.1 Oświadczenie Emitenta 
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2.2 Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 
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3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do 
alternatywnego systemu obrotu 

 

3.1 Cele emisji, jeżeli są określone 

Celem emisji było pozyskanie środków finansowych na zasilenie kapitału obrotowego 
Emitenta. 

 

3.2 Wielkość emisji 

Wyemitowanych zostało 23.350 (dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) Obligacji serii 
B, każda o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych). Łączna wartość wyemitowanych 
Obligacji serii B wyniosła 2.335.000,00 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy 
złotych). 

 

3.3 Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej 

ustalenia 

Wartość nominalna jednej Obligacji serii B wynosi 100,00 zł (sto złotych). Łączna wartość 
nominalna wyemitowanych Obligacji wynosi 2.335.000,00 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści 
pięć tysięcy złotych). 

Cena emisyjna jednej Obligacji serii B jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100,00 zł 
(sto złotych). Łączna wartość emisji wynosi 2.335.000,00 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści 
pięć tysięcy złotych).  

 

3.4 Wyniki subskrypcji lub sprzedaży dłużnych instrumentów 

finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie  

Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie emisji obligacji 
na okaziciela serii B przedmiotem emisji było 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) Obligacji 
zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 3.500.000 zł (trzy miliony 
pięćset tysięcy złotych). 

W wyniku subskrypcji przeprowadzonej w trybie oferty prywatnej, zakończonej w dniu 
3.02.2016 r., Zarząd Emitenta uchwałą nr 2/2016 r. z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie 
przydziału Obligacji na okaziciela serii B, dokonał przydziału 23.350 (dwadzieścia trzy 
tysiące trzysta pięćdziesiąt) sztuk Obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 2.335.000 zł 
(dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych). 

 

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 20.01.2016 r. – 3.02.2016 r.  

Data przydziału instrumentów finansowych: 5.02.2016 r.  
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Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 35.000 (trzydzieści 
pięć tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 3.500.000 
(trzy miliony pięćset tysięcy) złotych.  

Stopa redukcji w poszczególnych transzach: oferta nie była podzielona na transze, redukcja 
nie wystąpiła.  

Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji lub sprzedaży: 23.350 (dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) obligacji 
zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 2.335.000  (dwa miliony trzysta 
trzydzieści pięć tysięcy) złotych.  

Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 100 zł (sto złotych). 

Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 26 osób.  

Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji: 26 osób.  

Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania 
umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z 
faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po 
odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu 
umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawierał umów o subemisję. 

Określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: łączne koszty 
emisji wyniosły 89.050,00 zł, w tym koszty:  

- przygotowania i przeprowadzenia oferty: 24.000,00 zł 

- wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie wystąpiły, 

- sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, 
z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 65.050,00 zł 

- promocji oferty: nie wystąpiły 

Koszty emisji zostały przez Emitenta zaliczone do kosztów usług obcych, które obciążą wynik 
I kwartału 2016 r. 

 

3.5 Warunki wykupu 

Warunki wykupu w Dacie Wykupu 

Wykup Obligacji nastąpi  w dniu 5 lutego 2018 r. (24 miesiące liczone od dnia 5 lutego 2016 r. 
- Daty Emisji). 

Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza wartości 
nominalnej za każdą Obligację, tj. 100 (sto) zł za jedną Obligację. Z chwilą wykupu Obligacje 
ulegają umorzeniu. 

Wypłata kwoty wykupu Obligacji zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego 
Obligatariusza, służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza, 
zgodnie z regulacjami KDPW. 

Uprawnionymi do otrzymania kwoty wykupu Obligacji będą Obligatariusze ujawnieni w 
Ewidencji na koniec dnia ustalenia praw, tj. dnia ustalenia uprawnionych do otrzymania 
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świadczeń z tytułu Obligacji, przepadającym na 6 (sześć) dni roboczych przed ustalonym 
dniem płatności kwoty wykupu. 

 

Warunki przedterminowego wykupu na wniosek Obligatariuszy 

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych przypadków Emitent będzie 
zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, dokonać przymusowego przedterminowego wykupu 
posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji. Obligatariusz ma prawo zażądać 
przymusowego przedterminowego wykupu Obligacji od wystąpienia któregokolwiek 
zdarzenia ("Przypadek Naruszenia") opisanego poniżej:  

− Jakakolwiek kwota należna z tytułu świadczeń z Obligacji nie zostanie zapłacona w 
terminie jej wymagalności;  

− Jakiekolwiek inne dłużne instrumenty finansowe Emitenta zostaną postawione w 
stan wymagalności przed terminem ich wykupu wskutek naruszenia zobowiązań 
Emitenta z tych dłużnych instrumentów finansowych; 

− Emitent złoży oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego,  złoży wniosek 
o ogłoszenie upadłości, zostanie wszczęte przeciwko Emitentowi postępowanie o 
wyznaczenie zarządu przymusowego majątkiem lub częścią majątku Emitenta na 
jakiejkolwiek podstawie; 

− Wierzyciel lub wierzyciele Emitenta, złożą w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości 
Emitenta, chyba że taki wniosek będzie bezzasadny i w terminie dwóch tygodni od 
dnia powzięcia przez Emitenta informacji o takim wniosku Emitent podejmie 
czynności mające doprowadzić do cofnięcia, odrzucenia lub oddalenia takiego 
wniosku, a cofnięcie, odrzucenie lub oddalenie takiego wniosku nastąpi w terminie 
120 dni od dnia powzięcia przez Emitenta informacji o takim wniosku (przy czym 
postanowienie o odrzuceniu lub oddaleniu wniosku nie musi być prawomocne); 

− Emitent podejmie uchwałę o rozwiązaniu lub sąd wyda takie orzeczenie; 

− Emitent zaprzestanie prowadzenia swojej działalności w całości lub w istotnej części 
lub oświadczy, że zamierza to zrobić; 

− Dokona się jakiegokolwiek zajęcia, zabezpieczenia sądowego lub egzekucji w 
stosunku do jakiegokolwiek składnika lub składników majątku Emitenta na kwotę 
przekraczającą – łącznie (w okresie kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy) lub osobno – 
1.000.000 (jeden milion) złotych; 

− Zabezpieczenie Obligacji utraci skuteczność przed dniem wywiązywania się Emitenta 
ze wszystkich zobowiązań wynikających z Obligacji lub nastąpi obniżenie wartości 
przedmiotu zabezpieczenia Obligacji poniżej 120% wartości nominalnej wszystkich 
objętych przez Obligatariuszy i niewykupionych Obligacji, a Emitent nie dokona, w 
terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia uzyskania przez Emitenta informacji o 
powyższym, uzupełnienia zabezpieczenia w taki sposób, aby jego wartość 
odpowiadała co najmniej 120% wartości nominalnej objętych przez Obligatariuszy 
Obligacji; 
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− W terminie 5 Dni Roboczych od dnia, w którym umowa o ustanowieniu 
Administratora Hipoteki z jakiejkolwiek przyczyny przestała obowiązywać, Emitent 
nie zawrze umowy o pełnienie funkcji administratora hipoteki z innym podmiotem; 

− W terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.  w księgach wieczystych nieruchomości 
stanowiących przedmiot zabezpieczenia Obligacji nie zostaną wpisane na pierwszym 
miejscu hipoteki umowne na warunkach wskazanych w 3.7. 

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z Przypadku Naruszenia każdy Obligatariusz może 
doręczyć Emitentowi, w formie pisemnej, z kopią do Administratora Hipoteki, żądanie 
natychmiastowego wykupu posiadanych przez tego Obligatariusza Obligacji  wskazujące 
liczbę Obligacji przedstawionych do wykupu, Przypadek Naruszenia oraz okoliczności go 
potwierdzające. Wraz z zawiadomieniem Obligatariusz zobowiązany jest złożyć dokument 
potwierdzający stan posiadania Obligacji. W przypadku otrzymania przez Emitenta żądania 
wcześniejszego wykupu Obligacje, których to żądanie dotyczy, podlegają natychmiastowemu 
wykupowi, przy czym kwota wykupu równa jest wartości nominalnej wraz z odsetkami 
naliczonymi zgodnie z pkt 3.6 Dokumentu Informacyjnego za okres od pierwszego dnia 
Okresu Odsetkowego, w trakcie którego zostanie przeprowadzony wcześniejszy wykup (z 
wyłączeniem tego dnia) do dnia wcześniejszego wykupu (łącznie z tym dniem). Termin 
wypłaty kwoty natychmiastowego wykupu wynosi 7 dni od dnia otrzymania od 
Obligatariusza żądania natychmiastowego wykupu. Emitent zobowiązany jest powiadomić o 
przypadku naruszenia Administratora Hipoteki w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania 
powiadomienia od Obligatariuszy. Uprawnienie Obligatariusza do żądania wcześniejszego 
wykupu Obligacji wygasa po 2 miesiącach od powzięcia przez niego informacji o wystąpieniu 
Przypadku Naruszenia lub poinformowania przez Emitenta o Przypadku Naruszenia, w trybie 
określonym w Dokumencie Informacyjnym, w zależności która z dat była wcześniejsza. 

W przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem 
otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił. 

W okresie od dnia przydziału Obligacji do całkowitej zapłaty wszystkich świadczeń należnych 
z tytułu Obligacji, Emitent zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Obligatariuszy 
o każdym Przypadku Naruszenia. 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjne żaden z Przypadków Naruszenia nie 
wystąpił. 

 

3.6 Warunki wypłaty oprocentowania 

Odsetki będą płatne w dniu płatności odsetek, przypadający w datach określonych w 
poniższej tabeli. Jeżeli dzień płatności odsetek nie będzie przypadał w Dniu Roboczym, 
Emitent zobowiązuje się do zapłaty odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po 
tym dniu płatności odsetek. 

Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości  7,5% w skali 
roku.  

Okresy Odsetkowe wynoszą 3 miesiące. 
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Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dniu 5 lutego 2016 roku (z wyłączeniem tego 
dnia) i kończy w dniu 5 maja 2016 roku (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres 
Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z 
wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym 
dniem). 

Wypłata odsetek od  Obligacji zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego 
Obligatariusza, służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. 
Każda płatność tytułem świadczeń z Obligacji, będzie dokonywana zgodnie z regulacjami 
KDPW. 

Uprawnionymi do otrzymania świadczeń z Obligacji będą Obligatariusze ujawnieni w 
Ewidencji w dniu ustalenia praw, tj. dniu ustalenia uprawnionych do otrzymania świadczeń z 
tytułu Obligacji, przepadającym na 6 (sześć) dni roboczych przed ustalonym dniem płatności 
odsetek, na koniec tego dnia. 

Okresy Odsetkowe rozpoczynają się i kończą się w terminach wskazanych w poniższej tabeli: 

Tabela. Okresy odsetkowe. 

Nr 
kolejny 

Pierwszy dzień 
Okresu 

Odsetkowego 

Data ustalenia 
prawa do odsetek 

Ostatni Dzień 
Okresu 

Odsetkowego 
Wypłata kuponu 

I 05.02.2016 r. 26.04.2016 r. 05.05.2016 r. 05.05.2016 r. 

II 05.05.2016 r. 28.07.2016 r. 05.08.2016 r. 05.08.2016 r. 

III 05.08.2016 r. 27.10.2016 r. 05.11.2016 r. 07.11.2016 r. 

IV 05.11.2016 r. 27.01.2017 r. 05.02.2017 r. 06.02.2017 r. 

V 05.02.2017 r. 25.04.2017 r. 05.05.2017 r. 05.05.2017 r. 

VI 05.05.2017 r. 28.07.2017 r. 05.08.2017 r. 07.08.2017 r. 

VII 05.08.2017 r. 26.10.2017 r. 05.11.2017 r. 06.11.2017 r. 

VIII 05.11.2017 r. 26.01.2018 r. 05.02.2018 r. 05.02.2018 r. 

Obliczanie Oprocentowania będzie następować według następującego wzoru: 

KO = 7,5% x 100 zł x LD/ 365 

gdzie: 

KO – oznacza wysokość Odsetek z jednej Obligacji, 

LD – oznacza rzeczywistą liczbę dni w Okresie Odsetkowym. 

Wynik tego obliczenia będzie zaokrąglany do jednego grosza (przy czym pół grosza będzie 
zaokrąglone w górę). 

Odsetki naliczane będą od wartości nominalnej Obligacji. 

Odsetki od Obligacji naliczane będą w okresie od Daty Emisji  (z wyłączeniem tego dnia) do 
Daty Wykupu (łącznie z tym dniem). 
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Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi podlegać będzie wszelkim obowiązującym 
przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego. 

 

3.7 Wysokość i forma ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia 

podmiotu udzielającego zabezpieczenia 

Warunki Emisji przewidują ustanowienie zabezpieczenia Obligacji po ich wyemitowaniu. 

Zgodnie z Warunkami Emisji, Emitent w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy 
ustanowi hipotekę umowną łączną na pierwszym miejscu w kwocie 3.502.500,00 zł (trzy 
miliony pięćset dwa tysiące pięćset złotych) na: 

a) należącym do Emitenta prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kuźnica Błędowska, powiat Dąbrowa Górnicza, 
województwo śląskie, składającej się z działki nr 2442, karta mapy 5 o powierzchni 
0,7635 ha, objętej księgą wieczystą KA1D/00034909/4, prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Wydział VI Ksiąg Wieczystych, 

b) należącym do Emitenta prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
położonej w Milejowicach, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, składającej 
się z działki nr 33/3, 33/4 o łącznej powierzchni 1,7103 ha, objętej księgą wieczystą 
WR1K/00303935/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we 
Wrocławiu, Wydział IV Ksiąg Wieczystych; 

c) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budowlą 
sportowo - rekreacyjną położonej w Sosnowcu, powiat m. Sosnowiec, województwo 
śląskie, składającej się z działki gruntowej o numerze 2914/5 o łącznej powierzchni 
2395m2 księga wieczysta numer 32218, w użytkowaniu wieczystym oraz z budowli 
sportowo - rekreacyjnych, tj. budynku rekreacyjnego o powierzchni użytkowej 56,00m2, 
basenu rekreacyjnego o powierzchni 40,00m2 oraz kortu tenisowego o powierzchni 
703,00m2, objętej księgą wieczystą KA1S/00032218/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy 
w Sosnowcu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest własnością Skarbu 
Państwa, a użytkownikiem wieczystym do 2089 r. Śląska Agencja Finansowa Marcin 
Gąszczak i Robert Zdankowski Spółka Jawna; 

 

Dodatkowym zabezpieczeniem Obligacji jest poddanie się Emitenta w formie aktu notarialnego 
wobec każdoczesnego Obligatariusza egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu 
postępowania cywilnego co do zapłaty kwot niespłaconych zobowiązań z tytułu Obligacji na 
kwotę stanowiącą nie mniej niż 150% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji. 

Emitent podjął wszelkie czynności wymagane w celu skutecznego ustanowienia zabezpieczeń, tj. 

w dniu 5 lutego 2016 r. Emitent złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu 
notarialnego (rep. A Nr 299/2016, sporządzony przez notariusza Witolda Krawczyka z 
Kancelarii Notarialnej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 25/2) na podstawie art. 
777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, na rzecz każdego Obligatariusza 
uprawnionego z Obligacji serii B, co do zapłaty kwot niespłaconych zobowiązań z tytułu 
Obligacji na kwotę stanowiącą 150% wartości nominalnej posiadanych przez niego Obligacji. 
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Ponadto, w dniu 5 lutego 2016 r. Emitent oraz Śląska Agencja Finansowa Marcin Gąszczak i 
Robert Zdańkowski Spółka Jawna złożyli oświadczenie o ustanowieniu hipoteki łącznej na 

nieruchomościach określonych w Warunkach Emisji (akt notarialny rep. A Nr 303/2016). 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, w/w hipoteka łączna została wpisana 
przez sąd wieczystoksięgowy w księdze wieczystej nr  KA1D/00034909/4 prowadzonej dla 
nieruchomości w Dąbrowie Górniczej, księdze wieczystej nr KA1S/00032218/3 prowadzonej 
dla nieruchomości w Sosnowcu oraz księdze wieczystej WR1K/00303935/7. prowadzonej 
dla nieruchomości w Milejowicach. 
Emitent ustanowił wszystkie zabezpieczenia Obligacji określone w Warunkach Emisji. 
 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach Emitent poddał przedmiot zabezpieczenia 
określony powyżej, wycenom przez rzeczoznawcę majątkowego – Pana Roberta 
Michalskiego, który oszacował wartość nieruchomości wymienionej: 

− w pkt 3.7 a) na kwotę 702.000,000 zł (siedemset dwa tysiące złotych); 

− w pkt 3.7 b) na kwotę 1.753.000,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące 
złotych); 

− w pkt 3.7 c) na kwotę 1.458.026,00 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy 
dwadzieścia sześć złotych).  

 

Administrator Hipoteki 

Emitent na podstawie umowy zawartej w dniu 19 stycznia 2016 r. ustanowił administratora 
hipoteki zabezpieczającego Obligacje („Administrator Hipoteki”). Administratorem Hipoteki 
jest Kancelaria Prawna NORIET – Zagajewska i Wspólnicy S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Grochowskiej 217/15, 04-077 Warszawa, wpisana do  rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000344890, posiadająca NIP 
1132785145 oraz REGON 142186423. Emitent może dokonać zmiany podmiotu pełniącego 
funkcję administratora hipoteki. 

Zgodnie z art. 75 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaspokojenie wierzyciela 
hipotecznego z nieruchomości następuje według przepisów o sądowym postępowaniu 
egzekucyjnym. 

Podstawą działania Administratora Hipoteki jest umowa o pełnienie funkcji administratora 
hipoteki zawarta pomiędzy Emitentem a Administratorem Hipoteki. Administrator Hipoteki 
wykonuje uregulowane w tej umowie prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we 
własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy. 

Planowane czynności Administratora Hipoteki polegać mają, po ewentualnym 
bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi rzeczowemu na dobrowolne 
zaspokojenie wierzytelności z  Obligacji, na wytoczeniu powództwa lub ewentualnego 
wykorzystaniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji, uzyskaniu tytułu wykonawczego 
przeciwko dłużnikowi rzeczowemu oraz zaspokojeniu wierzytelności z Obligacji w drodze 
postępowania egzekucyjnego skierowanego do przedmiotów zabezpieczenia obciążonych 
hipoteką. Administrator Hipoteki podejmie, na wniosek Obligatariusza, czynności 
zmierzające do zaspokojenia wierzytelności wynikających z Obligacji przez realizację praw z 
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hipoteki, jeżeli opóźnienie w spłacie przez Emitenta świadczenia wynikającego z Obligacji 
przekroczy 14 (czternaście) dni w stosunku do terminu wymagalności świadczenia 
określonego w Warunkach Emisji. Przed podjęciem jakiejkolwiek czynności przed sądem lub 
organem egzekucyjnym, zmierzającej do zaspokojenia wierzytelności wynikających z 
Obligacji, Administrator Hipoteki wezwie aktualnych właścicieli/użytkowników wieczystych 
nieruchomości, na których zostały ustanowione zabezpieczenia, w formie pisemnej, do 
dobrowolnej zapłaty kwoty wymagalnych wierzytelności wynikających z Obligacji w terminie 
7 (siedmiu) dni, na rachunek bankowy wskazany przez Administratora Hipoteki. Po 
bezskutecznym upływie obu powyższych terminów Administrator Hipoteki będzie 
uprawniony do podjęcia czynności zmierzających do dochodzenia zaspokojenia 
wierzytelności wynikających z Obligacji. Wyegzekwowane kwoty Administrator Hipoteki 
przekaże na rachunek bankowy KDPW (a w sytuacji prowadzenia Ewidencji przez inny 
podmiot – na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego Ewidencję) celem zaspokojenia 
wierzytelności wynikających z Obligacji. Jeżeli to nie będzie możliwe, Administrator Hipoteki 
dokona podziału pomiędzy Obligatariuszy kwoty uzyskanej w ramach zaspokojenia. Podział 
ten zostanie dokonany proporcjonalnie do wielkości wierzytelności, jaką posiada każdy z 
Obligatariuszy w stosunku do Emitenta z tytułu Obligacji. 

W razie niemożności spełnienia świadczenia na rzecz określonego Obligatariusza, z przyczyn 
leżących po jego stronie, Administrator Hipoteki złoży wyegzekwowane kwoty do depozytu 
sądowego.  

Administrator Hipoteki nie ponosi odpowiedzialności wobec Obligatariuszy za należyte 
wykonanie przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji, w tym za terminową spłatę 
świadczeń pieniężnych ani za możliwość zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia całości 
wierzytelności wynikających z Obligacji. 

 

3.8 W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub 

hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z 

dłużnych instrumentów finansowych – wycena przedmiotu 

zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawniony podmiot 

Wyceny nieruchomości dokonane przez rzeczoznawcę majątkowego - Pana Roberta 
Michalskiego - stanowią załącznik nr 7.5 do Dokumentu Informacyjnego 

3.9 Szacunkowe dane dotyczące wartości  zaciągniętych zobowiązań 

na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 

miesiące udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy 

kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego 

wykupu dłużnych instrumentów finansowych 

Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Emitenta na dzień 30 września 2015 r. 
wyniosła 18 454 410,30 zł. Na kwotę tę składały się: 

− rezerwy na zobowiązania – 5 080,00 zł; 
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− zobowiązania długoterminowe - 3 213 209,66 zł; 
− zobowiązania krótkoterminowe - 5 472 330,10 zł; 
− rozliczenia międzyokresowe – 9 763 790,54 zł; 

w tym zobowiązania przeterminowane – 329 179,41 zł. 

Zobowiązania długoterminowe 

Na zobowiązania długoterminowe składały się zobowiązania z tytułu kredytów oraz 
leasingów w części długoterminowej oraz zobowiązania z tytułu pożyczek. 

Część długoterminowa kredytu obrotowego nieodnawialnego udzielonego przez PKO BP S.A. 
w sierpniu 2014 r. wynosiła 982 tys. zł. Kredyt udzielony został w kwocie 2,5 mln zł z 
terminem ostatecznej spłaty w sierpniu 2017 r., oprocentowany w skali roku w wysokości 
WIBOR 1M powiększony o marżę banku 2,5 p.p., nie jest zabezpieczony na majątku Spółki. 
Począwszy od września 2015 r. Spółka spłaca miesięczne raty w wysokości 96 tys. zł. 

Spółka miała w leasingu 16 samochodów osobowych, część długoterminowa zobowiązań z 
tego tytułu wynosiła na 30 września 2015 r. 822 341,02 zł. Średnia miesięczna rata z tytułu 
umów leasingu to 24,3 tys. zł. 

Ponadto Spółka posiadała 3 pożyczki od „m Development” Michał Maj udzielone w marcu 
2011 r. w łącznej wysokości 1 mln zł, z terminem spłaty lipiec 2017 r. Odsetki w wysokości 
5% w skali roku podlegają raz w roku kapitaizacji. Łączna kwota zobowiązań z tytułu 
pożyczek na dzień 30 września 2015 r. wynosiła 1 408 865,64 zł. 

Zobowiązania krótkoterminowe 

Na zobowiązania krótkoterminowe składały się: 

− część krótkoterminowa kredytu wskazanego powyżej w kwocie 1 152 000 zł; 
− część krótkoterminowa leasingów wskazanych powyżej w kwocie 310 969,18 zł; 
− zobowiązanie z tytułu emisji obligacji serii A w kwocie 2 mln zł, obligacje zostały w 

całości wykupione 16 listopada 2015 r.; 
− zobowiązania z tytułu dostaw i usług o terminie spłaty do 12 miesięcy w kwocie 1 

159 830,02 zł; 
− zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń i innych świadczeń w kwocie 

606 940,91 zł; 
− zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 224 426,11 zł; 
− inne zobowiązania w kwocie 18 163,88 zł. 

Rozliczenia międzyokresowe 

Pozycja ta prawie w całości obejmuje wartość nominalną netto (po dokonanych odpisach 
aktualizujących) posiadanych przez Spółkę wierzytelności własnych. 

Emitent nie przewiduje znaczącego wzrostu zobowiązań do czasu całkowitego wykupu 
Obligacji objętych Dokumentem Informacyjnym, tj. do dnia 5 lutego 2018 roku, za wyjątkiem 
zawartych z PKO BP S.A. w październiku 2015 r. dwóch umów kredytowych z łącznym 
limitem w wysokości 1 500 000 zł, a także realizowanej emisji Obligacji.  

3.10   Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub 

emitowanym przez niego dłużnym instrumentom finansowym, ze 
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wskazaniem instytucji dokonującej tej oceny, oraz odesłanie do 

szczegółowych warunków ratingu określonych w informacjach 

dodatkowych  

Ani Emitentowi ani jego dłużnym instrumentom finansowym nie były przyznawane ratingi. 

3.11   Wskazanie oraz szczegółowe opisanie dodatkowych praw z 

tytułu posiadania dłużnych instrumentów finansowych, o ile 

takie zostały ustanowione 

Poza uprawnieniem obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu Obligacji, 
opisanym w pkt 3.5. Dokumentu Informacyjnego, Warunki Obligacji nie przewidują 
dodatkowych praw z tytułu posiadania Obligacji. 

 

3.12   Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów 

związanych z posiadaniem i obrotem dłużnymi instrumentami 

finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym 

Poniższe informacje dotyczące zasad opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem 
Obligacji i obrotem Obligacjami mają jedynie charakter  ogólny. Przed podjęciem decyzji  o 
nabyciu (i zbyciu) Obligacji należy zapoznać się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa i/lub zasięgnąć opinii doradcy podatkowego. 

Opodatkowanie dochodów  związanych z posiadaniem Obligacji  i obrotem Obligacjami 
zależy od źródła osiągniętego dochodu oraz od statusu prawnego Obligatariusza. Źródłem i 
podstawą opodatkowania dochodu są odsetki i/lub dochód z odpłatnego zbycia  Obligacji 
(różnica pomiędzy ceną zbycia i nabycia Obligacji). 

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

Od uzyskanych dochodów z tytułu odsetek od Obligacji pobierany jest zryczałtowany podatek 
dochodowy w wysokości 19% (art. 30a ust.1 pkt.2 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych). Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem braku możliwości łączenia z innymi 
dochodami między innymi opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Od dochodów 
uzyskanych z odpłatnego zbycia Obligacji pobierany jest podatek dochodowy w wysokości 
19% różnicy pomiędzy sumą przychodów uzyskanych w wyniku odpłatnego  zbycia Obligacji 
(i/lub wykupu przez Emitenta) a kosztami uzyskania przychodu stanowiącymi sumę 
poniesionych wydatków na nabycie Obligacji (art. 30b ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne 
zbywanie Obligacji, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej. Przepisy te również stosuje się z uwzględnieniem braku możliwości łączenia z 
innymi dochodami, między innymi opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 

Płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego są podmioty prowadzące rachunki 
papierów wartościowych Obligatariuszy (gdy wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu 
Obligacji następuje za pośrednictwem tych podmiotów), firma inwestycyjna prowadząca 
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ewidencję Obligacji (gdy wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu Obligacji następuje za jej 
pośrednictwem) albo Emitent (w przypadku, gdy Obligacje nie są zarejestrowane w KDPW). 

Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód 
stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze zbycia Obligacji, a kosztami 
uzyskania przychodu, stanowiącymi wydatki poniesione na nabycie Obligacji.  

Dochód osób prawnych opodatkowany jest według stawki wynoszącej 19% podstawy 
opodatkowania (art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).  

Osoby prawne, które otrzymały odsetki od Obligacji i/lub dokonały zbycia Obligacji 
zobowiązane są do uwzględnienia dochodu z tego tytułu w składanej co miesiąc deklaracji 
podatkowej o wysokości dochodu lub straty osiągniętych od początku roku podatkowego 
oraz do  wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy 
opodatkowanych  dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana 
jest jako różnica  pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku 
podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku (art. 25 ustawy 
o podatku  dochodowym od osób prawnych). 

Płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jest podatnik. Dochody uzyskane w 
związku z posiadaniem i obrotem Obligacjami przez osobę prawną łączy się z pozostałymi 
dochodami uzyskiwanymi przez podatnika. 

Opodatkowanie dochodów podmiotów zagranicznych 

Osoby fizyczne, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  
podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiągniętych na terytorium  
Rzeczpospolitej Polskiej. Zastosowanie odpowiedniej stawki podatku wynikającej ze 
stosowania właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie 
podatku  jest możliwe, pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji (art. 
30a ust.2  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Osoby prawne, jeśli nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy  w 
sprawie unikania podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką  
umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów 
podatkowych uzyskanym certyfikatem rezydencji, wydanym przez właściwy organ 
administracji podatkowej (art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

Podatek od spadków i darowizn 

Nabycie przez osoby fizyczne, w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym  
również praw majątkowych związanych z posiadaniem Obligacji, podlega opodatkowaniu  
podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: 

− prawa majątkowe związane z posiadaniem Obligacji są wykonywane na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej, 

− w dniu nabycia nabywca, spadkodawca lub darczyńca był obywatelem polskim i miał  
miejsce stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
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Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju 
pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą 
i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych podlega  sprzedaż Obligacji (art. 9 pkt 9 
ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych): 

− firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

− dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm 
inwestycyjnych, 

− dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, 

− dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz 
zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli Obligacje te zostały nabyte przez te firmy w 
ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie. 

Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego (art. 3 pkt. 9 Ustawy o obrocie), przez obrót 
zorganizowany rozumie się obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami 
finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym 
albo w Alternatywnym Systemie Obrotu.  

Obrót Obligacjami Emitenta w ASO na rynku Catalyst zwolniony jest z podatku od czynności 
cywilnoprawnych. 

W innych przypadkach zbycie Obligacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności  
cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych Obligacji (art. 7 ust. 1 pkt 1 
lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Obowiązek podatkowy powstaje z 
chwilą dokonania zbycia Obligacji i obciąża kupującego (art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od 
czynności cywilnoprawnych). 

Odpowiedzialność płatnika podatku 

Płatnik, na podstawie przepisów prawa podatkowego, zobowiązany jest do obliczenia i 
pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi 
podatkowemu (art. 8 Ordynacji podatkowej). 

Płatnik odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik 
odpowiada za te należności całym swoim majątkiem (art. 30 Ordynacji podatkowej). 
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4. Dane o Emitencie 

 

4.1 Nazwa, forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta 

wraz z danymi teleadresowymi (telefon, faks, adres poczty 

elektronicznej i adres głównej strony internetowej) 

 

Firma, forma prawna:  SAF Spółka Akcyjna 

Siedziba, kraj siedziby: Sosnowiec, Polska 

Adres: ul. Lenartowicza 188, 41-216 Sosnowiec 

Telefon: (+48) 32 368 30 00 

Faks: (+48) 32 368 30 30 

Adres poczty elektronicznej: saf@saf.com.pl 

Adres strony internetowej: www.saf.com.pl 

 

4.2 Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz 

numer według właściwej identyfikacji podatkowej, lub inny 

numer, pod którym został wpisany Emitent zgodnie z przepisami 

prawa obowiązującymi w danej jurysdykcji  

 

KRS:  0000286013 

NIP: 526-245-05-86 

REGON: 016301440 

 

4.3 Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 

Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony. 

 

4.4 Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został 

utworzony Emitent  

Emitent jest spółką akcyjną, uworzoną i działającą m.in. na podstawie art. 300 - 490 KSH.  
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4.5 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, ze wskazaniem organu, który je wydał 

W dniu 7 sierpnia 2007 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zmianie wpisu w 
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie zmiany formy 
prawnej Emitenta, ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną (sygn. akt 
KA.VIII NS-REJ.KRS/17066/07/857). Przekształcenia, które doprowadziły do powstania SAF 
S.A. w dzisiejszym kształcie prawnym, opisane są w punkcie 4.7 „Krótki opis historii 
Emitenta” poniżej. Utworzenie, jak również przekształcenie Emitenta ze spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną nie wymagało uzyskania jakichkolwiek zgód organów 
administracji.  

4.6 Informacje, czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga 

posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku 

istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer 

zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je 

wydał 

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania jakiegokolwiek zezwolenia, 
licencji lub zgody organów administracji. 

 

4.7 Krótki opis historii Emitenta 

 
Poprzednikiem prawnym Emitenta jest Personal Finance Polska S.A. - spółka założona w 
2000 roku a następnie w tym samym roku przekształcona w spółkę Personal Finance Polska 
sp. z o.o. W tamtym czasie obecni członkowie zarządu i akcjonariusze Emitenta nie byli w 
żaden sposób powiązani z jego poprzednikami – Personal Finance Polska sp. z o.o. i Personal 
Finance Polska S.A. 
 
W 2004 roku 100% udziałów w spółce Personal Finance Polska sp. z o.o. zostało nabyte przez 
spółkę Śląska Agencja Finansowa sp. z o.o. Właścicielami i osobami zarządzającymi Śląską 
Agencją Finansową sp. z o.o. byli wówczas panowie Marcin Gąszczak i Robert Zdańkowski – 
obecni członkowie zarządu i akcjonariusze Emitenta.  
 
Obecni członkowie zarządu i akcjonariusze Emitenta założyli w 1999 roku spółkę pod nazwą 
Śląska Agencja Finansowa Marcin Gąszczak i Robert Zdańkowski spółka cywilna, którą 
następnie przekształcili w Śląska Agencja Finansowa Marcin Gąszczak i Robert Zdańkowski 
spółka jawna. 
 



 Dokument Informacyjny obligacji serii B SAF S.A. 

     

Strona 32 z 297 

Spółka cywilna i jawna, o których mowa powyżej a później Śląska Agencja Finansowa sp. z 
o.o. do momentu nabycia udziałów w Personal Finance Polska sp. z o.o. w roku 2004, 
prowadziły działalność usług finansowych polegającą m.in. na obrocie wierzytelnościami i 
windykacji wierzytelności. Tak więc obecni członkowie zarządu Emitenta zajmują się w 
sposób nieprzerwany obrotem i windykacją wierzytelności od roku 1999. Dlatego też 
działalność Emitenta można traktować jako logiczny ciąg działalności rozpoczętej w roku 
1999 przez obecnych członków zarządu Emitenta. 
 
Poprzednik Emitenta - spółka Personal Finance Polska S.A. przekształcona później w spółkę 
Personal Finance Polska sp. z o.o. zajmowała się do momentu nabycia jej udziałów przez 
Śląską Agencję Finansową sp. z o.o. doradztwem i pośrednictwem finansowym.  
 
Po nabyciu przez Śląską Agencją Finansową sp. z o.o. spółki Personal Finance Polska sp. z o.o., 
działalność prowadzona przez Śląską Agencję Finansową sp. z o.o. była kontynuowana w 
spółce nabytej, przy czym w roku nabycia Personal Finance Polska sp. z o.o. zmieniła nazwę 
na Śląska Agencja Finansowa – Inwestycje sp. z o.o. Następnie panowie Marcin Gąszczak i 
Robert Zdańkowski – obecni członkowie zarządu i akcjonariusze Emitenta nabyli od Śląskiej 
Agencji Finansowej sp. z o.o. wszystkie udziały w spółce Śląska Agencja Finansowa – 
Inwestycje sp. z o.o. 
 
W roku 2006 zmieniono nazwę spółki Śląska Agencja Finansowa – Inwestycje sp. z o.o. na 
SAF – Śląska Agencja Finansowa sp. z o.o. W roku 2007 spółkę SAF – Śląska Agencja 
Finansowa sp. z o.o. przekształcono w spółką akcyjną działającą obecnie pod firmą SAF S.A. 
 
Emitent stworzył bardzo wydajne struktury handlowe, oraz specjalistyczne – windykacyjne i 
rozliczeniowe. Działania biznesowe Emitent dokumentuje w systemie CRM ESAF, który został 
stworzony specjalnie do jego użytku. System ten jest stale udoskonalany – pozwala 
dokumentować wszystkie działania w łańcuchu biznesu Emitenta począwszy od pierwszego 
kontaktu z Klientem po rozliczenie transakcji.  
 
Obserwując tendencje na rynku finansowym Emitent w celu zagospodarowania nowych 
obszarów na rynku usług B2B w roku 2006 wprowadził usługi faktoringu oraz pożyczek dla 
podmiotów gospodarczych. Decyzja okazała się trafna, a zespół handlowy Emitenta cały czas 
rozszerzał spektrum Klientów potrzebujących zdyskontować swoje niewymagalne faktury w 
celu szybszego pozyskania środków obrotowych. W roku 2006 Emitent zdecydował się 
również rozszerzyć obszar swego działania na sektor Business to Consumer (B2C) i 
rozpocząć działania w zakresie windykacji masowej – małych wierzytelności w dużych 
wolumenach. Emitent pozyskał doświadczonych specjalistów, przy ich udziale zostało 
przygotowane specjalistyczne, dedykowane specjalnie dla potrzeb Emitenta 
oprogramowanie do obsługi windykacji masowej o nazwie Windykator. Oprogramowanie 
pozwala zarządzać procesem windykacji dużej ilości pakietów wierzytelności, prowadzić 
wydruki masowe, analizować skuteczność oraz obsługiwać nieograniczoną ilość 
użytkowników. Emitent zorganizował specjalny Departament Windykacji Masowej, pozyskał 
pierwsze kontrakty kierując swoje działania na nisze nie obejmowane przez konkurencję. 
 



 Dokument Informacyjny obligacji serii B SAF S.A. 

     

Strona 33 z 297 

W roku 2007 Emitent powołał w swojej strukturze specjalny Zespół ds. nielegalnych opłat. 
Spółka rozpoczęła tym samym działalność w zakresie odzyskiwania tzw. opłat półkowych – 
nielegalnie pobieranych przez wielkie, międzynarodowe sieci handlowe od swoich 
dostawców. Wprowadzenie tej usługi do oferty Emitenta było kolejnym potwierdzeniem 
szybkiego reagowania Zarządu na potrzeby pojawiające się na rynku.  
 
Od 2010 roku Emitent oferuje swoim Klientom kolejną wysokospecjalistyczną usługę – 
odzyskiwanie należności leasingowych i kredytowych. Specjalnie utworzony Dział, dzięki 
innowacyjnemu podejściu i wysokim kwalifikacjom, windykuje należności instytucji 
finansowych ze skutecznością sięgającą nawet 96%.  
 
W wyniku ciągłej analizy potrzeb rynkowych i sytuacji gospodarczej w 2011 roku Emitent 
ograniczył świadczenie usług faktoringu i pożyczek biznesowych, skupiając się od tego czasu 
na rozwijaniu portfela klientów z sektora B2B, B2C oraz rozszerzaniu działań w obszarze 
klientów leasingowych i bankowych. W tym celu Emitent rozwinął strukturę działu 
windykacji terenowej, który obejmuje teren całej Polski. 
 
W celu usprawnienia działania Spółki na terenie Polski, w 2011 r. Emitent otworzył biuro w 
Warszawie.  
 
W roku 2012 w celu usprawnienia procesów windykacyjnych Emitent rozpoczął 
prowadzenie postępowań sądowych w trybie elektronicznego postępowania 
upominawczego. Przyspiesza to znacznie odzyskiwanie wierzytelności klientów z sektora 
B2C. Emitent zintensyfikował także działania reklamowo-medialne w celu zwiększenia 
rozpoznawalności marki oraz wzrostu liczby klientów, dzięki wykorzystywaniu nowych 
kanałów dotarcia.  
 
Nagrody, wyróżnienia, dodatkowa działalność Emitenta 
 
Działalność Emitenta przyniosła wiele wyróżnień potwierdzających najwyższą jakość i 
skuteczność świadczonych usług, etykę prowadzonych działań oraz solidność i rzetelność 
Spółki jako kontrahenta biznesowego i pracodawcy. 
 

Data Wydarzenie 

02.08.2002  Skuteczne wdrożenie „Systemu Zarządzania Jakością” zgodnego z międzynarodową 
normą ISO   9001:2000 (po nowelizacji: ISO 9001:2008). 

od 2006 r. rekomendacja Polskiego Związku Windykacji i członkostwo w nim 

od 2007 r. członkostwo w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Emitent 
zobowiązał się do przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk i przeprowadził 
procedurę etycznego audytu wewnętrznego 

28.05.2009 Spółka zostaje laureatem Programu Biała Lista. Na liście znajdują się podmioty nie 
mające zaległych zobowiązań publicznoprawnych oraz regulujące płatności wobec 
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wszystkich kontrahentów bez opóźnień. 

2009 r. Emitent dołączył do grona przedsiębiorstw uznawanych za godne zaufania, 
mogących używać tytułu „Solidna Firma 2009”. Weryfikacja poświadczyła 
rzetelność Spółki jako kontrahenta oraz pracodawcy. 

17.12.2010 Spółka otrzymała certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Dołączyła tym samym do 
grona firm wykazujących się wysoką etyką działania i solidnie wywiązujących się ze 
zobowiązań wobec pracowników i kontrahentów. 

2010 r. Na podstawie badań Dun&Bradstreet Emitent został uznany za wiarygodną i 
stabilną firmę. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej otrzymują podmioty, których 
sytuacja finansowa zapewnia wysoką  rentowność, zdolność i płynność finansową. 

13.10.2011 Emitent otrzymał tytuł Symbolu Skutecznej Windykacji 2011. Program Symbole 
organizowany jest przez „Monitor Rynkowy” przy „Dzienniku Gazecie Prawnej”. 
Kapituła nagrodziła Spółkę SAF S.A. za skuteczność we wszystkich obszarach 
działalności. 

2012 r. Emitent został wyróżniony przez „Gazetę Finansową” w rankingu „Najlepszy 
Produkt dla Biznesu 2011” w kategorii Windykacja.  Docenione zostało 
indywidualne podejście do klienta biznesowego i skuteczne metody działań. 

2011 r.  

2012r. 

Emitent, jako dynamicznie rozwijająca się firma, otrzymał tytuł Geparda Biznesu.  

Wywiadownia gospodarcza Info Credit wyróżnia firmy za ich rosnącą wartość 
rynkową, obliczając ją na podstawie danych finansowych.   

2011 r. 

2012 r.  

Spółka została uznana za jeden z najefektywniejszych polskich podmiotów 
gospodarczych otrzymując tytuł Efektywnej Firmy. Wyróżnienie przyznano po 
analizie danych finansowych przeprowadzonej przez Instytut Nowoczesnego 
Biznesu.  

2013 r. Emitent otrzymał tytuł Firma Przyjazna Internautom. Wyróżnienie zostało 
przyznane za wysoki standard komunikacji z klientami w Internecie oraz 
dopasowanie wizerunku do wymagań Internautów. 

2013 r. Emitent dokonał pierwszej emisji dłużnych instrumentów  finansowych, obligacji 
serii A na łączną kwotę 2.000.000 zł., która to emisja zakończyła się sukcesem, 
zarówno dla Emitenta jak i Obligatariuszy. 

2014 r. Gazeta Finansowa opublikowała zestawienie "Liderzy Windykacji”. Emitent, dzięki 
świetnym wynikom i wskaźnikom skuteczności, znalazł się w czołówce firm z 
branży. 

2014 r. Komisja Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce zatwierdziła 
raport z audytu etycznego Emitenta i potwierdziła, że SAF jest w gronie Członków 
KPF w pełni akceptujących zobowiązania wynikające z przyjętych ZASAD DOBRYCH 
PRAKTYK. 
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2014 r. Prezes Zarządu SAF S.A. Marcin Gąszczak został uznany jedną z osobowości 
tworzących rynek windykacji w Polsce. W raporcie "Who is Who", opublikowanym 
przez Gazetę Finansową, znaleźli się prezesi największych firm windykacyjnych w 
Polsce. 

2015 r. "Gazeta Finansowa" opublikowała raport  "Rynek windykacji w Polsce". W 
zestawieniu 10 najcenniejszych firm windykacyjnych znalazł się Emitent.  

2015 r. Windykacja nieograniczonej liczby spraw za jedyne 119,90 zł miesięcznie to 
nowatorska na rynku usługa SAF, doecniona przez Gazetę Finansową. W rankingu 
"Najlepsze Produkty dla Korporacji" produkt Emitenta - Windykacja Complex + 
otrzymała - jako jedyna z branży windykacyjnej - ten prestiżowy tytuł. 

2015 r.  Pomysłodawca, założyciel i Prezes Zarządu SAF S.A. Marcin Gąszczak został uznany 
przez „Gazetę Finansową” jedną z „Osobowości Branży Windykacyjnej” tworzących 
dzisiejszy rynek windykacji.  

Źródło: Emitent 
 

 

4.8 Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych 

Emitenta oraz zasad ich tworzenia 

 

Kapitały własne Emitenta obejmują kapitał podstawowy, kapitał z aktualizacji wyceny, zyski i 
straty z lat ubiegłych oraz roku bieżącego. 

Zasady tworzenia kapitałów własnych Emitenta wynikają z przepisów KSH oraz Statutu.  

Na dzień 30 września 2015 roku kapitały własne Emitenta wynosiły 12.836.705,15  zł w tym 
kapitał podstawowy wynosił 10.900.000,00 zł. 

Kapitał zapasowy powstał w Spółce poprzez przekazanie na niego części zysku netto, jaki Spółka 
osiągnęła w 2014 r. Kapitał zapasowy tworzony jest również z nadwyżki ceny emisyjnej akcji 
ponad ich wartość nominalną oraz mogą na niego być przelewane kwoty z podziału zysku netto. 
Jeżeli kapitał zapasowy jest niższy niż jedna trzecia kapitału podstawowego, obligatoryjne jest 
przeznaczanie na niego co najmniej 8% zysku za dany rok. Kapitał zapasowy tworzony jest na 
pokrycie ewentualnych strat. 

Walne Zgromadzenie może tworzyć w Spółce kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych 
strat i wydatków. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w Spółce nie występują 
kapitały rezerwowe. 

 

Tabela Rodzaje i wartości kapitałów własnych Emitenta na 30.09.2015 r. (zł) 

Kapitał własny, w tym: 12 836 705,15 

Kapitał podstawowy  10.900.000,00 
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Kapitał zapasowy 232 433,87 

Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 

Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 

Zysk (strata) netto 1 704 271,28 

Źródło: Emitent  

 

4.9 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta jest pokryty 
w całości. 
 

4.10   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 emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa. 

 

4.11   Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub 

były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane 

w związku z nimi kwity depozytowe 

15 listopada 2013 r. Emitent wyemitował 20.000 obligacji serii A, które zostały 
wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst, prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  Debiut obligacji serii A w ASO nastapił w dniu 13 
lutego 2014 r. Wszystkie obligacje serii A zostały wykupione, zgodnie z treścią warunków 
emisji w dniu 15 listopada 2015 r. Zgodnie z zaświadczeniem KDPW z 25.11.2015 r. w dniu 
16 listopada 2015 r. KDPW dokonał wypłaty świadczenia z tytułu wykupu w/w obligacji serii 
A na właściwe rachunki uczestników w łącznej wysokości 2.000.000 zł oraz wypłaty odsetek 
od w/w obligacji serii A, jak również dokonał wyrejestrowania obligacji serii A z kont 
uczestników.   

 

4.12   Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych 

Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze 
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wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z 

podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy 

(firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i 

udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie jest podmiotem zależnym w 
stosunku do jakiegokolwiek innego podmiotu, tj. nie posiada podmiotu dominującego w 
rozumieniu Ustawy o rachunkowości. 
 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie tworzy również grupy 
kapitałowej w rozumieniu art. 3 pkt. 44) Ustawy o rachunkowości, tj. nie jest jednostką 
dominującą wobec jakiegokolwiek innego podmiotu. 
 
Emitent posiada 20% akcji w spółce Czechowickie Zakłady Materiałów Opatrunkowych VIVA 
S.A. z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach (jednostka powiązana). 
 
Tabela. Powiązania kapitałowe Emitenta 

L.p. 
nazwa i forma prawna 
podmiotu 

siedziba 
przedmiot 
działalności 

udział w 
kapitale / 
głosach 

1. 
Czechowickie Zakłady 
Materiałów Opatrunkowych 
VIVA S.A. 

Czechowice-
Dziedzice 

środki opatrunkowe 20% 

Źródło: Emitent 

 

4.13   Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i 

organizacyjnych 

 

4.13.1 Powiązania pomiędzy Emitentem a osobowami wchodzącymi w skład 
organów zarządzających i nadzorczych Emitenta. 

 

Jedynymi akcjonariuszami Emitenta pozostają Marcin Gąszczak oraz Robert Zdańkowski, będacy 
jednocześnie jedynymi członkami Zarządu SAF S.A.  

Marcin Gąszczak, będący Prezesem Zarządu Emitenta, posiada bezpośrednio 6.540.000 akcji, 
stanowiących 60% udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawniających do 60% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu SAF S.A. 

Robert Zdańkowski, będacy Wiceprezesem Zarządu Emitenta, posiada bezpośrednio 4.360.000 
akcji, stanowiących 40% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 40% głosów na 
WZ Spółki. 
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Ponadto Marcin Gąszczak oraz Robert Zdańkowski są jedynymi wspólnikami spółki pod firmą 
Śląska Agencja Finansowa Marcin Gąszczak i Robert Zdańkowski Spółka jawna. Pomiędzy 
Emitentem a ww. spółką zawarte zostały następujące umowy: 

a) umowa najmu lokalu, w którym mieści się siedziba Emitenta, 

b) umowy leasingu operacyjnego środków transportu, z których korzysta Emitent, 

c) umowa pożyczki na rzecz Śląska Agencja Finansowa Marcin Gąszczak i Robert Zdańkowski 
sp. j. 

Śląska Agencja Finansowa Marcin Gąszczak i Robert Zdańkowski Spółka jawna jest jedynym 
właścicielem spółek SAF Brokers Sp. z o.o., SAF Investment s.r.o. Bratyslawa (Republika 
Słowacka) oraz SAF Investment s.r.o. Brno (Republika Czeska), a także większościowym 
udziałowcem spółek Euro Express Sp. z o.o. i EST Polska Sp. z o.o. oraz współwłaścicielem spółki 
Abar Consulting Sp. z o.o. Pomiędzy Emitentem a powyższymi spółkami nie występują 
powiązania za wyjątkiem niżej wymienionych: 

a) umowy pożyczki udzielonej przez Emitenta na rzecz SAF Brokers Sp. z o.o., Euro Express Sp. 
z o.o., EST Polska Sp. z o.o., Abar Consulting Sp. z o.o. oraz SAF Investment s.r.o. Bratyslawa, 

b) wierzytelność Emitenta z tytułu faktoringu od Euro Express Sp. z o.o., 

c) wierzytelność Emitenta z tytułu usług windykacji od SAF Investment s.r.o. Bratyslawa.  

Ponadto Śląska Agencja Finansowa Marcin Gąszczak i Robert Zdańkowski Spółka jawna posiada 
22% udziałów w CZMO VIVA S.A.  

Marcin Gąszczak oraz Robert Zdańkowski są jedynymi wspólnikami spółki STO sp. z o.o. 
Pomiędzy Emitentem a STO sp. z o.o. zawarta została umowa pożyczki. 

Salda należności i zobowiązań Emitenta wobec podmiotów powiązanych na 30.09.2015 r. 
podane zostały w tabeli poniżej. 

Tabela. Podsumowanie powiązań organizacyjnych i kapitałowych Emitenta oraz osób 
wchodzących w skład Zarządu Emitenta 

l.p
. 

nazwa podmiotu 
powiązanego 

sposób powiązania przedmiot działalności Saldo należności 
i zobowiązań Emitenta 
wobec podmiotu. pow. na 
30.09.2015 r. (tys. zł) 

1 Śląska Agencja 
Finansowa Marcin 
Gąszczak i Robert 
Zdańkowski Sp.j 

Marcin Gąszczak –wspólnik  
Robert Zdańkowski – wspólnik 

pośrednictwo finansowe 
i pieniężne 

 wierz.       1.106,34 

 zob.               39,95             

2 Czechowickie 
Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych 
VIVA SA 

Emitent jest akcjonariuszem, 
posiadającym 20% udziału w 
kapitale i głosach 

produkcja i sprzedaż 
leków i preparatów 
farmaceutycznych 

wierz.             53,45      

 zob.                 0 

  Śląska Agencja Finansowa Marcin 
Gąszczak i Robert Zdańkowski Sp.j 
jest akcjonariuszem (posiada 
22,23% akcji) 

  

3 Euro Express Sp. z 
o.o.: 

Udziałowcem spółki jest Śląska 
Agencja Finansowa Marcin 
Gąszczak i Robert Zdańkowski Sp. 
j. - posiadająca 80% udziałów. 

Firma nie prowadzi 
działalności 

wierz.           189,98         

 zob.               56,43         
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4 EST Polska Sp. z o.o Udziałowcem spółki jest Śląska 
Agencja Finansowa Marcin 
Gąszczak i Robert Zdańkowski Sp. 
j. - posiadająca 66,67% udziałów. 

Firma nie prowadzi 
działalności 

wierz.           911,11 

 zob.                 0 

5 STO Sp. z o. o.  Udziałowcem spółki jest  Marcin 
Gąszczak – Członek Zarządu STO 
Sp. Z o.o. oraz Robert Zdańkowski 
–  Członek Zarządu STO Sp. z o.o 

pośrednictwo finansowe 
i pieniężne 

wierz.           411,48 

 zob.                 0 

6 Abar Consulting Sp. z 
o.o 

Udziałowcem spółki jest Śląska 
Agencja Finansowa Marcin 
Gąszczak i Robert Zdańkowski Sp. 
j. - posiadająca 50% udziałów. 

obrót nieruchomościami wierz.           223,00 

 zob.                 0 

7 SAF Brokers (dawniej 
Warm Investment 
Sp. z o. o.) 

Udziałowcem spółki jest Śląska 
Agencja Finansowa Marcin 
Gąszczak i Robert Zdańkowski Sp. 
j. - posiadająca 100% udziałów 

pośrednictwo finansowe 
i pieniężne 

wierz.           933,14 

 zob.                 3,15 

8 SAF Investment s.r.o. 
Bratysława 

Udziałowcem spółki jest Śląska 
Agencja Finansowa Marcin 
Gąszczak i Robert Zdańkowski Sp. 
j. - posiadająca 100% udziałów. 

pośrednictwo finansowe 
i pieniężne 

wierz.             275,45 

 zob.                38,96 

9 SAF Investment s.r.o. 
Brno 

Udziałowcem spółki jest Śląska 
Agencja Finansowa Marcin 
Gąszczak i Robert Zdańkowski Sp. 
j. - posiadająca 100% udziałów. 

pośrednictwo finansowe 
i pieniężne 

wierz.           189,21 

 zob.               0 

10 ТзОВ « САФ 
ІНВЕСТМЕНТ» 

Udziałowcem spółki jest: 

Marcin Gąszczak 

Robert Zdańkowski 

pośrednictwo finansowe 
i pieniężne 

wierz.            0 

zob.               0 

11 JURA INVESTMENT 
Sp. z o.o. 

Udziałowcem spółki jest: 

Marcin Gąszczak 

Robert Zdańkowski 

działalność związana z 
rekultywacją i pozostała 
działalność usługowa 
związana z gospodarką 
odpadami 

wierz.            455,35 

zob.                0 

Źródło: Emitent 

Pomiędzy Emitentem oraz osobami wchodzącymi w skład Rady Nadzorczej Emitenta brak jest 
jakichkolwiek powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych. 

 
4.13.2 Powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład 

organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi 
akcjonariuszami lub udziałowcami Emitenta. 

 

Pomiędzy Emitentem a znaczącymi akcjonariuszami brak jest powiązań innych niż wskazane w 
pkt. 4.13.1 powyżej.  

Pomiędzy osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta a 
znaczacymi akcjonariuszami brak jest powiązań innych niż wskazane w pkt. 4.13.1 powyżej.  
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4.13.3 Powiązania pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów 

zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami 
lub udziałowcami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami 
wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) 

 

Pomiędzy Emitentem a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego 
organów zarządzających i nadzorczych) nie występują żadne powiązania osobowe,  
majątkowe ani organizacyjne. 

Pomiędzy osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a 
Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i 
nadzorczych) nie występują żadne powiązania osobowe, majątkowe ani organizacyjne. 

Pomiędzy znaczącymi akcjonariuszami lub udziałowcami Emitenta a Autoryzowanym 
Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) nie 
występują żadne powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne. 

 

4.14   Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, 

wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz 

udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług, albo 

jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług 

w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i 

Emitenta, w podziale na segmenty działalności 

Działalność Spółki 

Spółka działa na rynku wierzytelności oferując szeroki zakres usług związanych z ich obsługą. 
Emitent specjalizuje się w windykacji szerokiego spectrum wierzytelności podmiotów 
gospodarczych i osób fizycznych. Misją Emitenta jest usprawnianie płynności finansowej 
przedsiębiorstw z sektorów B2B i B2C (business to business, tj. w relacjach między firmami oraz 
business to consumer, tj. w relacjach między firmami a konsumentami). Doświadczenie 
uzyskane w dotychczasowej działalności pozwala Spółce spełniać potrzeby klientów z różnych 
branż gospodarki, reagować na nowe wyzwania obrotu gospodarczego i oferować zarówno 
typowe dla windykacji, jak również specjalistyczne usługi. Sposób działania Emitenta jest 
doceniany zarówno przez klientów jak i organizacje branżowe, czego potwierdzeniem są 
branżowe certyfikaty i wyróżnienia. 

W ramach działalności Emitent oferuje przede wszystkim następujące grupy usług: 

1) obrót wierzytelnościami; 

2) windykację wierzytelności na zlecenie (inkaso); 
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3) ochronę (monitoring) wierzytelności. 

Do 2011 r. Spółka oferowała również finansowanie podmiotów gospodarczych w formie 
pożyczek i faktoringu, jednak zdecydowała się na wycofanie z tych segmentów rynku obawiając 
się narastających problemów płatniczych klientów. 

Ad. 1  

Obrót wierzytelnościami to usługa polegająca na zakupie przez Spółkę na własny rachunek 
wymagalnych wierzytelności za uzgodniony procent jej pierwotnej wartości nominalnej w celu 
ich windykacji bądź dalszej sprzedaży lub potrącenia. Usługa ta realizowana jest zazwyczaj 
poprzez umowę cesji wierzytelności zawartą zgodnie z art. 509 KC. Zakup wierzytelności 
poprzedzony jest szczegółową analizą przedmiotową oraz podmiotową. Szczegółową analizą i 
wyceną pojedynczej wierzytelności lub pakietu wierzytelności wystawionych na sprzedaż 
zajmuje się Departament Sprzedaży. Zespół uwzględnia w swej ocenie opłacalności zakupu takie 
parametry wierzytelności jak: ich charakter, stopień przeterminowania, termin przedawnienia 
oraz własne rozeznanie co do osoby dłużnika, jego majątku i wypłacalności. Sprzedaż 
wierzytelności pozwala kontrahentowi Emitenta na natychmiastowe zwiększenie płynności i 
poprawienie struktury bilansu. 

Po zakupie Emitent samodzielnie windykuje wierzytelności. Podejmowane czynności 
dostosowane są do konkretnej wierzytelności i sytuacji finansowej dłużnika. 

Emitent prowadzi obrót wierzytelnościami w trzech głównych grupach: 

a) obrót wierzytelnościami przedsiębiorstw z sektora B2B różnych branż gospodarki, 

b) obrót wierzytelnościami masowymi przedsiębiorstw z sektora B2C, w szczególności od 
bibliotek i przedsiębiorstw transportu miejskiego, 

c) obrót wierzytelnościami B2B, wynikającymi z tzw. opłat półkowych (nielegalnych opłat 
pobieranych od dostawców dużych sieci handlowych). 

Zakup wierzytelności do windykacji własnej jest obarczony wyższym ryzykiem niż windykacja 
wierzytelności na zlecenie jednak możliwe do osiągnięcia marże są wielokrotnie wyższe. 
Emitent ponosi ryzyko błędnego oszacowania możliwej do odzyskania kwoty m.in. wskutek 
nieprawidłowej oceny stanu prawnego wierzytelności lub sytuacji dłużnika. Równocześnie 
jednak Emitent może bez ograniczeń narzucanych przez zleceniodawcę zastosować w pełni 
swoje know-how i tak dobrać zestaw działań windykacyjnych oraz ich harmonogram, aby 
osiągnąć skuteczność znacznie wyższą niż jest to możliwe przy windykacji wierzytelności na 
zlecenie. 

 

 

Ad. 2  

Oprócz nabywania wierzytelności na własny rachunek Emitent oferuje usługę windykacji 
wierzytelności na zlecenie, która polega na realizacji w imieniu klienta czynności faktycznych 
oraz prawnych prowadzących do odzyskania jego określonych należności.  

Windykacja na zlecenie zazwyczaj przybiera postać: 

• powierniczego przelewu wierzytelności – formalnym właścicielem wierzytelności staje 
się Emitent, który działa we własnym imieniu, ale na rachunek klienta, na podstawie 
zawartej umowy zlecenia; w stosunku zewnętrznym z dłużnikiem wszystkie działania 
realizuje Spółka, 
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• inkaso wierzytelności lub umowa zlecenia windykacji - Emitent występuje w imieniu 
klienta, który udziela mu pełnomocnictwa do czynności mających na celu odzyskanie 
wierzytelności.  

Dzięki usłudze windykacji na zlecenia klient Spółki nie musi samodzielnie podejmować działań 
windykacyjnych, które wykonuje za niego wyspecjalizowany podmiot. Emitent uzyskuje 
wynagrodzenie prowizyjne za wykazaną skuteczność windykacji, bez konieczności wyłożenia 
znacznych środków finansowych na zakup wierzytelności, z kolei klient ponosi koszty dopiero 
po odzyskaniu należności, z wyegzekwowanych kwot. Dla klienta istotne znaczenie ma również 
większa motywacja dłużnika do spłaty wierzyciela w związku z pojawieniem się 
wyspecjalizowanego podmiotu, który zawodowo zajmuje się windykacją.  

W ramach windykacji wierzytelności na zlecenie Spółka zajmuje się głównie następującymi 
należnościami:  

• tzw. opłatami półkowymi (Emitent  windykuje tzw. opłaty półkowe zarówno z własnego 
portfela, jak też na zlecenie przedsiębiorstw), 

• leasingowymi i bankowymi (Emitent świadczy usługi głównie w zakresie utrzymywania 
płynności umów leasingowych i kredytowych poprzez monitorowanie, wczesną 
windykację, a także zabezpieczanie przedmiotów leasingu w terenie), 

• masowymi w sektorze B2B i B2C (zautomatyzowana obsługa windykacji pakietów 
wierzytelności w znacznych ilościach, np. jednorazowo kilka tysięcy sztuk).  

Poniżej przedstawiono podział wartości wierzytelności przyjętych do windykacji jako własne 
oraz na zlecenie. 

Tabela Wartość spraw przyjętych do windykacji przez Emitenta w okresie 1.01.2013-
30.09.2015 w podziale na modele biznesowe  (tys. zł) 

model 
biznesowy 

III 
kwartały 

2015 

III 
kwartały 

2014 

I półrocze 
2015 

I półrocze 
2014 

2014 2013 

wierzytelności 
własne 

8 436 2 698 6 993 2 698 15 332 11 209 

wierzytelności 
zlecone 

187 894 98 272 122 450 72 115 116 231 214 941 

razem 196 330 100 970 129 443 74 813 131 563 226 150 
Źródło: Emitent 

 

 

 

Wykres Wartość spraw przyjętych do windykacji przez Emitenta w okresie 1.01.2013-
30.09.2015 w podziale na modele biznesowe  (tys. zł) 
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Ad. 3  

Oprócz działalności ściśle windykacyjnej Spółka oferuje usługi mające na celu ograniczenie 
ryzyka nieterminowego regulowania zobowiązań przez dłużników klienta. Usługi te pomagają 
klientowi znacząco zwiększyć przewidywalność spływu należności, ograniczyć wysokość 
niespłaconych w terminie należności lub, jeśli takie już istnieją, pomaga w przywróceniu 
płynności finansowej. Usługi te pomagają również zmotywować dłużników do terminowej 
płatności przyszłych zobowiązań, przez co klienci obserwują liczbowe zmniejszenie 
przeterminowanych płatności średnio o kilkadziesiąt procent. 

Usługa ochrony wierzytelności daje klientowi Emitenta szereg korzyści: 

• informacja dla potencjalnych dłużników, o współpracy z firma windykacyjną, 

• bieżące monitorowanie przeterminowania należności i prewencja, 

• w przypadku przekroczenia umownych terminów granicznych podjęcie działań 
windykacyjnych przez wyspecjalizowany podmiot, który jest już zapoznany ze stanem 
sprawy, 

• gwarancja kompleksowości działań oraz objęcia działaniami wszystkich należności bez 
względu na ich wartość nominalną, 

• z góry ustalona cena za poszczególne działania Emitenta, 

• możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowe działalności, 

• ograniczenie kosztów działań windykacyjnych. 

W ramach tej usługi Emitent m.in. stosuje pieczęć prewencyjną (wystawiane przez klienta 
faktury, noty odsetkowe i inne dokumenty potwierdzające wierzytelność lub stanowiące 
wezwania do zapłaty istniejących lub wymaganych wierzytelności potwierdzane są pieczęcią 
Emitenta, której treść ostrzega dłużnika, że nie dokonanie zapłaty w kwocie i terminie 
określonym w fakturze spowoduje niezwłoczne przekazanie sprawy do windykacji Spółce), 
weryfikację dłużnika, bieżący monitoring stanu spłaty, porady dla klientów. 
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Klienci Spółki korzystają z pełnego wachlarza jej usług, jednakże najczęściej wybieranym 
zakresem współpracy pozostaje niezmiennie windykacja należności. W jej ramach kluczowym 
działaniem Spółki jest windykacja przedsądowa, która zapewnia najszybszą i zwykle 
najpełniejszą spłatę zobowiązania. Na tym etapie Emitent realizuje następujące działania: 

• sprawdzenie wypłacalności dłużnika, 

• zbadanie stanu prawnego wierzytelności, 

• prowadzenie działalności mediacyjnej, 

• kierowanie do dłużnika wezwań do zapłaty, 

• zawieranie porozumień dotyczących spłaty należności. 

Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego następuje dopiero po stwierdzeniu 
bezskuteczności polubownych środków windykacyjnych. Emitent od początku działalności 
współpracuje na wyłączność z kancelarią prawną radcy prawnego Janusza Sepielaka, która 
reprezentuje go w postępowaniach sądowych, aż do uzyskania tytułu wykonawczego, a 
następnie przy egzekucji komorniczej. W przypadkach uporczywego uchylania się od zapłaty i 
nieskuteczności egzekucji komorniczej wobec danego dłużnika zakończonej wydaniem przez 
komornika postanowienia o umorzeniu egzekucji ze względu na jej bezskuteczność, Emitent 
może prowadzić także windykację pokomorniczą. Polega ona m.in. na ponownym poszukiwaniu 
majątku dłużnika, próbie ustalenia czy nie wyzbył się on majątku w sposób umożliwiający 
skorzystanie z tzw. skargi pauliańskiej. 

W swoich działaniach Spółka przestrzega nie tylko przepisów prawa, ale także zasad etyki 
zawodowej. Potwierdzeniem zdolność Emitenta do świadczenia usług zgodnie z zasadami etyki 
zawodowej i kodeksu honorowego jest uzyskanie po raz kolejny rekomendacji Polskiego 
Związku Windykacji, tym razem na okres od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. Ponadto w 
marcu 2014 r. Komisja Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce zatwierdziła 
raport z audytu etycznego Spółki i potwierdziła, że jest ona w gronie Członków KPF w pełni 
akceptujących zobowiązania wynikające z przyjętych ZASAD DOBRYCH PRAKTYK. Niezależnie 
od stosowania się do przepisów prawa i zasad etyki Spółka prowadzi windykację w taki sposób, 
aby nie wpłynęła ona na bieżące i przyszłe relację pomiędzy klientem Emitenta, a jego 
dłużnikiem, co jest kluczowe dla dalszej niezakłóconej współpracy biznesowej między tymi 
podmiotami. 

Emitent opiera swój sukces na współdziałaniu, zespołowej pracy i nieustannej wymianie 
doświadczeń ekonomistów, analityków, mediatorów, negocjatorów, windykatorów terenowych, 
specjalistów z innych branż, a także adwokatów, radców prawnych i aplikantów ze 
współpracującej z Emitentem na wyłączność kancelarii prawnej. Na koniec 2015 r. Emitent 
zatrudniał 80 pracowników. Połączona wiedza i doświadczenie zespołu pozwala na 
przygotowanie rozwiązań najlepiej dopasowanych do konkretnej sytuacji wierzyciela i jego 
poszczególnych dłużników, a przez to w optymalny sposób ograniczyć pojawiające się zatory 
płatnicze. Równocześnie systematyczny rozwój umiejętności i podnoszenie kwalifikacji 
pracowników pozwalają na poszerzanie oferty i zakresu działalności Spółki. 

Duże znaczenie dla działalności Emitenta, w tym dla skuteczności działań windykacyjnych, ma 
stale poszerzana, dzięki kolejnym klientom, wiedza o funkcjonowaniu podmiotów 
gospodarczych. Wiedza o rynku, obejmująca kilkaset tysięcy podmiotów z terenu całej Polski, 
gromadzona jest w dostosowanej do specyfiki działalności Spółki bazie danych typu CRM (CRM: 
strategia zarządzania relacjami z klientami). Gromadzone i na bieżąco aktualizowane informacje 
dotyczące m.in. historycznego i bieżącego wywiązywania się ze zobowiązań płatniczych tak 
wielu podmiotów pozwalają szybciej ocenić sytuację i podjąć działania bardziej skutecznie 
prowadzące do zwiększenia lub ochrony płynności finansowej konkretnego klienta.  
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Emitent działa w większości segmentów rynku wierzytelności. Specjalizuje się jednak w rynku 
wierzytelności gospodarczych, a w jego ramach jest liderem w zakresie odzyskiwania tzw. opłat 
półkowych, czyli nielegalnych opłat pobieranych przez duże sieci handlowe od dostawców za 
ustawienie towarów na półkach, koszty logistyczne, koszty marketingu i promocji czy 
wprowadzenie nowego produktu do sieci, a także potransakcyjne rabaty i upusty niezapisane w 
umowach. Jeszcze kilka lat temu sieci handlowe pobierały od producentów nawet 40 
dodatkowych opłat, których wartość mogła stanowić nawet ok. 30%-40% ceny produktów. 
Wartość dochodzonych roszczeń wynosi od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów złotych. 
Dostawcy starają się o odzyskanie opłat przede wszystkim od sieci spożywczych marketów 
budowlanych oraz z wyposażeniem wnętrz, a także sieci sprzedających sprzęt AGD/RTV. W 
ramach specjalizacji Spółka odzyskuje również należności kredytowe i leasingowe, a także 
świadczy usługi dla bibliotek publicznych, odzyskując nie tylko zaległe opłaty, ale także 
przetrzymywane, niejednokrotnie latami, książki ze zbiorów danej biblioteki. 

Kontrahentami Emitenta są podmioty z niemal wszystkich sektorów gospodarki, od dużych 
spółek z branży telekomunikacyjnej, leasingowej, logistycznej, stalowej, hutniczej, kosmetycznej, 
poprzez banki, przedsiębiorstwa handlowe i produkcyjne z wielu branż gospodarki, do licznych 
bibliotek, a nawet zakładów komunikacji miejskiej, w sumie kilka tysięcy podmiotów 
gospodarczych. 

 

Spółka posiada 2 główne źródła przychodów – windykacja wierzytelności na zlecenie i obrót 
wierzytelnościami.  

Do 2012 r. większość przychodów Spółki pochodziło z obrotu wierzytelnościami, począwszy od 
2013 r. największy udział w przychodach ma windykacja na zlecenie. Udział ten od 2014 r. 
wynosi ok. 70-80%. Na przychody z tytułu usług windykacji na zlecenie składają się prowizje od 
wartości odzyskanych dla wierzycieli kwot / przedmiotów. Wysokość tych prowizji jest bardzo 
zróżnicowana i zależy od stopnia skomplikowania sprawy i wartości wierzytelności. 

Przychody z obrotu wierzytelnościami wyniosły w 2014 r. 16,2%, a po 9 miesiącach 2015 r. 
30,4%. Przychody te obejmują wszelkie wpłaty od dłużników wierzytelności własnych 
Emitenta: spłaty rat należności głównej, odsetek za nieterminową płatność, innych odsetek i kar 
umownych, zawartych ugód, a także wpłaty w wyniku wygranych przez Emitenta postępowań 
sądowych o zwrot nienależnie pobranych tzw. opłat półkowych. Znaczący wzrost w 2015 r. 
udziału przychodów z obrotu wierzytelnościami był następstwem nabycia w 2014 r. pakietu 
wierzytelności, których windykacja była realizowana w kolejnym roku. 

Do 2011 r. Emitent miał w ofercie również finansowanie pożyczek biznesowych oraz faktoringu, 
które generowały kilkanaście procent przychodów. Po rezygnacji z tej działalności inne 
przychody (obejmujące m.in. odsetki od dotychczas niespłaconych pożyczek) są na 
symbolicznym poziomie, w 2014 r. stanowiły 3% przychodów, a po 9 miesiącach 2015 r. 
zaledwie 1,3%. 

Tabela: Przychody Emitenta wg rodzajów działalności w okresie 1.01.2013-30.09.2015 
(tys. zł) 

rodzaj 
działalności 

III 
kwartały 

2015 

I 
półrocze 

2015 

I półrocze 
2014 

2014 2013 

obrót 
wierzytelnościa
mi 

2 736 1 731 765 1 622 5 045 

usługi windykacji 
na zlecenie 

6 163 4 628 2 680 8 115 6 964 



 Dokument Informacyjny obligacji serii B SAF S.A. 

     

Strona 46 z 297 

udzielanie 
pożyczek 

16 10 16 39 113 

pozostałe 97 59 139 256 150 

Razem 9 013 6 428 3 600 10 032 12 272 
Źródło: Emitent 

Tabela: Struktura przychodów Emitenta wg rodzajów działalności w okresie 1.01.2013-
30.09.2015 (%) 

rodzaj 
działalności 

III 
kwartały 

2015 

I 
półrocze 

2015 

I półrocze 
2014 

2014 2013 

obrót 
wierzytelnościa
mi 

30,4 26,9 21,3 16,2 41,1 

usługi windykacji 
na zlecenie 

68,4 72,0 74,4 80,9 56,7 

udzielanie 
pożyczek 

0,2 0,2 0,4 0,4 0,9 

pozostałe 1,1 0,9 3,9 2,6 1,2 

razem 100 100 100 100 100 
 

Podstawowe informacje finansowe 

w tys. zł 
III 

kwartały 
2015 

I 
półrocze 

2015 

I półrocze 
2014 

2014 2013 

Przychody netto 
ze sprzedaży 

9 013 6 428 3 600 10 032 12 272 

Zysk (strata) ze 
sprzedaży 

2 521 2 047 -262 2 323 1 028 

EBIT 2 279 1 754 1 687 3 604 796 

EBITDA 2 660 1 992 1 885 4 010 1 330 

Zysk netto 1 704 1 580 1 435 1 557 201 

Suma bilansowa 31 291 32 040 23 989 34 436 27 632 

Kapitał własny 12 837 12 712 11 011 11 132 14 364 
Zobowiązania 
krótko- i 
długoterminowe 

8 686 8 927 10 209 9 842 11 741 

W ostatnich 2 latach Spółka znacząco zmniejszyła zadłużenie. Jednocześnie w 2014 r. nastąpił 
spadek kapitałów własnych, co było skutkiem sprzedaży nieruchomości, dla której utworzony 
został kapitał z aktualizacji wyceny w kwocie prawie 4,8 mln zł. Pomimo rozwiązania ww. 
kapitału suma bilansowa wzrosła o prawie 7 mln zł w związku z wypracowaniem zysku netto w 
wysokości ponad 1,5 mln zł oraz nabyciem w 2014 r. pakietu wierzytelności leasingowych o 
wartości nominalnej ponad 11 mln zł, co spowodowało znaczący wzrost w pasywach 
krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (zaksięgowana wartość netto, tj. po 
dokonanych odpisach aktualizujących, wartości nominalnej zakupionych wierzytelności), a w 
aktywach należności od klientów i krótkoterminowych rozliczeń (kwoty zapłaconej za nabyte 
wierzytelności). 
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W III kwartale 2015 r. Spółka dokonała korekty omyłkowo nieprawidłowo zaksięgowanych w 
przychodach finansowych odsetek związanych z windykacją należności. Kwota 123 tys. zł 
została przeksięgowana do przychodów netto ze sprzedaży. 

Wskaźniki rentowności 

w % 
III 

kwartały 
2015 

I 
półrocze 

2015 

I półrocze 
2014 

2014 2013 

Rentowność 
sprzedaży 

27,97 31,85 -7,28 23,16 8,38 

Rentowność 
EBIT 

25,29 27,29 46,86 35,93 6,49 

Rentowność 
EBITDA 

29,51 30,99 52,36 39,97 10,84 

Rentowność 
netto 

18,91 24,58 39,86 15,52 1,64 

ROE 20,41 28,39 19,98 10,84 1,42 

ROA 4,95 4,59 5,19 5,63 - 

Działalność Spółki charakteryzuje się wysoką rentownością. Jej osiągnięcie jest możliwe dzięki 
starannemu procesowi wstępnej analizy wierzytelności oraz wypracowanym technikom ich 
ściągania. 

Wskaźniki płynności 

 
III 

kwartały 
2015 

I 
półrocze 

2015 

I półrocze 
2014 

2014 2013 

Bieżącej 
płynności 

5,05 4,95 3,01 4,90 2,66 

Płynności 
szybkiej 

4,03 3,98 2,24 4,16 1,97 

Natychmiastowej 
płynności 

0,33 0,38 0,08 0,39 0,29 

Spółka osiąga wysokie wskaźniki płynności co wskazuje na dużą zdolność do obsługi bieżących 
zobowiązań. 

Wskaźniki zadłużenia 

 
III 

kwartały 
2015 

I 
półrocze 

2015 

I półrocze 
2014 

2014 2013 

Zadłużenie 
kapitałów 
własnych 

0,68 0,70 0,93 0,88 0,82 

Ogólnego 
zadłużenia 

0,28 0,28 0,43 0,29 0,42 

Zadłużenia 
długoterminowego 

0,10 0,11 0,16 0,11 0,16 
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Wskaźniki zadłużenia potwierdzają tezę o znaczącej redukcji poziomu zadłużenia Spółki w 
ostatnich latach. 

Rynek, na którym działa Spółka 

Spółka działa na rynku wierzytelności (usług windykacyjnych), który jest częścią rynku 
finansowego. Głównymi uczestnikami tego rynku są firmy windykacyjne, których działania 
zmierzają do upłynnienia należności podmiotów gospodarczych. Siedziba Spółki znajduje się w 
Sosnowcu, jednak jej terenem działania jest cała Polska, co jest zdeterminowane lokalizacją 
dłużników. Emitent działa w większości segmentów rynku wierzytelności. Specjalizuje się 
jednak w rynku wierzytelności gospodarczych, a w jego ramach jest liderem w zakresie 
odzyskiwania tzw. opłat półkowych. 

Mimo tego, że polski rynek obrotu wierzytelnościami jest stosunkowo młody, zasady jego 
funkcjonowania nie różnią się znacząco od rynków zachodnioeuropejskich. Ponieważ nie jest to 
jeszcze rynek dojrzały możliwe do uzyskania marże są wyższe niż w większości krajów Europy 
Zachodniej. W związku z tym szybko pojawiają się nowe podmioty, rynek firm windykacyjnych 
jest bardzo rozdrobniony, a dodatkowo wysoko zróżnicowany. Dominują firmy małe i mikro 
zatrudniające kilkanaście osób. Wg szacunków Kruk S.A. udział 6 największych spółek w 
nabytych w 2014 r. wierzytelnościach wyniósł nieco ponad 1/3, aczkolwiek brak jest 
szczegółowych badań dotyczących udziałów poszczególnych firm w rynku. 

 
*prognozy IBnR 

Rynek usług windykacyjnych w Polsce dynamicznie rośnie. Obok wzrostu wartości rynku można 
również zaobserwować pojawianie się nowych produktów. W 2014 r. po raz pierwszy na rynku 
znalazły się w większej skali wierzytelności hipoteczne – banki przeznaczyły na sprzedaż łącznie 
ok. 2 mld zł takich wierzytelności. W konsekwencji obok dużych podmiotów pojawiają się firmy 
specjalizujące się w wybranych produktach dostosowanych do konkretnej grupy wierzycieli. 
Zauważyć można również zmiany zachodzące w strukturach właścicielskich, pojawiło się kilku 
inwestorów zagranicznych zainteresowanych rynkiem polskim. Ponadto nasileniu uległy 
procesy konsolidacyjne, np. nabycie znaczącego pakietu akcji Kredyt Inkaso S.A. przez Best S.A. 
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Profil dłużnika 

Zgodnie z 31 edycją InfoDług Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach 
podwyższonego ryzyka, opublikowaną w grudniu 2015 r. przez BIG InfoMonitor S.A., zaległe 
zobowiązania, przekraczające 200 zł z co najmniej 60-dniowym opóźnieniem, miało na koniec 
sierpnia 2015 r. 1 977 284 osób, co stanowi 6,3% dorosłych Polaków. Łączna kwota zadłużenia 
tych osób wyniosła 40,39 mld zł, z czego 29,21 mld zł to łączna kwota zaległych zobowiązań 
kredytowych, a 11,18 mld zł łączna kwota zaległych zobowiązań pozakredytowych. Średnia 
wartość zaległego zobowiązania przypadająca na osobę nieregulującą terminowo zobowiązań 
wyniosła 20 428 zł (dla zobowiązań kredytowych było to 27 741 zł, a pozakredytowych 8 933 
zł). 

Przeważają osoby mające niewielkie zadłużenie – 31% osób ma zaległość nieprzekraczającą 2 
tys. zł, a 53% nieprzekraczającą 5 tys. zł. 

 

Największą grupę dłużników stanowią osoby w wieku 35-44 lata. Wyższy od średniej jest 
również udział osób w wieku 45-54 oraz 25-34 lata. 
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Podział rynku 

Ze względu na charakter wierzytelności (dłużnika) rynek można podzielić na dwie grupy: 

a) rynek wierzytelności konsumenckich – określany również jako B2C, obejmujący 
wierzytelności, w których konsumenci zalegają ze spłatami zobowiązań podmiotom 
gospodarczym,  

b) rynek wierzytelności gospodarczych – określany również jako B2B, obejmujący 
wierzytelności, w których podmioty gospodarcze zalegają ze spłatami zobowiązań innym 
podmiotom gospodarczym. 

Ze względu na podmiot sprzedający wierzytelności można podzielić na: 

a) wierzytelności pierwotne, czyli sprzedawane przez pierwotnych wierzycieli,  

b) wierzytelności wtórne, czyli sprzedawane przez podmioty, które wcześniej nabyły je od 
pierwotnych wierzycieli, głównie firmy wierzytelnościowe. 

Większą część polskiego rynku stanowią wierzytelności pierwotne. Rozwija się jednak również 
wtórny obrót wierzytelnościami. 

Poniżej przedstawiona została wartość nominalna sprzedanych wierzytelności pierwotnych 
oraz  zapłacone za nie ceny. 
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Źródło: Prezentacja spółki Grupa Kapitałowa Kruk 2015 
(http://pl.kruk.eu/gfx/kruk/userfiles/files/dla_inwestorow/kruk_prezentacja_spolki_3q2015.pdf) 

Jak widać w ostatnich latach znacząco wzrosła wartość nominalna sprzedawanych 
wierzytelności przy utrzymywaniu się średniej ceny na poziomie zbliżonym do 15% wartości 
nominalnej. 

W ostatnich latach głównymi dostarczycielami wierzytelności pierwotnych są banki, firmy z 
branży oczekują dalszego wzrostu ich udziału w rynku. 
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Źródło: Prezentacja spółki Grupa Kapitałowa Kruk 2015 

(http://pl.kruk.eu/gfx/kruk/userfiles/files/dla_inwestorow/kruk_prezentacja_spolki_3q2015.pdf) 
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Źródło: Prezentacja spółki Grupa Kapitałowa Kruk 2015 
(http://pl.kruk.eu/gfx/kruk/userfiles/files/dla_inwestorow/kruk_prezentacja_spolki_3q2015.pdf) 

Na rynku wierzytelności bankowych zdecydowanie przeważają wierzytelności konsumenckie. 
Udział wierzytelności korporacyjnych nie przekracza 20% sprzedanych wierzytelności, pomimo 
rekordowo wysokiej wartości nieregularnych wierzytelności korporacyjnych. W związku z tym, 
że wierzytelności korporacyjne nie są masowe ani jednolite, ich nabywanie wiąże się z większym 
ryzykiem dla firm windykacyjnych (co również wpływa na ich niższe ceny). Dlatego też częściej 
na chwilę obecną w większym stopniu są windykowane na zlecenie. 
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Źródło: Prezentacja spółki Grupa Kapitałowa Kruk 2015 
(http://pl.kruk.eu/gfx/kruk/userfiles/files/dla_inwestorow/kruk_prezentacja_spolki_3q2015.pdf) 

Skłonność banków do sprzedaży portfeli korporacyjnych jest niska, na poziomie poniżej 10%. 
Powyższe dane mogą wskazywać na to, że wierzytelności korporacyjne sprzedawane są dopiero 
w ostateczności, kiedy szanse na ich odzyskanie są znikome. Ceny takich wierzytelności są dużo 
niższe niż wierzytelności konsumenckich i osiągają poziom ok. 5% wartości nominalnej. 
Segment wierzytelności korporacyjnych ma jednak duży potencjał wzrostu. 

Biorąc pod uwagę sposób, w jaki realizowane są windykacje wierzytelności, rynek można 
podzielić na trzy części:  

a) windykacja przez wierzyciela pierwotnego we własnym zakresie, 

b) inkaso (windykacja na zlecenie), 

c) zakupy portfeli wierzytelności. 

W latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku główną formą dochodzenia własnych 
zobowiązań była windykacja własna. Z czasem jednak model ten ze względu na pojawienie się 
wyspecjalizowanych firm windykacyjnych zaczął tracić na znaczeniu i obecnie jest najmniej 
popularnym sposobem windykacji. Następnie do 2005 r. windykacja wierzytelności odbywała 
się głównie na zasadzie inkasa należności co oznaczało, iż firma windykacyjna dochodziła 
należnych pieniędzy w imieniu wierzyciela za co dostawała odpowiednią prowizję. Od 2005 r. 
po zmianach prawnych oraz wraz ze wzrostem kapitału firm windykacyjnych coraz większe 
znaczenie zaczęło mieć zbywanie całych pakietów wierzytelności firmom windykacyjnym przez 
wierzycieli za ułamek ich pierwotnej wartości. 
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* portfele detaliczne = portfele konsumenckie i hipoteczne osób fizycznych 

Źródło: Prezentacja spółki Grupa Kapitałowa Kruk 2015 
(http://pl.kruk.eu/gfx/kruk/userfiles/files/dla_inwestorow/kruk_prezentacja_spolki_3q2015.pdf) 

Strategia rozwoju 

Wprowadzona kilka lat temu strategia rozwoju Spółki zakłada skoncentrowanie się na 
działalności windykacyjnej poprzez pozyskiwanie nowych zleceń na działania windykacyjne jak 
również nabywanie wierzytelności w przypadku pojawienia się atrakcyjnych ofert. Główną 
specjalizacją Spółki jest windykacja wierzytelności z tytułu tzw. opłat półkowych. Cechą 
charakterystyczną tego segmentu rynku jest z jednej strony fakt, że dłużnicy są 
rozpoznawalnymi podmiotami o wysokim wskaźniku wypłacalności, jednak z drugiej strony 
przychody z windykacji następują z reguły po wykorzystaniu pełnej drogi długotrwałego 
postępowania sądowego. Oznacza to dla Emitenta ponoszenie kosztów przez dłuższy czas, 
a następnie, w przypadku pozytywnego wyroku sądu, jednostkowy wpływ znacznej kwoty 
przychodów. Oznacza to ryzyko znacznych wahań poziomu przychodów i wyników finansowych 
Emitenta w poszczególnych okresach sprawozdawczych. 

W celu dywersyfikacji działalności Emitent pozyskuje klientów na obsługę różnych typów 
wierzytelności. W coraz szerszym zakresie uczestniczy w rynku wierzytelności bankowych i firm 
leasingowych. 

Aby ułatwić komunikację z klientami Spółka unowocześnia również zaplecze IT. Jednym z 
nowatorskich rozwiązań jest wprowadzenie możliwości zlecania usług windykacji on-line za 
pośrednictwem jedynej na rynku aplikacji mobilnej WINDYKOMAT. 
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4.15   Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, 

w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem 

finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 

zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym 

Główne inwestycje Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2015 r. dotyczyły 
przede wszystkim wymiany i poszerzania floty pojazdów (m.in. na potrzeby windykatorów 
terenowych) oraz zakupu portfela wierzytelności. 

W 2014 r. Spółka nabyła pakiet wierzytelności leasingowych o wartości nominalnej 
11 072 249,09 zł za cenę  147 947,57 zł. Ponadto zawarła ze Śląską Agencją Finansową 
M.Gąszczak i R.Zdańkowski spółka jawna 6 umów leasingu saomochodów osobowych o 
łącznej wartości 413 491,06 zł.  

W 2015 r. zawarta została ze Śląską Agencją Finansową M.Gąszczak i R.Zdańkowski spółka 
jawna kolejna umowa leasingu o wartości 391 000 zł oraz umowa leasingu z Volkswagen 
Leasing GmbH sp. z o.o. o wartości 207 841,01 zł. 

Spółka nie prowadziła inwestycji kapitałowych. 

 

4.16   Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: 

upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym 

W dacie sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, wobec Emitenta nie wszęto jakichkolwiek 
postępowań upadłościowych, układowych lub likwidacyjnych, jak również Emitent 
oświadcza, iż brak jest podstaw do wszczęcia takich postepowań na dzień sporządzenia 
Dokumentu Informacyjnego.  

 

4.17   Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: 

ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych 

postępowań ma lub może mieć istotne znaczenia dla działalności 

Emitenta 

W dacie sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, wobec Emitenta nie wszczęto 
jakichkolwiek postępowań ugodowych, arbitrażowych lub egzekucyjnych, które mogłyby 
mieć istotne znaczenie lub istotny wpływ na działalność Emitenta. SAF S.A. oświadcza 
ponadto, iż brak jest podstaw do wszczęcia takich postepowań na dzień sporządzenia 
Dokumentu Informacyjnego. 
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4.18   Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed 

organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, 

włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres 

obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które 

mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania 

mogły lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny 

wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo zamieszczenie 

stosownej informacji o braku takich postępowań   

Emitent nie jest stroną postępowań sądowych, w tym karnych ani karno-skarbowych, 
postępowań przed organami administracji, uczestnikiem arbitrażu, ani innych, za okres 
obejmujący ostatnie 12 miesięcy, które mogą, według wiedzy Emitenta, mieć istotny wpływ 
na działalność oraz na sytuację finansową Emitenta. 
 
Z uwagi na specyfikę działalności operacyjnej polegającej m.in. na prowadzeniu spraw 
sądowych i egzekucyjnych, zarówno tych w których Emitent występuje w charakterze 
powoda, jak również pełnomocnika, Emitent jest stroną w wielu postępowaniach sądowych, 
prowadzonych w bieżącym toku działalności, z których żadne pojedynczo nie ma istotnego 
wpływu na działalność ani na sytuację finansową Emitenta. 
 

4.19   Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji 

zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które 

związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji 

ekonomicznej i finansowej 

Szczegółowe informacje o zobowiązaniach Emitenta na dzień 30 września 2015 r. zostały 
zawarte w punkcie 3.9  powyżej, a istotne zmiany w ww. zobowiązaniach wskazane są w 
punkcie 4.22 poniżej. 

Z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy Obligacji istotne są opisane w 
ww. punktach zobowiązania z tytułu  zaciągniętych przez Spółkę pożyczek i kredytów, w 
związku z tym, że terminy ich spłaty przypadają w okresie półrocza poprzedzającego termin 
wykupu Obligacji. 

 

4.20   Zobowiązania pozabilansowe Emitenta oraz ich struktura w 

podziale czasowym i rodzajowym 

Emitent nie posiada zobowiązań pozabilansowych. 
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4.21   Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach 

mających wpływ na wyniki  z działalności gospodarczej, za okres 

objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie 

Informacyjnym 

Na wyniki z działalności gospodarczej w 2014 r. oraz w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. 
nie miały wpływu nietypowe okoliczności lub zdarzenia. 

 

4.22   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, o których mowa w rozdziale 5 

W październiku 2015 r. Spółka zawarła z PKO BP S.A. umowę o kredyt w rachunku bieżącym 
z limitem w wysokości 800 000 zł oraz umowę o kredyt obrotowy odnawialny z limitem w 
wysokości 700 000 zł. Termin spłaty ww. kredytów przypada na październik 2017 r. 
Oprocentowanie kredytów wynosi w skali roku WIBOR 1M powiększony o marżę banku w 
wysokości 1,8 p.p. Kredyty nie są zabezpieczone na majątku Spółki. 

W dniu 16 listopada 2015 r. Spółka zgodnie z warunkami emisji dokonała wykupu obligacji 
serii A o wartości nominalnej 2 mln zł oraz wypłaciła odsetki za ostatni okres odsetkowy w 
wysokości 45,4 tys. zł. 

 

4.23   Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących 

Emitenta 

Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 6 (sześciu) Członków. 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego do Zarządu Emitenta wchodzą: 

• Marcin Gąszczak – Prezes Zarządu 

• Robert Zdańkowski – Wiceprezes Zarządu 

Termin upływu kadencji Członków Zarządu mija z dniem 25.06.2018 r., a mandaty 
członków Zarządu wygasają z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie 
sprawozdania finansowego za 2017 r. 

Marcin Gąszczak oraz Robert Zdańkowski wspólnie zarządzają Spółką od czasu rozpoczęcia 
przez Spółkę działalności w branży wierzytelności, są równocześnie współwłaścicielami 
Spółki. 
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Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) Członków, powoływanych przez Walne 
Zgromadzenie. 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład Rady Nadzorczej Emitenta 
wchodzą: 

• Małgorzata Sepielak 

• Roland Duda 

• Krzysztof Małek 

Termin upływu kadencji Członków Rady Nadzorczej mija z dniem 25.06.2017 r., a mandaty 
Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie 
sprawozdania finansowego za 2017 r. 

Marcin Gąszczak  – Prezes Zarządu, lat 43 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Prezes Zarządu, termin upływu kadencji: 25.06.2018 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Wykształcenie:  

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
– 1997 r. 

Doświadczenie zawodowe:  

• od marca 1999 r. prowadził jako właściciel działalność gospodarczą pod nazwą Śląska 
Agencja Finansowa Marcin Gąszczak, 

• od września 1999 r. był wspólnikiem w spółce Śląska Agencja Finansowa s.c., 
przekształconej w spółkę Śląska Agencja Finansowa Marcin Gąszczak i Robert Zdańkowski 
Sp.j., 

• od września 1998 r. jest wspólnikiem posiadającym 60% udziałów w STO sp. z o.o. 
(dawniej Sapore Sp. z o. o.) z siedzibą w Sosnowcu; od września 2002 r. do chwili obecnej 
pełni funkcję członka Zarządu w tej spółce, 

• od marca 2002 r. do chwili obecnej jest współwłaścicielem posiadającym 60% udziałów 
w spółce Śląska Agencja Finansowa Marcin Gąszczak i Robert Zdańkowski Sp. j. z siedzibą w 
Sosnowcu,  

• od 2002 r. do 2004 r. był wspólnikiem i zarządzającym w spółce Śląska Agencja 
Finansowa sp. z o.o., 

• od 2004 r. został wspólnikiem spółki Śląska Agencja Finansowa – Inwestycje sp. z o.o., 
bezpośredniego poprzednika prawnego Emitenta,  
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•        od powstania w 2009 r. do 2013 r. był Prezesem Zarządu w SAF Brokers sp. z o.o.  z 
siedzibą w Katowicach, od 2013 r. do 2015 r. był w tej spółce prokurentem, a od 25 marca 
2015 r.  pełni znowu funkcję Prezesa Zarządu. 

• od początku roku 2010 jest członkiem Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw 
Finansowych w Polsce (KPF). 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Pan Marcin Gąszczak nie prowadzi poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie 
dla Emitenta. 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub 
nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w 
organach lub jest nadal wspólnikiem 

Pan Marcin Gąszczak jest wspólnikiem Śląskiej Agencji Finansowej Marcin Gąszczak i 
Robert Zdańkowski Spółka Jawna. Ponadto jest wspólnikiem oraz pełni rolę członka 
Zarządu w spółce STO Sp. z o.o. 

Pan Marcin Gąszczak od powstania w 2009 r. do 2013 r. był Prezesem Zarządu w SAF 
Brokers sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach, od 2013 r. do 2015 r. był w tej spółce 
prokurentem, a od 25 marca 2015 r.  pełni znowu funkcję Prezesa Zarządu. 

Jest  również udziałowcem spółki ТзОВ « САФ ІНВЕСТМЕНТ» mającej siedzibę we Lwowie, 
oraz w spółce JURA INVESTMENT Sp. z o.o. 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 
sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego 

Pan Marcin Gąszczak nie został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich 
pięciu lat, ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego w okresie ostatnich pięciu 
lat. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których 
dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

W podmiotach, w których Pan Marcin Gąszczak pełnił funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu 
komisarycznego ani likwidacji w okresie ostatnich pięciu lat. 

g) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w 
stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 
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cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Marcin Gąszczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 
Emitenta. Spółki, w których Pan Marcin Gąszczak jest wspólnikiem lub członkiem organu, 
nie są spółkami konkurencyjnymi dla Emitenta. 

h) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

Pan Marcin Gąszczak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Robert  Zdańkowski  – Wiceprezes Zarządu, lat 43 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Wiceprezes Zarządu, termin upływu kadencji: 25.06.2018 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Wykształcenie:  

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
– 1997 r. 

Doświadczenie zawodowe: 

• od października 1997 r. do grudnia 1997 r. pracował w Kancelarii Prawniczej Sławomira 
Kucharskiego w Katowicach na stanowisku Specjalisty ds. Prawnych, 

• od stycznia 1998 r. do sierpnia 1999 r. pracował w Domu Obrotu Wierzytelnościami 
CASH FLOW s.c. jako Specjalista ds. Finansowych,  

• od września 1999 r. jest związany ze Śląską Agencją Finansową w kolejnych etapach jej 
rozwoju. I tak od września 1999 r. był wspólnikiem w Śląskiej Agencji Finansowej s.c., 
następnie przekształconej w Śląską Agencję Finansową Marcin Gąszczak i Robert 
Zdańkowski sp.j., w której obecnie jest  wspólnikiem, 

• od marca 2002 r. do chwili obecnej jest współwłaścicielem posiadającym 40% udziałów 
w Śląskiej Agencji Finansowej Marcin Gąszczak i Robert Zdańkowski sp. j. z siedzibą w 
Sosnowcu,  

• od lipca 2002 r. do chwili obecnej jest członkiem Zarządu i wspólnikiem posiadającym 
40% udziałów w STO sp. z o.o. (dawniej Sapore Sp. z o. o.) z siedzibą w Sosnowcu,  

• od 2002 r. do 2004 r. był wspólnikiem i zarządzającym w spółce Śląska Agencja 
Finansowa sp. z o.o., 
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• od 2004 r. został wspólnikiem spółki Śląska Agencja Finansowa – Inwestycje sp. z o.o., 
bezpośredniego poprzednika prawnego Emitenta,  

•       od powstania w 2009 r. do 2013 r. był Wiceprezesem Zarządu w SAF Brokers sp. z o.o.  z 
siedzibą w Katowicach, od 2013 r. do 2015 r. był w tej spółce Prezesem Zarządu, a od 25 
marca 2015 r.  pełni ponownie funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Pan Robert Zdańkowski nie prowadzi poza Emitentem działalności, która ma istotne 
znaczenie dla Emitenta. 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub 
nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w 
organach lub jest nadal wspólnikiem 

Pan Robert Zdańkowski jest wspólnikiem Śląskiej Agencji Finansowej Marcin Gąszczak i 
Robert Zdańkowski Spółka Jawna. Ponadto jest wspólnikiem oraz pełni rolę członka 
Zarządu w spółce STO Sp. z o.o. 

Pan Robert Zdańskowski od powstania w 2009 r. do 2013 r. był Wiceprezesem Zarządu w 
SAF Brokers sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach, od 2013 r. do 2015 r. był w tej spółce 
Prezesem Zarządu, a od 25 marca 2015 r.  pełni znowu funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

Jest  również udziałowcem spółki ТзОВ « САФ ІНВЕСТМЕНТ» mającej siedzibę we Lwowie, 
oraz w spółce JURA INVESTMENT Sp. z o.o. 
 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 
sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego 

Pan Robert Zdańkowski nie został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich 
pięciu lat, ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego w okresie ostatnich pięciu 
lat. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których 
dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

W podmiotach, w których Pan Robert Zdańkowski pełnił funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu 
komisarycznego ani likwidacji w okresie ostatnich pięciu lat. 
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g) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w 
stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 
cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Robert Zdańkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do 
działalności Emitenta. Spółki w których Pan Robert Zdańkowski jest wspólnikiem lub 
członkiem organu nie są spółkami konkurencyjnymi dla Emitenta. 

h) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

Pan Robert Zdańkowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Małgorzata Sepielak – Członek Rady Nadzorczej, lat 60 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 25.06.2017 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Wykształcenie:  

• 1975-1981 - absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, 

• 1990 r. - specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych, 

• 2002 r. - studia podyplomowe – Zarządzanie Placówkami Służby Zdrowia w Wyższej Szkole 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 

 

Doświadczenie zawodowe:  

• w latach 1982 – 2004 pracowała kolejno w Górniczym Zespole Opieki Zdrowotnej, Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Sosnowcu, Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu; 

• Od 1998 r. do chwili obecnej pełni funkcję kierownika przychodni; 

• Od 2004 r. pełni funkcje Prezesa Zarządu oraz Kierownika Przychodni w SL Środula Sp. z 
o.o. z siedzibą w Sosnowcu. Jest również wspólnikiem w SL Środula Sp. z o.o. 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Miejscem pracy Pani Małgorzaty Sepielak jest SL Środula Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, 
gdzie pełni ona funkcję Prezesa Zarządu – Kierownika Przychodni. Prowadzona przez nią 
działalność nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta. 
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d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub 
nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w 
organach lub jest nadal wspólnikiem 

Pani Małgorzta Sepielak od 2004 r. pełni funkcje Prezesa Zarządu oraz Kierownika 
Przychodni w SL Środula Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, jest w niej również wspólnikiem. 
 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 
sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego 

Pani Małgorzata Sepielak nie została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich 
pięciu lat, ani nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego w okresie ostatnich pięciu 
lat. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których 
dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

W podmiotach, w których Pani Małgorzata Sepielak pełniła funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu 
komisarycznego ani likwidacji w okresie ostatnich pięciu lat. 

g) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w 
stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 
cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Pani Krzysztof Małgorzta Sepielak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w 
stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 
cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

h) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

Pani Małgorzata Sepielak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 
 

Roland Duda – członek Rady Nadzorczej, lat 52 
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a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 25.06.2017 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Wykształcenie: 

• absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskiego (1989 r.), 

• w latach 1989 - 1990 studiował na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w 
Krakowie,  

• w latach 1990 – 1992 uczęszczał na studia podyplomowe w Katedrze Prawa 
Ubezpieczeniowego na Uniwersytecie Ruhry/Bochum w Niemczech oraz równolegle na 
Wydziale Operowym Folkwang Hochschule fuer Musik Essen,  

• w latach 2006 – 2007 odbywał Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Kulturą w 
Wymiarze Europejskim na Akademii Muzycznej w Krakowie. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

• od lutego do grudnia 1992 r. pełnił funkcję Asystenta Dyrektora Generalnego Patria 
Investment S.A. z siedzibą w Tychach, 

• od stycznia do sierpnia 1993 r. pracował jako Dyrektor Generalny w Poland Trading S.A. z 
siedzibą w Pszczynie,  

• w okresie pomiędzy sierpniem 1995 r. a wrześniem 1995 r. był Dyrektorem Generalnym w 
International Car Trading S.A. z siedzibą w Tychach,  

• pomiędzy sierpniem 1995 r. a wrześniem 1997 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w 
Konzeption Life Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach,  

• od października 1997 r. do marca 1998 r. pracował jako Dyrektor Biura Sprzedaży i 
Marketingu w TUnŻ Warta Vita S.A. z siedzibą w Warszawie,  

• od marca 1998 r. do kwietnia 2000 r. pracował jako Skarbnik Gminy w Urzędzie Miasta I 
Gminy Pszczyna,  

• od maja 2000 r. do września 2001 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Art & Media Sp. z o.o. 
z siedzibą w Katowicach jak również był wspólnikiem w tej spółce,  

• w okresie pomiędzy marcem 2002 r. a lipcem 2002 r. pracował jako Specjalista w Zespole 
Marketingu w PZU S.A. Oddział Katowice,  

• w latach 2002 – 2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Nadwiślańskiej Agencji 
Ubezpieczeniowej S.A. z siedzibą w Tychach. W 2005 r. Pan Roland Duda pełnił też funkcję 
członka Zarządu w Bud-Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie oraz był wspólnikiem tej 
spółki do 2006 r.  
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• Od 2007 pan Roland Duda jest też członkiem Zarządu w Dacom sp. z o.o. z siedzibą w 
Katowicach, a do września 2007 r. był też wspólnikiem w tej spółce. 

• pełnił również funkcję Członka Rady Nadzorczej w następujących spółkach kapitałowych: 
Life Investment S.A. z siedzibą w Tychach, FSM WWR S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, 
Przedsiębiorstwie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, Górnośląskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Katowicach, Carbo Asecura S.A. z siedzibą w 
Tychach. 

• Obecnie Pan Roland Duda jest Członkiem Rady Nadzorczej w PKS Pszczyna Sp. z o.o. z 
siedzibą w Pszczynie, Przedsiębiorstwie Widowiskowo - Sportowym Spodek Sp. z o.o. w 
likwidacji z siedzibą w Katowicach (właścicielem PWS Spodek Sp. z o.o. jest Gmina Miasta 
Katowice - postępowanie ma na celu uporządkowanie stosunków właścicielskich i struktury 
zarządzania takim obiektem, jakim jest Spodek) oraz Członkiem Rady Fundacji Muzycznej 
Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga oraz Wiceprezesem Zarządu 
spółki Pro-System sp. z o.o. w Studzienicach (od 2006 r.).  

• Od 2006 r. jest również członkiem Zarządu i wspólnikiem w Kleo Nova sp. z o.o. z siedzibą w 
Pszczynie. 

• jest też wspólnikiem i członkiem Zarządu w Centrum Ekologicznych Licencyjnych 
Technologii CELT Ltd Sp.  z o.o.  z siedzibą w Katowicach. 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Miejscem pracy Pana Rolanda Dudy jest Biuro Handlowe „Duda” s.c., w której jest 
współwłaścicielem oraz Kleo Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, gdzie pełni funkcję 
prokurenta spółki oraz jest jej wspólnikiem. Prowadzona przez niego działalność nie ma 
istotnego znaczenia dla Emitenta. 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub 
nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w 
organach lub jest nadal wspólnikiem 

Od 2007 pan Roland Duda jest członkiem Zarządu w Dacom sp. z o.o. z siedzibą w 
Katowicach, był też wspólnikiem w tej Spółce. Od 2006 r. jest członkiem Zarządu i 
wspólnikiem w Kleo Nova sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie. Jest też wspólnikiem i członkiem 
Zarządu w Centrum Ekologicznych Licencyjnych Technologii CELT Ltd Sp.  z o.o.  z siedzibą 
w Katowicach.  
Obecnie Pan Roland Duda jest Członkiem Rady Nadzorczej w PKS Pszczyna Sp. z o.o. z 
siedzibą w Pszczynie, Przedsiębiorstwie Widowiskowo - Sportowym Spodek Sp. z o.o. w 
likwidacji z siedzibą w Katowicach (właścicielem PWS Spodek Sp. z o.o. jest Gmina Miasta 
Katowice - postępowanie ma na celu uporządkowanie stosunków właścicielskich i struktury 
zarządzania takim obiektem, jakim jest Spodek) oraz Członkiem Rady Fundacji Muzycznej 
Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga oraz Wiceprezesem Zarządu 
spółki Pro-System sp. z o.o. w Studzienicach (od 2006 r.).  
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Pełnił również funkcję Członka Rady Nadzorczej w następujących spółkach kapitałowych: 
Life Investment S.A. z siedzibą w Tychach, FSM WWR S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, 
Przedsiębiorstwie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, Górnośląskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Katowicach, Carbo Asecura S.A. z siedzibą w 
Tychach. 
 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 
sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego 

Pan Roland Duda nie został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich pięciu 
lat, ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego w okresie ostatnich pięciu lat. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których 
dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

W podmiotach, w których Roland Duda pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w 
okresie ostatnich pięciu lat. 

g) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w 
stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 
cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Roland Duda nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej. 

h) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

Pan Roland Duda nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Krzysztof  Małek – członek Rady Nadzorczej, lat 45 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 25.06.2017 r 



 Dokument Informacyjny obligacji serii B SAF S.A. 

     

Strona 68 z 297 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Wykształcenie: 

Absolwent Technikum Budowlanego – Zespół Szkół Budowlanych w Krakowie  
 
Doświadczenie zawodowe:  

• w 1993 r. współzałożyciel firmy  M&M Spółka Cywilna. Firma została wyrejestrowana pod 
koniec 1994 r. 

• od lutego 1995 r. do chwili obecnej prowadzi  jako właściciel działalność gospodarczą pod 
nazwą SYSTEMDACH Krzysztof Małek 

• w 2002 roku współzałożyciel posiadający 50% udziału w Systemdach Sp. z o.o. Spółka w 
2014r. zmieniła nazwę na EFD SYSTEM Sp. z o.o. Jako Prezes zarządza firmą do chwili 
obecnej. 

• w latach 2007- 2010 był pełnomocnikiem firmy  M-MAX  J.M. z siedzibą w Krakowie 

• w latach 2008 - 2013  był pełnomocnikiem firmy INVES SYSTEM  U.C.-M. z siedzibą w 
Krakowie 

• od kilku lat do chwili obecnej jest pełnomocnikiem firmy Małek&Małek R.M. z siedzibą w 
Krakowie  
 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Miejsce pracy Pana Krzysztofa Małka jest Firma Systemdach Krzysztof Małek z siedzibą w 
Krakowie, której jest właścicielem oraz EFD SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, gdzie 
pełni funkcję Prezesa spółki oraz jest jej udziałowcem posiadającym 50% akcji. Prowadzona 
przez niego działalność  nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta. 
 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub 
nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w 
organach lub jest nadal wspólnikiem 

Pan Krzysztof Małek posiada 50% udziału w spółce EFD SYSTEM Sp. z o.o. Jako Prezes 
zarządza firmą do chwili obecnej. 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 
sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego 

Pan Krzysztof Małek nie został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich 
pięciu lat, ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego w okresie ostatnich pięciu 
lat. 
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f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których 
dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

W podmiotach, w których Krzysztof Małej pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w 
okresie ostatnich pięciu lat. 

g) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w 
stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 
cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Krzysztof Małek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej. 

h) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

Pan Krzysztof Małek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

 

4.24   W przypadku spółek – dane o strukturze akcjonariatu bądź 

udziałów Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy lub 

wspólników posiadających co najmniej 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników 

 

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego   

Akcjonariusz Ilość akcji (szt.) 
Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Ilość głosów na 
WZ (szt.) 

Udział w głosach na 
Walnym 

Zgromadzeniu (%) 

Marcin Gąszczak, w tym: 6 540 000 60,00% 11 880 000 60,00% 

Akcje Serii A 5 340 000 48,99% 10 680 000 53,94% 

Akcje Serii B 1 200 000 11,01% 1 200 000 6,06% 

Robert Zdańkowski, w tym: 4 360 000 40,00% 7 920 000 40,00% 

Akcje Serii A 3 560 000 32,66% 7 120 000 35,96% 

Akcje Serii B 800 000 7,34% 800 000 4,04% 

Razem 10 900 000 100% 19 800 000 100% 

Źródło: Emitent 
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5. Sprawozdania finansowe 

 

5.1 Sprawozdanie finansowe Emitenta za  rok obrotowy 2014 
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5.2 Opinia biegłego rewidenta 
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5.3 Półroczne sprawozdanie finansowe Emitenta za I półrocze 2015 

r. 
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5.4 Bilans oraz rachunek zysków i strat za III kwartały 2015 r. 
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6. Informacje dodatkowe  

Emitentowi ani jego dłużnym instrumentom finansowym nie zostały przyznane ratingi 
kredytowe na wniosek Emitenta lub we współpracy z Emitentem. 
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7. Załączniki  

7.1 Aktualny odpis z KRS 
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7.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 
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7.3 Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji dłużnych 

instrumentów finansowych objętych Dokumentem 

Informacyjnym 
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7.4 Dokument określający warunki emisji dłużnych instrumentów 

finansowych 
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7.5  Wycena nieruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia 

dłużnych instrumentów finansowych, sporządzona przez 

uprawnionego biegłego 
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7.6 Oświadczenie o poddaniu się egzekucji z art. 777 § 1 pkt 5 

Kodeksu postępowania cywilnego 
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7.7 Umowa z Administratorem Hipoteki 
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7.8 Definicje i objaśnienia skrótów 

ASO, Alternatywny System 
Obrotu 

Alternatywny system obrotu papierami wartościowymi, 
organizowany przez GPW 

ASO Catalyst 
Alternatywny System Obrotu prowadzony przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach 
„Catalyst” 

Dokument Informacyjny 
niniejszy dokument sporządzony w związku z 
wprowadzeniem Obligacji do ASO zgodnie z załącznikiem nr 
1 do Regulaminu ASO 

Dzień Roboczy 
Każdy dzień inny niż sobota, niedziela i dni ustawowo wolne 
od pracy 

Dzień Wykupu 
Dzień, w jakim Emitent zobowiązany jest spełnić świadczenia 
związane z wykupem, określone w pkt. 3.5 Dokumentu 
Informacyjnego, przypadający na 5 lutego 2018 r. 

EBIT Zysk operacyjny 

EBITDA Zysk operacyjny powiększony o amortyzację 

Emitent, Spółka SAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu 

Ewidencja 

Ewidencja papierów wartościowych w rozumieniu art. 8 
Ustawy o Obligacjach oraz depozyt papierów wartościowych 
prowadzony przez KDPW w rozumieniu art. 3 pkt. 21 Ustawy 
o Obrocie. 

Giełda, GPW 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka 
Akcyjna 

Inwestor 
Osoba, do której skierowana została Propozycja Nabycia 
Obligacji 

KDPW 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KSH 
Ustawa kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 
2000 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 1030) 
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KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Obligacje serii B, Obligacje 
Obligacje spółki SAF S.A. serii B, wyemitowane na podstawie 
uchwały Zarządu nr 1/2016 z 19 stycznia 2016 r. 

Obligatariusz Podmiot ujawniony w Ewidencji, jako posiadacz  Obligacji 

Okres Odsetkowy 
Okres, o którym mowa w pkt  3.6 niniejszego Dokumentu 
Informacyjnego 

PLN, zł, złoty 

Prawny środek płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej, 
wprowadzony do obrotu pieniężnego od 1 stycznia 1995 
roku zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – o 
denominacji złotego (tekst jednolity Dz. U. Nr 84, poz. 386, z 
późn. zm.). 

Propozycja Nabycia, 
Propozycja Nabycia Obligacji 

Dokument będący składaną przez Emitenta propozycją 
nabycia Obligacji, o której mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o 
Obligacjach. 

Ustawa o Obligacjach 
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 
r. poz. 238) 

Ustawa o Obrocie  
Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 94 z późn. 
zm.) 

Ustawa o Ofercie Publicznej,  

Ustawa o Ofercie 

Ustawa z dnia 29.07.2005 r.  o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z 
późn. zm.) 

Warunki Emisji  
Warunki emisji Obligacji serii B spółki SAF S.A., ustanowione 
na podstawie Uchwały nr 1/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. 
Zarządu SAF S.A.  

 


