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4.1.

Nazwa,

forma

prawna,

kraj

siedziby,

siedziba

i

adres

Emitenta

53

wraz

z numerami telekomunikacyjnymi
Nazwa:

PC Guard Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona:

PC Guard S.A.

Forma prawna:

spółka akcyjna w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych

Czas trwania spółki:

nieograniczony

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Poznań

Adres:

ul. Janickiego 20, 60-542 Poznań

Telefon:

tel. +48/ (061) 843 42 66

Telefaks:

fax +48/ (061) 847 12 46

E-mail:

hotline@pcguard.pl

Adres WWW:

www.pcguard.pl

REGON:

639792992

NIP:

779-21-28-540

KRS:

0000137173

Emitent nie posiada wydzielonych oddziałów.
Emitent posiada jedynie biuro handlowe w Warszawie: 02-146 Warszawa, ul. 17 Stycznia 56,
tel. (0-22) 8686007.

4.2.

Poprzednie formy prawne Emitenta

Emitent nie zmieniał formy prawnej.

4.3.

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru

W dniu 9 sierpnia 2000 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XIV Gospodarczy-Rejestrowy wydał
postanowienie o wpisie Emitenta do Rejestru Handlowego Dział B Nr 14037. Na mocy postanowienia Sądu
Rejonowego w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 6 listopada 2002 r.
Emitent został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000137173.

4.4.

Opis historii Emitenta

PC Guard S.A. jest spółką akcyjną utworzoną i działającą na podstawie prawa polskiego.
Spółka została utworzona w 02 sierpnia 2000 roku na podstawie aktu notarialnego Repertorium
A 6494/2000r. sporządzonego przez zastępcę notariusza Teresy Kurzyca, asesora notarialnego Agnieszkę
Zielińską-Jarocha z Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Obornikach przy ul. Szpitalnej 2A.
Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XIV Gospodarczy-Rejestrowy Postanowieniem z dnia 09 sierpnia 2000
roku wpisał Spółkę do rejestru handlowego Dział B nr 14037.
W dniu 31 października 2002 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego wydał postanowienie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod
numerem KRS: 0000137173.
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Spółka powstała w dniu 02 sierpnia 2000 roku w formie spółki akcyjnej i działalność rozpoczęła pod firmą
PC Guard Spółka Akcyjna z siedziba w Poznaniu. Założycielami Spółki były trzy osoby fizyczne. Kapitał akcyjny
wynosił 100.000,00 zł i dzielił się na 100.000.akcji imiennych Serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten
sposób, że na 1 (jedną) akcję przypadało 5 (pięć) głosów. Kapitał akcyjny został w całości opłacony gotówką.

Akcjonariusze – założyciele dokonali jednocześnie wyboru pierwszych władz Spółki. Powołano Zarząd
w składzie: Pan Mariusz Bławat – Prezes Zarządu, Pan Dariusz Grześkowiak – Wiceprezes Zarządu. Rada
Nadzorcza w składzie: Pan Krzysztof Zalewski, Pan Robert Machunik, Pan Andrzej Jaroch, Pan Kamil
Kaczmarek, Pani Joanna Krawczyk.

Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A 10548/2000 z dnia 22 grudnia 2000 roku sporządzonego
przez notariusza Wojciecha Sajdę z kancelarii Notarialnej Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz s. c. został
podwyższony kapitał akcyjny Emitenta z kwoty 100.000,00 zł o kwotę 400.000,00 zł czyli do łącznej kwoty
500.000,00 zł poprzez emisje 400.000 akcji Serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Cena emisyjna
nowych akcji była równa ich wartości nominalnej. Akcje Serii B były akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi
co do głosu w ten sposób, że na 1 (jedną) akcję przypadało 5 (pięć) głosów.
NWZA Uchwałą nr 2 dokonuje zmiany Statut w części III. Kapitał akcyjny i akcje. Otrzymuje on brzmienie:
„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 500.000,00 zł i dzieli się na 500.000 akcji imiennych serii A o numerach od
000001 do 100000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada 5 głosów oraz
400.000 akcji imiennych serii B o numerach od 000001 do 400000 uprzywilejowanych co do głosu w ten
sposób, że na jedną akcję przypada 5 głosów – o wartości nominalnej po 1,00 zł każda akcja”

NWZA w dniu 13.02.2001 roku na podstawie Uchwały nr 2 dokonuje zmiany Statutu w punkcie IV. Władze
Spółki, w ten sposób, że po punkcie 2 dodaje punkt 2a o treści: „Do kompetencji Rady Nadzorczej należy
również wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne lata
obrotowe”.

Zgodnie z uchwałą nr 2/6/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.06.2001 roku
całość wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2000 roku w wysokości
19.911,10 złotych została przeznaczona na kapitał zapasowy.

NWZA w dniu 25.06.2002 roku dokonało zmian w Statucie. Uchwała nr 1/2002 dotyczyła zmian w części II.
Przedmiot działalności. Punkt II.I otrzymał następujące brzmienie: „Przedmiotem działalności Spółki jest
według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1.

reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z)

2.

produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z)

3.

produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.30.Z)

4.

sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
(PKD 52.48.A)

5.

transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C)

6.

pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G)

7.

doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)

8.

działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z)
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przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)

10. działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z)
11. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z)
12. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z)
13. badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z)
14. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z)

Uchwała nr 3/2002 tegoż NWZA dokonała również zmian w Statucie w części IV. Władze Spółki. Punkt 2
podpunkt a) otrzymał brzmienie: „składa się co najmniej z 3 (trzech) członków, powoływanych
i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej
powołanej przez akcjonariuszy-założycieli”.
Punkt 2 podpunkt e) rozszerzono o dodatkowy zapis: „ Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”.

Zgodnie z Uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 07.01.2003 roku całość
wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2001 roku w wysokości
1.224,70 złotych została przeznaczona na kapitał zapasowy.
W związku z wygaśnięciem mandatów pierwszej Rady Nadzorczej Uchwałą nr 12 powołano nowy skład,
w którym uczestniczyli: Pan Krzysztof Zalewski, Pan Kamil Kaczmarek, Pan Kazimierz Frątczak, Pani Agnieszka
Pawłowska-Machunik, Pani Violetta Zalewska.

Zgodnie z Uchwałą nr 2/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26.08.2003 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31.12.2002 roku postanowiono pokryć stratę za rok
obrotowy 2002 w wysokości 85.139,28 złotych z zysków lat następnych.

Zgodnie z Uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.06.2004 roku
postanowiono wypracowany przez Spółkę zysk netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2003 roku
w wysokości 33.965,75 złotych przeznaczyć na: kapitał zapasowy w wysokości 2.717,26 złotych oraz pokrycie
straty za rok obrotowy 2002 w wysokości 31.248,49 złotych.

W dniu 28.10.2004 roku odbyło się NWZA, które zgodnie z Uchwała nr 1 przyjęło rezygnacje i odwołało ze
składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Pawłowską-Machunik. Uchwałą nr 2 powołało w skład Rady
Nadzorczej Pana Jacka Krzyżaniaka. Ponadto Uchwałą nr 4 dokonano zmian w Statucie Spółki. Zmiany te
dotyczyły: części III. Kapitał akcyjny i akcje, p-kt 1,3,4,6 pp-kt a) oraz w części IV. Władze Spółki p-kt1 pp-kt
b) poprzez zamianę słów: „Kapitał akcyjny” na „kapitał zakładowy”. W części III „Kapitał akcyjny i akcje p-kt
1 otrzymał brzmienie: „Kapitał zakładowy wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na
500.000 (pięćset tysięcy) akcji w tym: 100.000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000,
400.000 akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 400000”. W części IV. Władze Spółki p-kt 1 ppkt d) zostały zmienione słowa: „kodeks handlowy” na Kodeks spółek handlowych”.

W dniu 04.03.2005 roku Pan Mariusz Bławat złoży rezygnację z pełnienia funkcji Prezes Zarządu.
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21.03.2005 roku rezygnacja ta została przyjęta i z dniem 31.03.2005
roku uległ zmianie skład Zarządu. Funkcję Prezesa Zarządu powierzono Panu Dariuszowi Grześkowiakowi
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dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu. Zgodnie z podjętą uchwała kadencja nowego Prezesa trwa trzy
lata i upływa z dniem odbycia WZA, które zatwierdzi sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2007.

Zgodnie z uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 06.05.2005 roku
postanowiono wypracowany przez Spółkę zysk netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2004 roku
w wysokości 155.557,45 złotych przeznaczyć na: kapitał zapasowy w wysokości 63.655,78 złotych oraz
pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 91.901,67 złotych.
Odpis z zysku netto dokonany na pokrycie starty z lat ubiegłych uległ zwiększeniu w stosunku do wcześniej
wykazywanego w sprawozdaniach finansowych z uwagi na zalecenia Biegłego Rewidenta sporządzającego
przegląd sprawozdań finansowych za roku obrotowy 2004. Dotyczyły one nie ujmowania w kolejnych latach
odpisów amortyzacyjnych od aportu wniesionego do Spółki, który stanowił istotną pozycję wartości
niematerialnych i prawnych. Zalecenie to nie ma skutków podatkowych dla Emitenta (konieczności
dokonywania korekt zeznań podatkowych za lata ubiegłe).

4.5.

Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce utworzono
następujące kapitały własne:
•

kapitał zakładowy,

•

kapitał zapasowy,

•

kapitał rezerwowy.

Na podstawie Statutu Spółki z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń
socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

4.5.1.

Kapitał zakładowy

Spółka posiada w pełni opłacony kapitał zakładowy o wartości 500.000,00 zł – utworzony w oparciu o Część
III Statutu. Akcje mogą być imienne i na okaziciela. Aktualnie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na
następujące rodzaje akcji:
•

100.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja,
o numerach od 000001 do 100000,

•

400.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja,
o numerach od 000001 do 400000.

Statut stanowi, iż:
•

podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału
zapasowego

kwoty

określonej

przez

Walne

Zgromadzenie

i

nieodpłatne

wydanie

akcji

dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.
•

akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku:
-

uchwalenia obniżenia kapitału akcyjnego,

-

nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie
można zaspokoić z innego majątku,

-

na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich nabycia przez
Spółkę. Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a umorzenie dobrowolne może
być dokonane bez prawa do wynagrodzenia.
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uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego
jest ważna bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

4.5.2.

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również
nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów
ich wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana
tworzyć kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok
obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
Zgodnie z uchwałą nr 2/6/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.06.2001 roku
całość wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2000 roku w wysokości
19.911,10 złotych została przeznaczona na kapitał zapasowy.
Zgodnie z uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 07.01.2003 roku całość
wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2001 roku w wysokości
1.224,70 złotych została przeznaczona na kapitał zapasowy.
Zgodnie z uchwałą nr 2/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26.08.2003 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31.12.2002 roku postanowiono pokryć stratę za rok
obrotowy 2002 w wysokości 85.139,28 złotych z zysków lat następnych.
Zgodnie z uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.06.2004 roku
postanowiono wypracowany przez Spółkę zysk netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2003 roku
w wysokości 33.965,75 złotych przeznaczyć na: kapitał zapasowy w wysokości 2.717,26 złotych oraz pokrycie
straty za rok obrotowy 2002 w wysokości 31.248,49 złotych.
Zgodnie z danymi wskazanymi w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
2003 roku, kapitał zapasowy Spółki na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosi 21.135,17 złotych. Biorąc pod
uwagę zapisy uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.06.2004 roku
zgodnie z którą kwota 2.717,26 złotych wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2003 zostaje
przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego, wartość kapitału zapasowego Spółki wynosiła na dzień
31.12.2004 23.852,43 złote.
Zgodnie z uchwałą WZA z dnia 6.05.2005 r., cześć zysku za rok 2004 w kwocie 63.655,78 zł została
przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego.

4.5.3.

Kapitał rezerwowy

Na dzień sporządzenia Prospektu kapitał rezerwowy Spółki nie był zasilany żadnymi środkami.

4.6.

Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy

4.6.1.

Zasady wypłaty dywidendy w okresie ostatnich trzech lat obrotowych

Zyski wypracowane przez Spółkę w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych nie były wypłacane akcjonariuszom
w formie dywidendy. Należy zaznaczyć, iż za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2002 roku Spółka
zanotowała stratę. Zgodnie z podjętą uchwała nr 2/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 26.08.2003 roku strata w wysokości 85.139,28 złotych ma zostać pokryta z zysków lat następnych.
Dlatego też uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.06.2004 roku
postanowiono wypracowany przez Spółkę zysk netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2003 roku
w wysokości 33.965,75 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy w wysokości 2.717,26 złotych – co zgodne
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jest z wymogami art. 396 Kodeksu spółek handlowych, a pozostałą część wypracowanego zysku w wysokości
31.248,49 złotych przeznaczyć na pokrycie straty za rok obrotowy 2002. Spółka prognozuje, iż wypracowany
zysk netto w roku obrotowym kończącym się w dniu 31.12.2004 roku, pozwoli w pełni pokryć stratę za rok
obrotowy 2002.
Uchwała o podziale zysku za rok obrotowy 2004 została podjęta przez WZA, które odbyło się w dniu
06.05.2005 roku. Treść uchwały:
Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 maja 2005 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 155.557,45 zł za rok
obrotowy 2004 na:
- kapitał zapasowy w wysokości 63.655,78 zł (słownie: sześćdziesiąttrzytysiącesześćsetpięćdziesiątpięć i 78/100 złotych)
- pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 91.901,67 zł (słownie: dziewięćdziesiątjedentysięcydziewięćsetjeden
i 67/100 złotych)
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

4.6.2.
•

Zasady wypłaty dywidendy w okresie najbliższych trzech lat obrotowych
Decyzje odnośnie podziału zysku zostaną pozostawione rozstrzygnięciom Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na równi z pozostałymi akcjami
Emitenta. Jednakże Zarząd Emitenta zamierza wnioskować o przeznaczenie wypracowanego zysku
na kapitał zapasowy.

•

Zgodnie z art. 395 Kodeksu spółek handlowych organem właściwym do powzięcia uchwały
o podziale zysku oraz wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno
odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

•

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale dzień, według którego ustala się listę
akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin
wypłaty dywidendy

•

Informacje o odbiorze dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących.

•

Warunki odbioru dywidendy przez Akcjonariuszy Emitenta będą odpowiadać zasadom przyjętym dla
spółek publicznych. Stosownie do § 91 Szczegółowych Zasad Działania KDPW Emitent jest
zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, dniu dywidendy oraz terminie wypłaty
dywidendy, przesyłając niezwłocznie, lecz nie później niż 10 dni przed dniem dywidendy
odpowiednią uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto, zgodnie z § 20 Regulaminu
Rynku Nieurzędowego, po dopuszczeniu Akcji Emitenta do obrotu giełdowego, Emitent jest
zobowiązany niezwłocznie informować GPW o zamiarze wypłaty dywidendy i uzgadniać z GPW
decyzje w tym zakresie, jeżeli mogą one mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania
transakcji giełdowych.

•

Nie istnieją uprzywilejowania co do dywidendy.
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4.7.

Akcje tworzące kapitał zakładowy

Tabela 11.

Kapitał zakładowy (stan na 1.06.2005 r.)

Seria akcji

Liczba

Numery

Rodzaj akcji

Wartość

Cena emisyjna

nominalna

(zł)

(zł)
A

100.000

000001-100000

B

400.000

000001-400000

4.8.

zwykłe na okaziciela,
bez uprzywilejowania
zwykłe na okaziciela,
bez uprzywilejowania

1

1

1

1

Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy został opłacony w całości.

4.9.

Informacje o zmianach kapitału zakładowego

Tabela 12.

Zmiany kapitału zakładowego (stan na 1.06.2005 r.)

Rodzaj
zmiany

Podstawa
prawna

Podwyższenie
kapitału
zakładowego
poprzez emisję
nowych akcji

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariuszy z
dnia
22.12.2000 r.

500.000

Zmiana akcji
imiennych na
akcje na
okaziciela i
likwidacja
uprzywilejowania

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariuszy z
dnia
28.10.2004 r.

Bez zmian

4.10.

Kapitał
zakładowy
po
zmianie
(zł)

Rodzaj
wyemitowanych
akcji

akcje imienne,
uprzywilejowane co
do głosu

-

Cena
emisyjna
(zł/sztuka)

Osoby, które objęły co
najmniej 5 % kapitału
zakładowego

1

Krzysztof Zalewski
(150.000 sztuk)
Robert Machunik (25.000 sztuk)
Mariusz Bławat, Sebastian Gazda,
Joanna Bławat i Magdalena
Gazda (współwłasność łączna
jako wspólnicy spółki cywilnej –
200.000 sztuk)

-

-

Wkłady niepieniężne wniesione do Emitenta w okresie ostatnich 3 lat

W okresie ostatnich 3 lat nie zostały wniesione do Spółki żadne wkłady niepieniężne.

4.11.

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
Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości
nowych emisji akcji.

Prospekt Emisyjny

PC GUARD S.A.

60

4.12.

Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie

statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego,
w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy
Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego
w granicach kapitału zakładowego.

4.13.

Wskazanie liczby, wartości nominalnej i wartości ewidencyjnej wszystkich akcji

Emitenta będących jego własnością
Emitent nie jest właścicielem własnych akcji.

4.14.

Przyczyny nabycia własnych akcji

Emitent nigdy nie nabywał własnych akcji.

4.15.

Rynki, na których notowane są papiery wartościowe Emitenta

Na dzień sporządzenia Prospektu papiery wartościowe Emitenta nie są i nie były notowane na żadnym rynku
papierów wartościowych. Nie były również wystawiane w związku z papierami wartościowymi Emitenta kwity
depozytowe.

4.16.

Przedstawienie, za ostatnie 3 lata, notowań papierów wartościowych Emitenta na

rynkach papierów wartościowych
Papiery wartościowe Emitenta nie są i nie były notowane na żadnym rynku papierów wartościowych.

4.17.

Opis zdarzeń, o których mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo

upadłościowe i naprawcze, które miały miejsce w okresie ostatnich 3 lat
W stosunku do Emitenta nie miało miejsca żadne ze zdarzeń określonych w rozporządzeniu w sprawie
szczegółowych warunków jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, o których mowa w ustawie Prawo
upadłościowe i naprawcze.

4.18.

Informacje o umorzenia prowadzonej przeciwko emitentowi egzekucji sądowej lub

administracyjnej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od
kosztów postępowania egzekucyjnego
W stosunku do Emitenta nie zaszło takie zdarzenie.

4.19.

Informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego

W stosunku do Emitenta nie zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne.

4.20.

Informacje o wpisaniu danych dotyczących przedsiębiorstwa emitenta do działu

4 rejestru przedsiębiorców, zgodnie z ustawą o KRS
W odniesieniu do przedsiębiorstwa Emitenta na dzień sporządzenia Prospektu w Dziale 4 Rejestru
Przedsiębiorców nie zostały wpisane żadne dane.
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Opis powiązań organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami,

mających istotny wpływ na jego działalność oraz określenie roli emitenta w grupie
kapitałowej
Nie istnieją powiązania organizacyjne lub kapitałowe Emitenta z innymi podmiotami, które miałyby istotny
wpływ na jego działalność. Emitent nie uczestniczy w żadnej grupie kapitałowej.

4.22.

Informacje o mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy publicznych

wezwaniach do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji emitenta
W okresie ostatnich 12 miesięcy nie ogłoszono publicznych wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub
zamianę akcji Emitenta.

4.23.

Informacje o mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy publicznych

wezwaniach do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych
W okresie ostatnich 12 miesięcy nie ogłoszono publicznych wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub
zamianę akcji spółek publicznych.
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