MEMORANDUM INFORMACYJNE
BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE

Tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Suplementem nr 1 z dnia 3 lutego 2020 roku,
Suplementem nr 2 z dnia 26 lutego 2020 roku oraz Suplementem nr 3 z dnia 4 marca 2020 roku
udostępnionych w dniach ich sporządzania (treść wszystkich suplementów znajduje się pod
niniejszym Memorandum).
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Niniejszy dokument został sporządzony na potrzeby oferty publicznej 22.000 (słownie: dwadzieścia
dwa tysiące) akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł każda (akcje nie będą dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym).
Cena sprzedaży jednej akcji: 120,00 zł.
Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami
określonymi w memorandum. Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem
zawierającym informacje o emitowanych akcjach, ich ofercie oraz emitencie.
Niniejsza oferta publiczna może być prowadzona na podstawie niniejszego memorandum
w oparciu o art. 37b Ustawy o ofercie publicznej.
Niniejszy Dokument nie był zatwierdzany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prowadzenie oferty
publicznej wymaga udostępnienia niniejszego memorandum najwcześniej w dniu rozpoczęcia
subskrypcji akcji.
Wyłącznym podmiotem oferującym akcje jest emitent.
Niniejszy Dokument jest ważny do dnia przydziału akcji albo z dniem podania do publicznej
wiadomości informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej.
Wszelkie zmiany niniejszego Dokumentu będą ogłaszane na stronie emisji www.akcjabroda.pl
Niniejszy Dokument został opublikowany w dniu 22.01.2020 roku.
Niniejszy dokument ma za zadanie umożliwić inwestorom rzetelną ocenę sytuacji gospodarczej,
majątkowej i finansowej emitenta.
Podejmowane przez osoby zainteresowane decyzje o objęciu akcji serii C powinny być poprzedzone
wnikliwą analizą oraz w razie konieczności konsultacją ze specjalistami.
Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi i zabrania się jego wykorzystywanie oraz
kopiowanie do celów innych niż celów związanych z niniejszą emisją akcji serii C chyba, że wynika
to z obowiązujących przepisów prawa.
Wszystkie wymagane prawem dokumenty dotyczące emisji akcji serii C w tym niniejszy dokument,
udostępniane są na stronie internetowej pod adresem www.akcjabroda.pl gdzie można je przeglądać
oraz utrwalać.
Wszystkie istotne dokumenty, w szczególności dokumenty korporacyjne znajdują się oraz
zamieszczane są na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.browarbrodacz.pl
Wszelkie wymagane prawem ogłoszenia Emitent zamieszcza w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym, a także na stronie internetowej pod adresem www.browarbrodacz.pl
Sprawozdania finansowe, sprawozdania Zarządu z działalności oraz opinie biegłego rewidenta są
publiczne i można je przeglądać wpisując dane Emitenta pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/
search_df
W siedzibie Emitenta dostępne są dla akcjonariuszy do wglądu protokoły Walnych Zgromadzeń
Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych każdy akcjonariusz może przeglądać
księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki odpisów uchwał (o
prawach akcjonariuszy szerzej w dziale III. ust. 9 niniejszego dokumentu).
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I. Czynniki ryzyka
Na wstępie należy podkreślić, że aktualny etap rozwoju Emitenta, mimo, że rozwój ten
wydaje się obiecujący, nie daje gwarancji powodzenia inwestycji w emitowane akcje.
Zakup akcji w ramach niniejszej emisji powinien być zatem dokonany w sposób rozważny,
z uwzględnieniem możliwości utraty wpłaconego kapitału oraz po szczegółowym
zapoznaniu się z niniejszym dokumentem, a w szczególności wszystkimi czynnikami
ryzyka. W razie braku zrozumienia któregokolwiek z opisanych postanowień lub procedury
emisji, Spółka zaleca kontakt z niezależnym, obiektywnym doradcą inwestycyjnym lub
prawnikiem. Spółka również służy swoją radą i będzie odpowiadać na wszystkie pytania
zainteresowanych emisją inwestorów.

1. Ryzyko związane z zależnością od infrastruktury innych Browarów:
Emitent nie posiada własnej linii produkcyjnej, gdzie mógłby niezależnie od innych
podmiotów produkować piwo. Produkcja odbywa się na podstawie zawartych umów,
z wykorzystaniem infrastruktury dwóch browarów, co w chwili obecnej w pełni zaspokaja
bieżące potrzeby Spółki w tym zakresie. Nie można jednak wykluczyć, że może dojść do
zakończenia współpracy Spółki z którymś z tych podmiotów, co może spowodować
okresowe problemy, do czasu rozpoczęcia współpracy z innym browarem lub rozszerzenia
zakresu współpracy z pozostałymi podmiotami. Usamodzielnienie w postaci budowy
browaru stanowi jeden z głównych, ale jeszcze odległych na dzień dzisiejszy celów Spółki.

2. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów:
Po pierwsze odnieść się należy do punktu pierwszego, tj. uzależnienia produkcji od umów
z podmiotami trzecimi, które mogą narzucić zwiększenie kosztów lub zmierzać do
zakończenia współpracy. Po drugie, model biznesowy Spółki, choć zakłada stały wzrost
kosztów w związku chociażby z inflacją, nie można wykluczyć innych zdarzeń na rynku,
których efektem będzie niemożliwe do przewidzenia zwiększenie kosztów produkcji, ale
także prowadzenia działalności. W zależności od poziomu sprzedaży, może to wpłynąć na
rentowność Emitenta.

3. Ryzyko związane z pozyskaniem kapitału dla dalszego rozwoju
Spółki:
Spółka na obecnym etapie, opiera swój rozwój głownie na zewnętrznym finansowaniu.
W pierwszej kolejności z pozyskanych środków stara się zbudować mocne fundamenty
działalności, a w perspektywie dalszej zbudować własną linię produkcyjną. Nieustanne
pozyskiwanie środków na realizację tych celów jest konieczne, aby rozwój Spółki się nie
zatrzymał. W tym przedmiocie istnieje ryzyko mniejszego zainteresowania planowanymi w
przyszłości kolejnymi emisjami, co może doprowadzić do konieczności kredytowania, co z
kolei zwiększy koszty bieżącej działalności Spółki. Zwiększone koszty mogą wpłynąć na
zmniejszenie rentowności.
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4. Ryzyko związane z rozwojem, w tym ryzyko kadrowe:
W związku z nieustannym rozwojem, Spółka będzie potrzebować coraz więcej rąk do
pracy. Znalezienie odpowiednich specjalistów uzależnione jest od sytuacji na rynku pracy.
Nie można wykluczyć, że pojawią się przejściowe trudności w znalezieniu odpowiednich
osób. W ostatnim czasie Spółka pozyskała dwóch doświadczonych w zarządzaniu
członków Zarządu. O takie same osoby uzupełniony został skład Rady Nadzorczej. Spółka
poza organami dysponuje szeregiem specjalistów, którzy stanowią trzon rozwoju Spółki
i na obecną chwilę to wystarcza do efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.
Nie można niestety wykluczyć, że osoby te będą próbowały odejść ze Spółki. Może to
przejściowo wpłynąć na obniżenie poziomu efektywności zarządzania prowadzonej
działalności i osiągane wyniki finansowe.

5. Ryzyko płynności finansowej:
Dokonywane i planowane inwestycje skutkują pojawieniem się ryzyka utraty płynności
finansowej. Aby zabezpieczyć się przed takim ryzykiem, Spółka na bieżąco monitoruje
rynek finansowy, z którego w razie konieczności będzie mogła pozyskać dodatkowe
dofinansowanie. Prognozowane koszty i wydatki są na bieżąco kontrolowane,
a w przypadku odchyleń od założonego planu następuje natychmiastowa reakcja kadry
zarządzającej.

6. Ryzyko niewłaściwej strategii działalności:
Model biznesowy Spółki został opracowany przez specjalistów i do dnia dzisiejszego
przynosi lepsze niż zakładane efekty. Niestety rynek, na którym działa Emitent również
ciągle się rozwija i zmienia. Spółka musi stale dostosowywać się do warunków rynkowych.
Ważna jest nieustanna weryfikacja założonych celów z zasadami, które narzuca rynek.
Mimo posiadania wyspecjalizowanej kadry zarządzającej oraz korzystania ze wsparcia
doradczego i prawnego, nie można wykluczyć podjęcia nietrafnych decyzji wynikających
z niewłaściwej oceny sytuacji co będzie miało przełożenie na wyniki finansowe Spółki.
Niektóre decyzje inwestycyjne obarczone są już na wstępie pewnym ryzykiem. Spółka
decyduje się na takie kroki wyłącznie, gdy dostrzega sporą szansę rozwoju.

7. Popyt na produkty Emitenta:
Emitent działa na rynku, na którym nieustannie wzrasta konkurencja. W ostatnich latach
pojawiło się wiele piw kraftowych przeróżnych producentów i marek. Atrakcyjność
produktu oferowanego przez Spółkę uzależniona jest od utrzymywania jakości najlepiej
sprzedających się produktów oraz proponowania cały czas nowych piw. Konkurencja jest
bardzo korzystna dla klientów, ale groźna dla Emitenta, bowiem jego działalność zależna
jest od umiejętności zaspokojenia aktualnych oczekiwań rynku. Spółka musi nieustannie
badać te oczekiwania, aby zarówno zatrzymać swoich stałych klientów, ale również by
dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców. Istnieje w tym przedmiocie ryzyko, będące
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poza kontrolą Spółki, że zmieniające się zbyt dynamicznie trendy, nie zostaną zauważone,
co może skutkować spadkiem sprzedaży przy zachowaniu tego samego poziomu kosztów.

8. Ryzyko wynikające z aktualnej struktury akcjonariatu:
Założyciel Emitenta, Pan Tomasz Brzostowski jest aktualnie największym akcjonariuszem
Spółki. Ponadto Pan Tomasz Brzostowski wchodzi w skład Zarządu Spółki. W związku
z powyższym, należy brać pod uwagę, że w głównej mierze od decyzji Pana Tomasza
Brzostowskiego zależeć będzie bieżąca działalność Spółki, a zwłaszcza kierunki jej
dalszego rozwoju. Mimo powyższego warto zauważyć, że Pan Tomasz Brzostowski jest
związany ze Spółką od początku prowadzenia przez nią działalności, co dowodzi
stabilności oraz świadczy o jego prorozwojowym nastawieniu. Nie można niestety
wykluczyć, że Pan Tomasz Brzostowski podejmie
w przyszłości decyzję o wystąpieniu
ze Spółki i sprzedaży swoich akcji, a nowy większościowy akcjonariusz będzie
prezentował odmienny model biznesowy, który nie odniesie sukcesu.

9. Ryzyko związane z rozdrobnieniem akcjonariatu:
Spółka nie wyklucza przeprowadzenia kolejnych emisji papierów wartościowych
w przyszłości w celu pozyskania dalszego kapitału na rozwój. Ma to ten skutek, że udział
dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym zmniejszy się.

10. Zbywalność akcji:
Choć brak jest jakichkolwiek ograniczeń związanych ze zbywaniem akcji Spółki, to istnieje
duże ryzyko, że ciężko będzie znaleźć potencjalnego kupca. Sytuacja może się zmienić po
wejściu Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych lub do alternatywnego system obrotu
New Connect. Spółka rozważa taki krok, ale dopiero po zbudowaniu stabilnych
fundamentów swojej działalności, do czego potrzebuje jeszcze trochę czasu.

11. Ryzyko braku zwrotu inwestycji:
Spółka w najbliższym czasie zamierza przeznaczać wypracowany zysk na dalszy rozwój
Spółki, a nie na wypłatę tego zysku akcjonariuszom (dywidenda). W konsekwencji
najpewniejszym zwrotem wpłaconego kapitału w najbliższym czasie jest sprzedaż akcji.

12. Ryzyko związane z interpretacją oraz zmianą przepisów
podatkowych:
Przepisy podatkowe dają duże pole do ich interpretacji, co skutkuje częstym wydawaniem
przez organy podatkowe różnych decyzji odnośnie takich samych lub podobnych stanów
faktycznych. Nie można wykluczyć, że organy zakwestionują przyjętą przez Spółkę
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interpretację i wydadzą decyzje niekorzystne dla Spółki. Przepisy podatkowe w zależności
od prowadzonej polityki Państwa, a także w celu usunięcia rozbieżności interpretacyjnych
ulegają częstym zmianom. W tym zakresie Spółka nie może mieć pewności, że zmiana
przepisów nie zaburzy jej modelu biznesowego.

13. Ryzyko związane ze sformalizowaniem podwyższenia kapitału
zakładowego:
Po pierwsze nie można wykluczyć, że uprawnione do tego osoby skorzystają z prawa do
wytoczenia powództwa przeciwko Spółce o uchylenie lub stwierdzenie nieważności
uchwały z dnia 29 października 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w razie przekonania, że uchwała ta narusza dobre obyczaje, godzi w interes spółki
lub krzywdzi akcjonariuszy albo że uchwała jest sprzeczna z ustawą lub statutem. Na
dzień sporządzania niniejszego dokumentu, Spółka nie ma wiedzy o tym, by takie
postępowanie zostało wszczęte lub żeby miało zostać wszczęte. Po drugie nie można
wykluczyć, że Krajowy Rejestr Sądowy przyjmując inną interpretację przepisów,
zakwestionuje podjętą w/w uchwałę bądź prawidłowość przeprowadzonego procesu
subskrypcji i akcji promocyjnej, co będzie skutkowało oddaleniem wniosku o wpis.

14. Ryzyko nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF:
Emitent w związku z prowadzoną emisją oraz szeregiem obowiązków z nią związanych
może zostać obciążony karami administracyjnymi w przypadku niewykonania obowiązków
bądź stwierdzenia ich wykonania w sposób nieprawidłowy. Podstawowe obowiązki
Emitenta, a także sankcje za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawarte są w
Ustawie o ofercie publicznej.
Podstawowymi obowiązkami Emitenta są:
- Sporządzenie memorandum w formie jednolitego dokumentu w języku polskim,
- ustalenie terminu ważności memorandum informacyjnego, nie dłuższego niż 12 miesięcy
od dnia jego udostępnienia,
- udostępnienie memorandum informacyjnego najpóźniej w dniu rozpoczęcia zapisów lub
subskrypcji papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty publicznej,
- udostępnienie memorandum informacyjnego w sposób zapewniający należytą ochronę
interesów inwestorów, a w przypadku oferty publicznej kierowanej do nieoznaczonego
adresata udostępnienie przez publikację na stronie internetowej emitenta,
- sporządzenie oraz udostępnienie komunikatu aktualizacyjnego oraz suplementu w
przypadkach wskazanych w ustawie o ofercie publicznej wraz z prawem do wycofania
zgody oraz terminowe dokonanie przydziału papierów wartościowych,
- zapewnienie zgodności informacji zawartych w treściach reklamowych z tymi
zamieszczonymi w memorandum informacyjnym, udostępnionym do publicznej
wiadomości, jak również zachowanie zasady, że informacje te nie mogą wprowadzać
inwestorów w błąd co do sytuacji emitenta i oceny papierów wartościowych.
Zgodnie z art. 96 Ustawy o ofercie publicznej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
w/w obowiązków, Komisja może nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do
1.000.000,00 zł.
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15. Ryzyko utraty renomy:
Choć Spółka ma mocno rozwinięty system kontrolingu wewnętrznego, to nie jest w stanie
ustrzec się przed wszystkimi sytuacjami, które są od niej niezależne. Po pierwsze
(wracając do ryzyka ad 1.), Spółka jest uzależniona od cudzych linii produkcyjnych. Mimo,
że pieczę nad produkcją prowadzi osobiście założyciel Spółki Pan Tomasz Brzostowski,
który w Spółce pełni rolę Głównego Piwowara, to jego możliwości kontroli cudzej
infrastruktury są mocno ograniczone. Ewentualna utrata jakości produktu uderzy
bezpośrednio w Emitenta i zagrozi jego dobrej do tej pory renomie. Po drugie, Spółka nie
może wykluczyć bezprawnych działań na szkodę Spółki przez jej pracowników,
współpracowników a także osoby trzecie. W dobie rozszerzającej się mowy nienawiści,
również Spółka nie jest w stanie w pełni ustrzec się przed wszelkimi skutkami takich
bezprawnych działań.

16. Ryzyko wynikające z opinii biegłego rewidenta:
Biegły rewident w sporządzonym przez siebie raporcie za rok 2018 (rok powstania
Spółki) , który jest załączony do Memorandum Informacyjnego, wskazał na sytuację
przewyższania kapitałów zapasowego oraz rezerwowego Spółki przez stratę w roku 2018.
Zarząd został zobowiązany do zorganizowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
celem podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki. Taka uchwała zostanie podjęta na
najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, najprawdopodobniej pod koniec marca
2020 roku.
Wyjaśniając powyższą sytuację Emitent wskazuję, że wynikła ona z tego, że rok 2018
trwał dla Spółki tylko kilka miesięcy. W tym czasie wpłacony został kapitał zakładowy
wyłącznie w wysokości 1/4 (25.000 zł), a Spółka od samego początku swojego istnienia,
podjęła prężne działania nastawione na szybki rozwój, które wiązały się z koniecznością
zaciągnięcia zobowiązań i poniesienia wysokich kosztów.
Do dnia dzisiejszego wpłacony jest cały kapitał zakładowy, a Spółka uzyskuje regularny
przychód który cały czas wzrasta, a który pokrywa bieżące koszty działalności. Mimo tego,
celem pełnej przejrzystości, Emitent czuje się w obowiązku poinformować wszystkich
potencjalnych nabywców o powyższym fakcie.

II. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w
memorandum
1. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w memorandum:
1)

Pan Tomasz Brzostowski - Prezes Zarządu Spółki
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2. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w
memorandum

OŚWIADCZENIE
Działając w imieniu Emitenta: BRODACZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie
świadomi swojej odpowiedzialności oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy
oraz przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w
memorandum są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie
pominięto w nim niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie, a także, że opisuje on
rzetelnie cele emisji oraz czynniki ryzyka.
Sopot, dnia 22 stycznia 2020 roku

________________
Tomasz Brzostowski
Prezes Zarządu

III. Dane o emisji
1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości
akcji emitowanych z wyszczególnieniem uprzywilejowania i
ograniczeń w przenoszeniu akcji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W ramach oferty publicznej zaoferowanych zostanie do objęcia 22.000 akcji serii C
o wartości nominalnej 1,00 zł każda o łącznej wartości nominalnej 22.000,00 zł.
Na każdą akcję przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
Akcje serii C będą akcjami imiennymi,
Akcje serii C będą akcjami nieuprzywilejowanymi,
Akcje serii C będą akcjami niezdematerializowanymi,
Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 roku.
Nie istnieją ograniczenia, dotyczące przenoszenia praw z Akcji serii C.
Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia
złotych).
Łączna cena emisyjna wszystkich akcji serii C wynosi 2.640.000,00 zł (słownie:
dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych).
Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji serii C, to jest kwota nie
mniejsza niż 119,00 zł (sto dziewiętnaście złotych) i nie większa niż 2.618.000,00 zł
(dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy złotych) przekazana zostanie na kapitał
zapasowy (agio).

2. Cele emisji
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Emitent jest browarem kontraktowym, co oznacza, że posiada know-how, receptury,
surowce, markę i dystrybucję, a kontrolowaną produkcję, Spółka zleca browarom
fizycznym.
W przyszłości Spółka zamierza otworzyć własną linię produkcyjną. Budowa browaru to
poważna inwestycja, na którą składa się m.in. zakup działki, budowa budynku, zakup
warzelni, tanków oraz pozostałego sprzętu i wyposażenie pomieszczeń. Istotną rolę ma
tutaj realna kalkulacja kosztów budowy własnego browaru. Kwota możliwa do zebrania
podczas jednej emisji nie jest wystarczająca, żeby zrealizować taką inwestycję.
BRODACZ uważa, że obecnie znacznie ważniejszy jest stabilny rozwój firmy i to właśnie
on będzie stanowił podstawę pod piwowarskie marzenie jakim jest budowa własnej linii
produkcyjnej. Aby uruchomić własny browar fizyczny Emitent powinien sprzedawać
rocznie ilość piwa pozwalającą na jak najefektywniejsze jego wykorzystanie, aby było to
opłacalne.
Podsumowując, budowa browaru rozpocznie się, jak Emitent będzie wiedział, że jest w
stanie zrealizować ten plan od początku do końca oraz jak będzie to opłacalne oraz
nieobarczone nadmiernym ryzykiem.
Poniżej Spółka przedstawia konkretne cele, które zamierza zrealizować z pomocą emisji
akcji serii C. Na koniec Spółka przedstawia
1. Dalsza rozbudowa sieci dystrybucji
Ze środków z poprzedniej emisji BRODACZ był w stanie zakupić hurtownię piwa
CHMIELOVE Sp. z o.o., która działa głównie na Pomorzu. Dzięki temu ruchowi Spółka
pozyskała kontakty, które pozwoliły jej zwiększyć sprzedaż w większym stopniu niż to było
zakładane. Spółka zakładała wzrost o 40%. W 2018 roku spółka sprzedała 92.000 litrów
piwa, a już na dzień sporządzania niniejszego dokumentu sprzedaż w roku 2019 jest na
poziomie ok. 150.000 litrów. Już na dzień dzisiejszy można mówić o wzroście ponad 60%.
Spółka wie, że inwestowanie w rozbudowę sieci dystrybucji jest podstawą dotarcia do
szerszego grona klientów. Spółka zamierza zorganizować hurtownie w innych miastach
Polski m.in. we Wrocławiu, aby dotrzeć do klientów z całej Polski. Jest to główny cel
obecnej emisji akcji serii C.
2. Zwiększenie rozpoznawalności marki
Spółka nieustannie poszukuje środków na prowadzone akcje marketingowe, które
pozwalają dotrzeć do potencjalnych klientów, w szczególności w mediach
społecznościowych. Rozpoznawalność marki powiększa nie tylko portfel klientów, ale
także zwiększa szasnę na pozyskanie większej liczby inwestorów.
3. Podwojenie produkcji w 2020 roku
Był to jeden z podstawowych celów poprzedniej emisji Akcji serii B. Mimo, że ten cel
jeszcze nie został osiągnięty, to Spółka jest o krok od jego zrealizowania i to znacznie
wcześniej niż było to zakładane. Okazało się, że planowany wzrost sprzedaży był bardzo
bezpiecznym założeniem i Spółce udało się sprzedać znacznie więcej. BRODACZ nie
zamierza spoczywać na laurach w związku z sukcesem zwiększenia jego sprzedaży.
Spółka zamierza podtrzymać dobrą passę i skupić się na podtrzymaniu ciągłego rozwoju.
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Wyznacza sobie coraz to wyższe cele i obecnie zamierza spróbować podwoić obecną
produkcję piwa w kolejnym roku 2020.
4. Opłacenie kosztów warzenia piwa i zakupu surowców
Jeżeli Spółka zamierza się rozwijać poprzez nieustanne zwiększanie sprzedaży,
potrzebuje wcześniej środków, które przeznaczy na produkcję piwa. Środki z emisji w
dużej mierze zostaną przeznaczone właśnie na koszty warzenia piwa i zakup surowców.
5. Planowane wielkości wpływów z określeniem, jaka część tych wpływów będzie
przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazaniem, czy cele emisji
mogą ulec zmianie.
- otwarcie nowych oddziałów dystrybucyjnych, zatrudnienie personelu (przedstawicieli
handlowych, dyrektorów oddziałów), pozyskanie nowych punktów sprzedaży piwa(m.in.
zakup lodówek do piwa, zakup sprzętu do nalewania piwa), udzielenie pożyczki na
początek działalności - 1 250 000
- budżet marketingowy (branding w miejscach sprzedaży, zakup materiałów
marketingowych - np. mat do piwa, podkładek, szklanek etc,
organizowanie akcji
marketingowych - eventów, koncertów etc.) - 250 000
- kapitał obrotowy na zakontraktowanie i produkcję piwa - 500 000
- kapitał zapasowy/rezerwa na produkcję piwa, zakontraktowanie chmieli, słodów i
opakowań - 400 000
- wynagrodzenia - 180 000
Wysokość kwot przeznaczanych na w/w cele oraz same cele mogą ulec zmianie w
związku z aktualnym zapotrzebowaniem Spółki, mając na uwadze jej stabilny rozwój.

3. Łączne i w podziale na tytuły określenie kosztów, jakie zostały
zaliczone do szacunkowych kosztów emisji
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przygotowanie strony emisji wraz z grafikami - 12.000,00 zł netto
Przygotowanie tekstów na stronę emisji i strategii komunikacji - 10.000,00 zł netto
Zakładany budżet na reklamy na FB - 100.000,00 zł netto
Zakładany budżet na reklamy Google - 20.000,00 zł netto
Obsługa budżetu reklamowego - 18.000,00 zł netto
Przygotowanie filmu emisyjnego - 20.000,00 zł netto
Obsługa PR i marketingowa - 30.000,00 zł netto
Obsługa prawna - 30.000,00 zł netto
Koszt nagród - 264.000,00 zł brutto

Łącznie: 542.000,00 zł

4. Podstawa prawna emisji
• art. 431 § 1, 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
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• Statut Spółki ogłoszony w dniu 4 grudnia 2018 roku w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym nr 234/2018 (5622) Pozycja 5389. Aktualna treść, uwzględniająca
późniejsze zmiany, stanowi załącznik do Memorandum.
• Wydruk KRS Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
• Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29
października 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz
pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości.
• Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w
rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych.
• Objęcie wszystkich akcji serii C zostanie zaoferowane w drodze oferty publicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych.
TREŚĆ UCHWAŁY:
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Brodacz Spółka
Akcyjna z siedzibą w Sopocie
z dnia 29 października 2019 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa
poboru akcji w całości
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 431§1,
§2 i § 7 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
1.podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1 zł (jeden złoty) i nie
większą niż 22.000 zł (dwadzieścia dwa tysięcy złotych), tj. z kwoty 120.568,00 zł
(sto dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych) do kwoty nie mniejszej
niż 120.569,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych)
oraz nie większej niż 142.568,00 zł (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset
sześćdziesiąt osiem złotych),
2.podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1
(jednej) i nie więcej niż 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) nowych akcji serii C, o
wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych numerami od C
00.001 do C 22.000,
3.objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art.
431 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych,
4.objęcie wszystkich akcji serii C zostanie zaoferowane w drodze oferty publicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych,
5.wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami imiennymi; z akcjami nie będą związane
żadne szczególne uprawnienia,
6.wszystkie akcje serii C będą niezdematerializowane,
5.akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed
zarejestrowaniem,
6.Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku;
7.Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C zostaną określone przez
Zarząd Spółki, który zostaje upoważniony do ich ustalenia według własnego
uznania, przy uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,
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8.cena emisyjna za jedną akcję serii C wynosi 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych), tj.
cena emisyjna za wszystkie akcje serii C wynosi nie mniej niż 120.00 zł i nie więcej
niż 2.640.000,00 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych). Nadwyżka
ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji serii C, to jest kwota nie mniejsza niż
119,00 zł (sto dziewiętnaście złotych) i nie większa niż 2.618.000,00 zł (dwa miliony
sześćset osiemnaście tysięcy złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy
(agio),
9.podwyższenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku, jeśli oferta zostanie przyjęta
co do nie mniej niż 1 (jednej) akcji, jako minimalnej wysokości przewidzianego
podwyższenia kapitału zakładowego,
10.Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich
czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności do
złożenia oświadczenia o przydziale akcji, oświadczenia w formie aktu notarialnego o
wysokości rzeczywiście objętego podwyższonego kapitału zakładowego i o
dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie oraz zgłoszenia
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego,
11.Walne Zgromadzenie wyłącza prawo poboru akcji serii C przysługujące
dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w całości.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu
uczestniczyło 94.642 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 78,50% kapitału
zakładowego. ------------------------------------------------Ogółem oddano 94.642 ważnych głosów.-----------------------------------------------„Za” oddano 94.642 głosów.-------------------------------------------------------------------„Przeciw” oddano: 0 głosów.------------------------------------------------------------------„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-------------------------------------------------Sprzeciwów nie zgłoszono.---------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie.

5. Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych
akcjonariuszy
Dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa pierwszeństwa w objęciu Akcji
serii C zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
Podstawowym celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest pozyskanie
zewnętrznych środków pieniężnych na rozwój i bieżącą działalność Spółki.
Dotychczasowi akcjonariusze zasilili w niedalekiej przeszłości Spółkę o środki, które
pozwoliły częściowo zrealizować zakładane cele. Spółka nie pozyskała przy poprzedniej
emisji akcji serii B tylu inwestorów, ile pierwotnie zakładała. Spółka w dalszym ciągu
potrzebuje środków, aby zwiększyć produkcję. Zarząd badał rynek i rozmawiał z
potencjalnymi inwestorami, którzy wyrazili duże zainteresowanie Spółką.
W tych okolicznościach, zdaniem Emitenta pozyskanie kolejnych inwestorów będzie
zdecydowanie bardziej efektywne w realizacji celów Spółki niż obciążanie
dotychczasowych akcjonariuszy.
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6. Data, od której Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie.
Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 roku.
Dywidenda będzie wypłacana w walucie polskiej.

7. Prawa związane z akcjami:
•

Prawo do udziału w zysku rocznym, tj. prawo do dywidendy (art. 347-348
KSH).
- Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony
przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
- Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym
przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.
- Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala zwyczajne walne
zgromadzenie akcjonariuszy.
• Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już
posiadanych, tj. prawo poboru (art. 433 KSH).
Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do
liczby posiadanych akcji (prawo poboru). W interesie spółki Walne Zgromadzenie
może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części. Uchwała
Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej 4/5 (czterech piątych)
głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku,
gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku likwidacji Emitenta.
Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w przypadku
rozwiązania lub likwidacji. W związku z tym, Akcjonariusz uczestniczy w podziale
majątku Emitenta, w przypadku jego rozwiązania lub likwidacji proporcjonalnie do
posiadanego udziału w kapitale zakładowym.
• Prawo do zbywania akcji Emitenta.
Zgodnie z art 337 § 1 KSH akcje Emitenta są zbywalne.
• Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.
Na żądanie akcjonariusza możliwa jest zamiana akcji imiennych na akcje na
okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
• Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach ( art. 340 § 3
KSH).
W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub
użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym
przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
• Uprzywilejowanie akcji (art. 351 § 1 KSH).
Akcje serii A, B oraz nowej serii C nie są uprzywilejowane.
• Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 399 § 3 KSH)
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co
najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne
zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
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Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia (art. 400 KSH)
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego
zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą
kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie
dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne
zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym
żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 KSH)
Prawo do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad
poszczególnych spraw (art. 401 KSH).
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone
zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem
zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone
w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później
niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić
zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie
następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 406, 407 KSH).
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i
użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia
w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi
akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana
przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich
miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę
przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni
powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać
adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać
listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów
jego sporządzenia.
Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411, 412 KSH).
Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może
głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocnika z ograniczeniami opisanymi w Kodeksie
Spółek Handlowych.
Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia (art. 422-427 KSH).
Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i
godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może
być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie
uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego
Zgromadzenia przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym
członkom tych organów lub akcjonariuszowi, który:
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- głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania
sprzeciwu (wymóg głosowania nie dotyczy akcji niemej),
- został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, gdy Walne Zgromadzenie zwołane
zostało w sposób wadliwy lub podjęto uchwałę w sprawie nieobjętej porządkiem
obrad.
Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony
przepisami prawa (art. 428 § 1 KSH).
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do udzielenia
akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to
uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu
odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i
który zgłosił sprzeciw do protokołu, ma prawo do złożenia wniosku do sądu
rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w
art. 428 § 1 KSH (art. 429 § 1 KSH) lub o zobowiązanie spółki do ogłoszenia
informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem
Akcjonariuszy na podstawie art. 428 § 4 KSH (art. 429 § 2 KSH).
Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub
innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486-487 KSH).
Jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w
terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz
lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku,
może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce.
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania
oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 KSH).
Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału
zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze
głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób
powołania Rady Nadzorczej.
Prawo do żądania, aby spółka handlowa, będąca akcjonariuszem Emitenta
udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub
zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 KSH wobec określonej spółki
handlowej lub spółdzielni, będącej akcjonariuszem Emitenta (art. 6 § 4 i § 5
KSH).
Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej spółki kapitałowej
może żądać, aby spółka handlowa, która jest wspólnikiem albo akcjonariuszem w
tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub
zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej wspólnikiem
albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. Uprawniony może żądać
również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie
spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, o której mowa w zdaniu pierwszym,
w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi
osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na
piśmie.
Prawa związane z dokumentacją Emitenta:
- prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i
sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz
opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 KSH), oraz odpisów wniosków w sprawach
objętych porządkiem obrad (407 § 2 KSH),
- prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania
sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo do żądania wydania odpisu wniosków
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w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (art. 407
KSH),
- prawo do wystąpienia z wnioskiem przez akcjonariuszy posiadających jedną
dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu
do sprawdzenia listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym
celu komisję składającą się przynajmniej z trzech osób, przy czym wnioskodawcy
mają prawo do wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH),
- prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art.421
§ 3 KSH),
- prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub
przekształceniem Spółki (art. 505, art. 540, art. 561 KSH).

8. Polityka emitenta, co do wypłaty dywidendy w przyszłości.
Spółka w najbliższym czasie zamierza przeznaczać wypracowany zysk na dalszy rozwój
Spółki, a nie na wypłatę tego zysku akcjonariuszom (dywidenda). W konsekwencji
najpewniejszym zwrotem wpłaconego kapitału w najbliższym czasie jest sprzedaż akcji.
Emitent zamierza realizować wypłatę dywidendy tak szybko, jak pozwolą na to możliwości
Spółki (w szczególności nie będzie trzeba przeznaczać zdecydowanej większości
wypracowanego zysku na realizację opisanych w niniejszym dokumencie celów).

9. Informacja o zasadach opodatkowania dochodów związanych z
posiadaniem i obrotem akcjami, w tym wskazanie płatnika podatku
Opodatkowanie dywidendy
Dochód lub przychód wynikający z dywidendy lub innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych podlega podatkowi
dochodowemu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Płatnikiem podatku jest
akcjonariusz.
Dochodem jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także dochód z umorzenia akcji,
dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji,
wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód
przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący
równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej.
Dochodem jest nadwyżka przychodu otrzymanego nad kosztami uzyskania przychodu.
Wolna od podatku dochodowego jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją
osoby prawnej w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia akcji.
Zbycie akcji
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Przedmiotem opodatkowania jest dochód ze zbycia akcji zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
Płatnikiem tego podatku jest podatnik.
Dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia
akcji, a określonymi przez ustawę kosztami uzyskania przychodów.
Sprzedaż papierów wartościowych podlega także opodatkowaniu podatkiem od czynności
cywilnoprawnych na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Płatnikiem
podatku jest w tym wypadku kupujący.
Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie Ustawą o podatku od Spadków i Darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w
drodze spadku lub darowizny praw majątkowych, w tym praw wynikających z akcji,
wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega podatkowi od spadków i
darowizn, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, tj. spadkobierca lub obdarowany, ani też
spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego
pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz istotnych
postanowień tych umów, w przypadku gdy emitent zawarł takie
umowy.
Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.

11. Zasady dystrybucji Akcji serii C
1. Do kogo kierowana jest oferta publiczna.
Oferta publiczna kierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie będących osobami prawnymi.
2. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji.
•Rozpoczęcie subskrypcji 22/01/2020 r.
•Zakończenie subskrypcji 01/04/2020 r.
3. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz terminy związania zapisem.
•Przyjmowanie zapisów na akcje nowej serii C odbywa się przez stronę internetową
www.akcjabroda.pl, na której znajdują się szczegółowe zasady techniczne dokonywania
zapisów na akcje.
•Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest wyłącznie BRODACZ
Spółka Akcyjna.
•Zapis na akcje jest nieodwołalny.
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•Subskrybenci przestają być związani zapisem w przypadku niezłożenia przez Spółkę
wniosku o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w terminie 6 miesięcy od dnia
podjęcia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29
października 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia
akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości.
4. Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat oraz skutki prawne niedokonania
wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej.
•Wpłat na akcje nowej serii C dokonywane są za pomocą strony www.akcjabroda.pl, na
której znajdują się szczegółowe informacje techniczne dotyczące dokonywania wpłat.
•Aby skutecznie subskrybować akcje, konieczna jest wpłata ceny emisyjnej,
odpowiadająca ilości akcji w terminie do zakończenia zapisów na akcje. Brak pełnej wpłaty
w tym terminie będzie skutkować bezskutecznością zapisu.
•Dniem wpłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Spółki.
5. Informacje uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków
prawnych złożonego zapisu wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby
takie uchylenie było skuteczne.
Nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnoszące się do
informacji zawartych w memorandum informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę
papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między
udostępnieniem memorandum informacyjnego a zakończeniem okresu oferowania
papierów wartościowych, należy wskazać, bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do
memorandum informacyjnego. Emitent lub oferujący jest obowiązany niezwłocznie
udostępnić suplement do memorandum informacyjnego osobom, do których skierowana
jest oferta publiczna, w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione to memorandum.
Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych
przed udostępnieniem suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego
mogą skorzystać w terminie dwóch dni roboczych po udostępnieniu suplementu do
memorandum informacyjnego, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub
istotna niedokładność, o których mowa w ust. 6, wystąpiły lub zostały zauważone przed
zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w
zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać
przedłużony przez emitenta lub oferującego. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do
wycofania zgody określa się w suplemencie do memorandum informacyjnego. Za zgodą
wszystkich osób, które już złożyły zapis, termin ten może ulec skróceniu. Wycofanie zgody
następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na określone
papiery wartościowe.
Emitent może dokonać przydziału Akcji serii C nie wcześniej niż po upływie terminu do
wycofania przez inwestora zgody na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych.
6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału Akcji serii C.
•Zgodnie z art. 439 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przydział akcji zostanie dokonany w
terminie 2 tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji.
•Zgodnie z art. 439 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Ogłoszenie o przydziale akcji
zostanie dokonane w terminie 1 tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.
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7. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot.
Wpłaty zostaną zwrócone w przypadkach opisanych w Kodeksie Spółek Handlowych, w
szczególności niedojścia podwyższenia kapitału zakładowego do skutku oraz
nieprzydzielenia akcji. Zwrot wpłat będzie dokonany w maksymalnym terminie 2 tygodni
od dnia wezwania do odbioru wpłat zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek
Handlowych.
8. Przypadki, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić
od jej przeprowadzenia.
Niedojście do skutku
Oferta Publiczna może nie dojść do skutku w przypadku odwołania jej przez Emitenta lub
odstąpienia przez niego od jej przeprowadzenia.
Emisja Akcji serii C nie dochodzi do skutku w przypadku, kiedy:
1. nie zostanie subskrybowana i należycie opłacona co najmniej jedna Akcja serii C na
zasadach opisanych w Memorandum Informacyjnym,
2. w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C Emitent nie złoży w sądzie wniosku o
rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego, albo
3. sąd prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji Akcji serii C.
Odstąpienie
Emitent może odstąpić od przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do Akcji serii C jedynie z
ważnych powodów.
Do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności:
1. nagłe lub nieprzewidziane zmiany w sytuacji ekonomiczno-politycznej w Polsce lub w
innym kraju, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę
Polski, Ofertę lub na działalność Spółki (np. zamachy terrorystyczne, wojny, katastrofy,
powodzie);
2. nagłe i nieprzewidziane zmiany lub wydarzenia, mogące mieć istotny negatywny wpływ
na działalność Spółki lub mogące skutkować poniesieniem przez Spółkę istotnej szkody
lub istotnym zakłóceniem jej działalności;
3. istotną negatywną zmianę dotyczącą działalności, sytuacji finansowej lub wyników
operacyjnych Spółki;
4. gdy wynik procesu zapisów okaże się niesatysfakcjonujący dla Emitenta, tj. nie będzie
gwarantował pozyskania wysokiej jakości inwestorów lub nie będzie gwarantował
odpowiedniego poziomu płynności notowań na rynku wtórnym lub gdy wystąpi ryzyko
niespełnienia warunków wprowadzanych akcji do obrotu;
5. nagłe i nieprzewidziane zmiany mające bezpośredni, istotny i negatywny wpływ na
funkcjonowanie Spółki.
9. Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz
sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot, odstąpieniu od przeprowadzenia
oferty lub jej odwołaniu.
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Wszelkie ogłoszenia będą zamieszczane na stronie www.akcjabroda.pl w takiej samej
formie i miejscu, jak niniejsze memorandum.
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IV. Dane o Emitencie:
1. Dane podstawowe:
Firma

BRODACZ Spółka Akcyjna

Kraj siedziby

Polska

Forma prawna

Spółka Akcyjna

Adres siedziby

Ul. Józefa Kraszewskiego 11/7, 81-815 Sopot

Adres poczty e-mailowej

akcje@brodacz.pl

Adres strony Emitenta

www.browarbrodacz.pl

Adres strony emisji akcji
serii C

www.akcjabroda.pl

REGON

381533847

NIP

5851486212

Numer KRS

0000752236

Data rejestracji w KRS

09.10.2018 rok

Czas trwania

Nieoznaczony

Podstawa prawna
utworzenia emitenta

Kodeks Spółek Handlowych art. 301 i następne

Rejestr

Rejestr Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII
Wydział Gospodarczy KRS

2. Opis historii Emitenta:
Założycielem Spółki jest jej większościowy akcjonariusz, Prezes Zarządu oraz Główny
Piwowar w Spółce Pan Tomasz Brzostowski. Spółka została zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 9 października 2018 roku przez
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS.
Założyciel Spółki jest również twórcą marki BRODACZ. Marka BRODACZ od 2015 roku
działa na rynku piw rzemieślniczych, oferując klientom piwa nietuzinkowe i warzone z
pasją.
Dorobek marki BRODACZ zapoczątkowany przez założyciela, jest kontynuowany i
rozwijany przez Emitenta. Od rozpoczęcia działalności dużo się wydarzyło. Spółka
znacząco zwiększyła sprzedaż swoich produktów oraz znalazła odbiorców w całej Polsce.
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Emitent oraz browar BRODACZ brały udział w festiwalach piwnych, ale też wielu
wydarzeniach muzycznych, a nawet konferencjach. Zespół powiększył się, a piwa zostały
uwarzone razem z influencerami takimi jak Mietczyński, czy Food Emperor.
Wyspecjalizowany na dzień dzisiejszy zespół BRODACZA dba o jego nieustanny,
zrównoważony rozwój.
Dzięki środkom z emisji akcji serii B, Spółka mogła w 2019 roku pozwolić sobie na
zwiększenie zatrudnienia, pozyskując specjalistów wspierających Spółkę w jej
nieustannym rozwoju. Zabezpieczenie kadrowe jest niezwykle istotne ze względu na
nieustanny wzrost sprzedaży produktów Emitenta. Spółka zorganizowała z tych środków
biuro w centrum Wrzeszcza w Gdańsku, które służy jej obecnie do sprawnej działalności
operacyjnej.
Ze środków z emisji akcji serri B Spółka zakupiła także 95% udziałów (190/200 głosów) w
Spółce CHMIELOVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000807060, posiadająca NIP: 5932604348 oraz REGON: 364883760, o kapitale
zakładowym 10.000,00 zł.
Spółka CHMIELOVE prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej oraz detalicznej
napojów alkoholowych i bezalkoholowych, transportu towaru oraz jego magazynowania i
przechowywania. CHMIELOVE wspiera Emitenta w dystrybucji oferowanych przez niego
produktów. Więcej informacji o Spółce można uzyskać na stronie internetowej Spółki
CHMIELOVE: http://www.chmielove.eu Wykorzystanie posiadanych przez tę Spółkę
kontraktów, pozwoliło na zwiększenie sprzedaży produktów BRODACZ w roku 2019 w
skali większej niż była zakładana (nie 40% wzrostu, a aż 60%).
Pozostałe środki z emisji akcji serii B zostały przeznaczone na pokrycie kosztów
zwiększonej produkcji piwa, które trzeba było zainwestować, aby po wielu miesiącach
zobaczyć zwiększone przychody.

3. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych
emitenta oraz zasad ich tworzenia
Kapitał zakładowy Spółki wynosi na dzień sporządzania memorandum 120.568,00 zł.
Szerzej o strukturze kapitału zakładowego w dalszych punktach.
Spółka może tworzyć następujące kapitały (fundusze):
a) Kapitał zapasowy,
b) Kapitał rezerwowy.
Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiedni fundusze
celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego
Zgromadzenia.
Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych z
odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% (osiem
procent) zysku do podziału.
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Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej 1/3
(jedną trzecią) część kapitału zakładowego.

4. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego.
Kapitał zakładowy został pokryty w całości.

5. Informacja o przewidywanych zmianach kapitału w związku ze
skorzystaniem z praw przez obligatariuszy.
Ponieważ Spółka nie wyemitowała żadnych obligacji, nie przewiduje się żadnych zmian
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.

6. Uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w
granicach kapitału docelowego.
1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej 80.000,00 zł (słownie:
osiemdziesiąt tysięcy złotych) tj. maksymalnie do kwoty 200.568,00 zł (słownie:
dwieście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych), w drodze jednego lub kilku
kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej
(kapitał docelowy).
2. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania
nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od udzielenia
niniejszego upoważnienia tj. do dnia 27 września 2022 roku.
3. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z
podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o ile przepisy
Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej, w szczególności Zarząd jest
upoważniony do:
a) ustalania ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w
tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
b) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w
sprawie emisji i proponowania objęcia akcji.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady
pieniężne lub niepieniężne.
Uwzględniając postanowienia niniejszego memorandum, Zarząd uprawniony jest do
dodatkowego podwyższenia kapitału zakładowego również w trakcie trwania emisji akcji
serii C o kolejne 58.000,00 zł tj. emisję 58.000 akcji po 1 zł wartości nominalnej każda.
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7. Rynki papierów wartościowych
Papiery wartościowe Spółki nie były i nadal nie są notowane na rynkach papierów
wartościowych oraz nie są wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe.

8. Informacje o ratingu, który został przyznany emitentowi lub
emitowanym przez niego papierom wartościowym.
Ani emitentowi, ani jakimkolwiek jego papierom wartościowym nie został nigdy przyznany
rating.

9. Powiązania organizacyjne i kapitałowe
Spółka posiada 95% udziałów (190/200 głosów) w Spółce CHMIELOVE Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w
Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000807060, posiadająca NIP:
5932604348 oraz REGON: 364883760, o kapitale zakładowym 10.000,00 zł.
Spółka CHMIELOVE prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej oraz detalicznej
napojów alkoholowych i bezalkoholowych, transportu towaru oraz jego magazynowania i
przechowywania. CHMIELOVE wspiera Emitenta w dystrybucji oferowanych przez niego
produktów. Strona internetowa Spółki CHMIELOVE: http://www.chmielove.eu
Spółka CHMIELOVE wspiera Emitenta w przedmiocie dystrybucji produkowanego piwa, w
szczególności na terenie Pomorza.
Jeden z członków zarządu Brodacz S.A. Pan Sławomir Stankuć pełni jednocześnie funkcję
Prezesa Zarządu Chmielove Sp. z o.o.
Pan Tomasz Brzostowski jest jednocześnie większościowym akcjonariuszem Spółki oraz
Prezesem jej Zarządu. W Radzie Nadzorczej zasiada matka Pana Tomasza
Brzostowskiego Pani Ewa Brzostowska oraz jego ojciec Pan Leszek Brzostowski.

10. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach
lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym
BRODACZ to kontraktowy browar wywodzący się z Trójmiasta, który ma w swoim portfolio
już ponad 100 różnych piw. Obecnie sprzedaje około 180 000 litrów piwa rocznie (wartość
przewidywana na koniec roku 2019).
Podstawą działalności Emitenta jest oczywiście warzenie świetnego piwa. W ciągu roku
Spółka oferuje swoim klientom od kilku do kilkunastu nowych propozycji oraz kontynuuje
sprzedaż piwa popularnego w ubiegłych latach.
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W miarę rozwoju firmy Emitent planuje, idąc wzorem najlepszych (BrewDog czy Mikkeller)
otworzyć sieć pubów firmowych.
Produkty Emitenta uczestniczą w najważniejszych targach branżowych, takich jak
Hevelka, Silesia Beer Fest (nagroda za najlepsze piwo festiwalu), czy też Poznańskie
Targi Piwne (Srebrny medal w Konkursie Piw Rzemieślniczych za piwo Fruttato Peach w
kategorii sour ale z owocami), ale towarzyszy też Polakom podczas różnych wydarzeń.
Piwa Emitenta gościły na Infoshare, konferencji Internet Beta, a nawet na GonKonie! Piwa
są dostępne również w popularnych i klimatycznych lokalach.
Spółka prowadzi jednolitą działalność gospodarczą - sprzedaje piwo. Obecnie działalność
prowadzona jest wyłącznie na rynku Polskim i wyłącznie z tego rynku uzyskuje przychód.
Od kilku lat spożycie piwa w Polsce utrzymuje stabilny poziom, oscylując w granicach
98-99 litrów na osobę. To ponad 18 litrów więcej niż w 2005 roku. W światowym rankingu
spożycia piwa na osobę, zajmujemy 5. miejsce i plasujemy się za Czechami, Niemcami,
Austriakami i Estończykami, ale przeganiamy m.in. Irlandczyków i Belgów.
Polscy piwosze zaczynają doceniać nowe smaki, zwracają większą uwagę na rodzaj
kupowanego piwa, a mniejszy na to, czy kojarzą markę z telewizyjnych reklam. W
ostatnich latach znacznie zwiększyła się więc liczba gatunków piwa oferowana przez
producentów. Prym wiodą tutaj browary rzemieślnicze - znacznie bardziej elastyczne od
browarów korporacyjnych.
Wg. The Nielsen Company w 2017 roku ogólna kwota sprzedaży wartościowej alkoholu w
Polsce wynosiła 32,6 mld złotych, a grupa napojów niskoalkoholowych, do której należą
piwa, cydry i drinki stanowiła jej 48,9%.
Udział wolumenowy piwa w koszyku napojów alkoholowych to aż 90,5%, natomiast udział
wartościowy to 49,5%. Oznacza to, rynek piwny w Polsce ma się bardzo dobrze.
Aktualnie piwa rzemieślnicze mają około półprocentowy udział w całkowitej sprzedaży
wartościowej piwa w Polsce. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się to dużo, ale trzeba
pamiętać, że piwo to zdecydowanie największa spożywcza kategoria FMCG w Polsce, ze
sprzedażą detaliczną przekraczająca 16,7 mld PLN w 2018 roku.
W Stanach Zjednoczonych piwa rzemieślnicze stanowią już 23% wartości rynku, przy
12,7% wielkości produkcji.
Sprzedaż piw rzemieślniczych w Polsce rozwija się niezwykle szybko i od czerwca 2017
do czerwca 2018 ich sprzedaż zwiększyła się aż o 41%. Spółka wierzy, że w miarę
popularyzowania się piw kraftowych, dogoni pod tym względem Stany Zjednoczone. Ta
tendencja jest utrzymywana w roku 2019.
„Pod względem wartości, w roku 2018 piwowarzy zanotowali duże wzrosty we wszystkich
segmentach premium – na poziomie 15,7 proc., a sama kategoria najdroższych piw urosła
aż o blisko 40 proc. Tym tendencjom nieodmiennie towarzyszy dalszy dynamiczny rozwój
kategorii piwnych specjalności, które w 2018 roku urosły 22,5 proc. pod względem
wartości. Z drugiej strony, rynek piw ekonomicznych skurczył się o 4,5 proc. Zdaniem
piwowarów, premiumizacja kategorii piwa, poszukiwanie nowych smaków i piwa
bezalkoholowe to najważniejsze kierunki rozwoju sektora piwowarskiego. Obserwując
zmieniające się potrzeby klientów i oczekiwanie przez nich różnorodności w ofercie piw,
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każdego roku browary warzą i wprowadzają na rynek nowości różniące się stylami,
smakiem, dodatkami i zawartością alkoholu. Polscy konsumenci są coraz bardziej
świadomi i wymagający. Po piwo sięgają dla smaku i orzeźwienia, a nie dla procentów.
Dokonują wyborów, które pasują do ich stylu życia i okazji. Tak właśnie rozwija się kultura
piwna.”
Igor Tikhonov, Prezes Zarządu ZPPP Browary Polskie
(źródło: https://www.pfiow.pl/wydazenia/978-rewolucja-0-0-na-rynku-piwa-2019-sektorpiwowarski-podsumowuje-rok-2018 )
„Piwo pozostaje ulubionym napojem Polaków. W ubiegłym roku wydali na nie 16,8 mld
złotych. W porównaniu do 2017 r. wartość rynku wzrosła o 7,7 proc. Znacznie wolniej niż
wartość rynku piwa rośnie wielkość kategorii. W 2018 roku zanotowaliśmy 4,1 proc. wzrost
wolumenu w stosunku do roku poprzedniego. To pozwoliło branży odrobić z lekką
nadwyżką spadki z roku 2017, który był słaby.”
Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny Związku Browary Polskie
(źródło: https://www.pfiow.pl/wydazenia/978-rewolucja-0-0-na-rynku-piwa-2019-sektorpiwowarski-podsumowuje-rok-2018

11. Podstawowe informacje dotyczące uzależnienia emitenta od
patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub
finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych, jeżeli jest to
istotne z punktu widzenia działalności lub rentowności emitenta.
Emitent nie posiada własnej linii produkcyjnej, gdzie mógłby niezależnie od innych
podmiotów produkować piwo. Produkcja odbywa się na podstawie zawartych umów,
z wykorzystaniem infrastruktury dwóch browarów, co w chwili obecnej w pełni zaspokaja
bieżące potrzeby Spółki w tym zakresie.
Ponadto, działalność emitenta opiera się na posiadanej koncesji.

12. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w
tym inwestycji kapitałowych.
W 2019 roku emitent zakupił 95% udziałów (190/200 głosów) w Spółce CHMIELOVE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w
Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000807060, posiadająca NIP:
5932604348 oraz REGON: 364883760, o kapitale zakładowym 10.000,00 zł.
Spółka CHMIELOVE prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej oraz detalicznej
napojów alkoholowych i bezalkoholowych, transportu towaru oraz jego magazynowania i
przechowywania. CHMIELOVE wspiera Emitenta w dystrybucji oferowanych przez niego
produktów. Strona internetowa Spółki CHMIELOVE: http://www.chmielove.eu
Spółka CHMIELOVE wspiera Emitenta w przedmiocie dystrybucji produkowanego piwa, w
szczególności na terenie Pomorza.
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13. Informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach:
upadłościowym, układowym, ugodowym, arbitrażowym,
egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli wynik tych postępowań ma
lub może mieć istotne znaczenie dla działalności emitenta;
Wobec emitenta na dzień sporządzania memorandum nie toczą się żadne postępowania,
w szczególności upadłościowe, układowe, ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne ani
likwidacyjne.

14. Informację o wszystkich innych postępowaniach przed organami
administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub
arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący
co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić
według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub
miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na
sytuację finansową emitenta, albo stosowną informację o braku
takich postępowań.
Emitent w okresie 12 miesięcy przed sporządzeniem memorandum, ani obecnie nie był
oraz nie jest stroną w żadnych postępowaniach przed organami administracji publicznej,
sądowych lub arbitrażowych, które mogły mieć, miały lub mogą istotny wpływ na sytuację
finansową emitenta. Emitent na dzień sporządzania memorandum nie ma wiedzy, ani nie
przewiduje, aby takie postępowania mogły wystąpić w przyszłości.

15. Zobowiązania emitenta, w szczególności kształtujące jego
sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na
możliwość realizacji przez nabywców akcji uprawnień w nich
inkorporowanych.
Nie występują.

16. Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki
z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem
finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
zamieszczonymi w memorandum.
Nie występują.
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17. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji finansowej i
majątkowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji
istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu ostatniego
sprawozdania finansowego.

- Rozbudowanie struktury spółki i struktury zatrudnienia, co znacząco wpłynęło na koszty
stałe.

- Zatrudnienie dwóch członków zarządu w Brodacz S.A.
- Zatrudnienie asystentki zarządu - kierownika biura w Brodacz S.A.
- Zakup Chmielove Sp. z o.o., spółki dystrybuującej produkty emitenta głównie na terenie
woj. pomorskiego (koszt zakupu: 100 000 zł). Zatrudnienie w spółce Chmielove Sp. z
o.o. dyrektora handlowego, dwóch przedstawicieli handlowych oraz dwóch kierowcówdostawców.

18. Osoby zarządzające i nadzorujące przedsiębiorstwo emitenta:
Zarząd oraz sposób reprezentacji:
•

W skład obecnego Zarządu Spółki wchodzą:
Pan Tomasz Brzostowski: ul. Józefa Kraszewskiego 11/7, 81-815 Sopot, lat 30,
Prezes Zarządu (pełniący funkcję od 29/08/2018, wspólna kadencja 5 lat tj. do
dnia 29/08/2023 roku)
Inżynier budowy maszyn, Politechnika Gdańska
Hevelka Sp. z o.o.. członek zarządu
założyciel marki Browar Brodacz

•

Mandat członków zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego
zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok
obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
Zarówno w przypadku zarządu jednoosobowego, jak i zarządu wieloosobowego do
reprezentowania spółki upoważniony jest każdy członek zarządu działający
samodzielnie.

•

Rada Nadzorcza:
W skład obecnej Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:
1) Pani Ewa Janina Brzostowska ul. Akacjowa 1, 12-200 Pisz, lat 59 – Członek
Rady Nadzorczej (pełniący funkcję od powstania Spółki do teraz, wspólna
kadencja 5 lat tj. do dnia 29/08/2023 roku)
Technikum Rolnicze w Białej Piskiej, technik-rolnik, 1980
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piszu, samodzielna księgowa, 1980-2000
2) Pan Leszek Grzegorz Brzostowski ul. Akacjowa 1, 12-200 Pisz , lat 58 –
Członek Rady Nadzorczej (pełniący funkcję od powstania Spółki do teraz, wspólna
kadencja 5 lat tj. do dnia 29/08/2023 roku)
Technikum Mechanizacji Rolnictwa, technik-mechanik, 1981
Zakład Ogólnobudowlany Leszek Brzostowski, właściciel 1983 - obecnie
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3) Pani Marta Joanna Wojtynowska ul. Jagiełły 11/6, 81-757 Sopot lat 30 –
Członek Rady Nadzorczej (pełniący funkcję od powstania Spółki do teraz,
wspólna kadencja 5 lat tj. do dnia 29/08/2023 roku)
Technologia Chemiczna, Politechnika Gdańska, inżynier
Zarządzanie, Politechnika Gdańska, magister
PwC Polska, o. Gdańsk
Analityk, 2018 - obecnie
4) Pan Radomir Sobczak ul. Biskupa Dominika 5/10, 81-402 Gdynia, lat 56 –
Członek Rady Nadzorczej (pełniący funkcję od 25.10.2019 roku do teraz, wspólna
kadencja 5 lat tj. do dnia 29/08/2023 roku)
Balex Metal 2015-2018
Dyrektor Sprzedaży na Europę Centralną i Skandynawię
Early Warning Europe
Mentor, 2019 - obecnie
5) Pan Artur Gaj ul. ul. Rozwadowska 23/1, 03-628 Warszawa, lat 42 – Członek
Rady Nadzorczej (pełniący funkcję od 25.10.2019 roku do teraz, wspólna
kadencja 5 lat tj. do dnia 29/08/2023 roku)
Zarządzanie i finanse, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorat
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, magister
BNP Paribas Bank Polska
Dyrektor ds. kluczowych klientów, 2016 - obecnie

•

Członkowie Rady Nadzorczej ad. 4 oraz ad. 5 do dnia sporządzenia niniejszego
dokumentu nie zostali ujawnieni w KRS jednak skutek ich powołania nastąpił w
związku ze skorzystaniem przez założyciela Spółki Pana Tomasza Brzostowskiego
z uprawnienia osobistego do wyboru członków Rady Nadzorczej oraz wyrażeniu
zgód przez wybranych członków na pełnienie wskazanych funkcji.

•Według najlepszej wiedzy, żadna z w/w osób nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji
osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób
znalazły się w stanie upadłości.
•Według najlepszej wiedzy, żadna z w/w osób nie jest wpisana do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do
równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego
niż Rzeczpospolita Polska.
•Według najlepszej wiedzy, żadna z w/w osób nie została pozbawiona przez sąd
upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz
pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, a
także nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu
spółek handlowych, a także nie miały miejsca żadne inne równoważnych zdarzenia, na
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
•Według najlepszej wiedzy, żadna z w/w osób nie była stroną toczących się lub
zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych,
administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających emitenta i
nadzorujących emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla
działalności emitenta.
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19. Dane o strukturze akcjonariatu emitenta.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 120.568 zł (słownie sto dwadzieścia tysięcy pięćset
sześćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 120.568 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.
Na każdą akcję przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
STRUKTURA AKCJONARIATU
Akcje serii A

100.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda

Akcje serii B

20.568 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda

Akcje serii A oraz serii B są akcjami:
• imiennymi,
• nieuprzywilejowanymi,
• niezdematerializowanymi.
AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM
ZGROMADZENIU
Tomasz Brzostowski

94.642 akcji serii A tj. 78,50% głosów

Adrian Piecha

6.041 akcji serii A oraz B tj. 5% głosów

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 10% GŁOSÓW NA WALNYM
ZGROMADZENIU
Tomasz Brzostowski

94.642 akcji serii A tj. 78,50% głosów

Przeciwko Panu Tomaszowi Brzostowskiemu nie toczy się ani nie toczyło w okresie
ostatnich 2 lat postępowanie cywilne, karne, administracyjne ani karno skarbowe, które
miało lub ma jakiekolwiek znaczenie dla działalności emitenta.
Pan Tomasz Brzostowski posiada uprawnienie osobiste do wyboru 4 członków Rady
Nadzorczej Spółki.
•

Emisja akcji serii C zakłada podwyższenie kapitału zakładowego Spółki od 120.569
do 142.568 zł tj. podwyższenie o od 1 zł do 22.000 zł.
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•

Podwyższenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku, jeśli oferta zostanie
przyjęta co do nie mniej niż 1 (jednej) akcji, jako minimalnej wysokości
przewidzianego podwyższenia kapitału zakładowego.
STRUKTURA AKCJONARIATU
Z UWZGLĘDNIENIEM EMISJI AKCJI SERII C

Akcje serii A

100.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda

Akcje serii B

20.568 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda

Akcje serii C

od 1 do 22.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każdy

20. Szczegóły transakcji z podmiotami powiązanymi, zawartych przez
emitenta w okresie objętym sprawozdaniami finansowymi
załączonymi do planu połączenia albo podziału oraz do daty
zatwierdzenia memorandum, zgodnie z odpowiednimi standardami
przyjętymi zgodnie z tym rozporządzeniem, jeżeli mają zastosowanie;
jeżeli emitenta nie obowiązują takie standardy, należy ujawnić
następujące informacje:
•
•

2019, sprzedaż produktów dla spółki zależnej - Chmielove Sp. z o.o. - 294 319,54 zł
netto
2019, udzielenie pożyczki dla spółki zależnej - Chmielove Sp. z o.o. - 100 000,00 zł,
pozostało do spłaty 94 000 zł

Wszystkie w/w transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych.
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V. Sprawozdania finansowe
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Sprawozdanie
Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
podmiotu
,
które zawiera bilans na
r. oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w
kapitale
dniu oraz dodatkowe
informacje
(„sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem,

danie finansowe:
finansowej badanego podmiotu

31 grudnia 2018 r. oraz jego

rzepisami ustawy z
– Dz. U. z 2019 r., poz. 351)

1994 r.

badany podmiot przepisami prawa oraz statutem

podmiotu;
Podstawa opinii

oraz stosownie do
dentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym
– Dz. U. z 2017 r., poz. 1089).
za badanie sprawozdania finansowego.
badanego podmiotu zgodnie z Kodeksem etyk
„Kodeks IFAC”
Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które
badania
finansowych w Polsce
etyczne zgodnie z tymi wymogami
i Kodeksem IFAC.
badanego podmiotu z
ntach.

Kierownika badanego podmiotu oraz Rady Nadzorczej za sprawozdanie
finansowe
Kierownik badanego podmiotu oraz Rada Nadzorcza
odpowiedzialne za
, na podstawie
sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny
i jasny
i finansowej i wyniku finansowego badanego podmiotu zgodnie
z przepisami Ustawy o
i (polity
badany podmiot przepisami prawa i
Kierownik badanego podmiotu uznaje za
ie sprawozdania
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sprawozdanie finansowe Kierownik badanego podmiotu oraz Rada Nadzorcza
odpowiedzialne
badanego podmiotu do
Kierownik badanego podmiotu albo
zamier

badanego podmiotu

Kierownik badanego podmiotu oraz Rada Nadzorcza
stawie

e do zapewnienia, aby sprawozdanie
.

uzyskanie racjonalnej
is

sprawozdania z badania
Racjonalna

gospodarcze
awozdania finansowego.
badanego podmiotu ani
Kierownika badanego podmiotu obecnie lub
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy
-

identyfikujemy

i

i zachowujemy zawodowy sceptycyzm,

oceniamy

doty
badanego podmiotu;
i
dokonanych przez Kierownika badanego

podmiotu;

tosowania przez Kierownika badanego podmiotu

-

mo

arzeniami lub warunkami, która
badanego podmiotu

badany
podmiot
oraz czy
w sposób za

ego, w tym ujawnienia,
zenia
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Inne informacje, w tym
badanego podmiotu za rok obrotowy
r. („Sprawo
Kierownika badanego podmiotu oraz Rady Nadzorczej
Kierownik badanego podmiotu oraz Rada Nadzorcza
zgodnie z przepisami prawa.

odpowiedzialne

Kierownik badanego podmiotu oraz Rada Nadzorcza
Sprawozdanie
badanego podmiotu

Nasza opinia z badania sprawozdania finan
W
ze
ze sprawozdaniem finansowym l

Sprawozdania

e do zapewnienia, aby
wymagania przewidziane w Ustawie

rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne
a
naszym sprawozdaniu

z badania.

zgodnie z wymogami ustawy o

zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Spr
badanego podmiotu:
-

;
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
badanym podmiocie i jego otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania

4
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I

Kluczowym

zialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze
ewidenta, jest Tomasz Szanel.

G
Audytorów Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 137d/5, wpisanej na li
kluczowy

-034) przy
pod numerem 3385 w imieniu której

…………………………………………………………………..
Tomasz Szanel, nr w rejestrze 10931
28-06-2019 r.

5
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VI. Załączniki
1. Odpis z rejestru Emitenta:
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2. Statut:
Statut Spółki został ogłoszony w dniu 4 grudnia 2018 roku w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym nr 234/2018 (5622) Pozycja 5389. Aktualna treść, uwzględniająca
późniejsze zmiany, stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.
W związku z emisją akcji serii C, w razie zarejestrowania podwyższenia kapitału
zakładowego przez Krajowy Rejestr Sądowy, zmianie ulegnie § 7 ust. 1 Statutu.

STATUT BRODACZ SA

1.
2.
3.
4.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
Spółka działa pod firmą: BRODACZ Spółka Akcyjna
Założycielem Spółki jest wspólnik Pan Tomasz Brzostowski.
Spółka może używać skrótu: BRODACZ S.A.
Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§2.

Siedzibą Spółki jest Sopot.
§3.
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§4.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 5.
Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady,
przedsiębiorstwa
i inne placówki jak również przystępować do innych spółek, a także uczestniczyć we
wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno – prawnych.
§6.
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) 11.05.Z – Produkcja piwa,
2) 46.34.A – Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych.
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania
koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej
koncesji lub zezwolenia.
3. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki będzie powzięta
większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących, co
najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki
może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na
zmianę.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§7.
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1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 120.568,00 zł (słownie: sto dwadzieścia
tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych) o i dzieli się na 120.568 (słownie:
sto dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych o
wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, serii A, o łącznej wartości
nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
b) 20.568 (dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji
imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej 20.568,00 zł
(dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych).
2. Kapitał zakładowy został pokryty w części określonej w ust. 1. lit. a) powyżej w 1/4
przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Akcje nowej emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony drogą emisji nowych akcji na zasadach
określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom
przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do
posiadanych akcji. Prawo pierwszeństwa może być ograniczone lub wyłączone
wobec konkretnej emisji w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością wymaganą przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie
będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego
opóźnienia.
6. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości
nominalnej akcji lub poprzez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału
zakładowego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał
zakładowy jest dopuszczalne.
7. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.
8. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne serii A mogą być zamienione na akcje na
okaziciela.
9. Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, jest dokonywana przez
Zarząd i następuje w ciągu czternastu (14) dni od złożenia wniosku przez
akcjonariusza posiadającego te akcje.
10. Koszty zamiany akcji ponosi Spółka.
§8.
1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej 80.000,00 zł (słownie:
osiemdziesiąt tysięcy złotych) tj. maksymalnie do kwoty 200.568,00 zł (słownie:
dwieście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych), w drodze jednego lub kilku
kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej
(kapitał docelowy).
2. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania
nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od udzielenia
niniejszego upoważnienia tj. do dnia 27 września 2022 roku.
3. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych
z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o ile
przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej, w szczególności
Zarząd jest upoważniony do:
a) ustalania ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w
tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
b) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w
sprawie emisji i proponowania objęcia akcji.
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4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady
pieniężne lub niepieniężne.
§9.
1. Założyciel Spółki – akcjonariusz Pan Tomasz Brzostowski jest uprzywilejowany
osobiście w ten sposób, że ma prawo powoływania i odwoływania czterech
członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Zmiana Statutu w zakresie naruszającym uprzywilejowanie, o którym mowa w ust. 1
powyżej wymaga zgody uprzywilejowanych akcjonariuszy.
ZBYCIE AKCJI
§10.
1. Akcje są zbywalne.
2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie
dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki
umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty
wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji,
podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
5. Zarząd Spółki ogłasza o nabyciu akcji w celu ich umorzenia nie później niż w ciągu
trzydziestu (30) dni od upływu terminu przewidzianego na takie nabycie uchwałą,
o której mowa w ust. 4, zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie w celu
podjęcia uchwały o umorzeniu nabytych akcji i obniżeniu kapitału zakładowego.
6. W przypadku nie zawarcia przez Spółkę żadnej umowy nabycia akcji w celu ich
umorzenia w terminie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 4, Zarząd ogłosi
o bezskutecznym upływie tego terminu w ciągu trzydziestu (30) dni od jego upływu.
7. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
8. W zamian za akcje umorzone, Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez
określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe uczestniczą w dywidendzie
oraz w nadwyżce majątku spółki, pozostałej po pokryciu wartości nominalnej akcji w
sposób określony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI
§11.
Władzami Spółki są:
1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.
§12.
1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu,
Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
1.
2.
3.
4.

§13.
Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą 5 lat.
Zarząd pracuje na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji.
§14.
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1. Zarówno w przypadku Zarządu jednoosobowego, jak i Zarządu wieloosobowego do
reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu działający
samodzielnie.
2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju
czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku
równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały zapadają bez względu na ilość członków Zarządu, jeżeli wszyscy zostali
prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zgodnie z ust. 5, przy czym dla ważności
podjętej uchwały, niezbędna jest obecność na posiedzeniu Prezesa Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są najpóźniej 3 dni przed planowanym
posiedzeniem drogą e-mailową. Bez formalnego zwołania posiedzenie może się
odbyć, jeżeli obecni są wszyscy Członkowie Zarządu.
6. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad,
nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na
poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują wszyscy obecni
członkowie Zarządu.
7. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach określonych
w Kodeksie Spółek Handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
§15.
W przypadku Zarządu jednoosobowego, następujące decyzje Zarządu wymagają
pisemnej zgody Rady Nadzorczej:
1) Nabycie lub zbycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości, jak również udziału w tych prawach. W tym zakresie nie jest
wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.
2) Zaciągania zobowiązań, których wysokość przekracza równowartość w złotych
polskich, stanowiących 100.000,00 (sto tysięcy) EURO, według kursu ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia uchwały Zarządu w tej sprawie, za
wyjątkiem zobowiązań związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki,
3) Podjęcie inwestycji, której wartość przekracza 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału
zakładowego.
§16.
W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada
Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§17.
Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się pośrednio oraz
bezpośrednio interesami konkurencyjnymi, zarówno samodzielnie, jak i z udziałem osób
trzecich, a w szczególności być wspólnikiem lub piastować funkcji w organach podmiotów
konkurencyjnych.
§18.
Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat
swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub każdych innych, mogących mieć wpływ
na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem
dysponującym akcjami, reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu.
§19.
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1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków i działa na
podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób
wykonywania czynności.
2. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną Rada Nadzorcza składać się
będzie nie mniej niż z 5 (pięciu) członków.
§20.
1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, za wyjątkiem § 9 ust. 1 Statutu.
2. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego oraz
Wiceprzewodniczącego.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję trwającą 5 lat.
§21.
1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej
podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należ
złożyć na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w
razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie
dwóch (2) tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. Członkowie Radcy Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady,
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku
obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
§22.
Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach
przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady należy:
1) Rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu,
sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle
własnego uznania,
2) Badania z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
zarówno, co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
3) Badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków i
pokrycia strat oraz składanie Wlanemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania
pisemnego z wyników powyższego badania,
4) Upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży prawa własności lub prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w takich prawach, w
przypadku określonym w §15, obciążania tych praw ograniczonymi prawami
rzeczowymi,
5) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,
6) zawieszenie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków
Zarządu jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego
wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji, gdy nie może on wykonywać swoich
czynności,
7) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań
finansowych,
8) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd budżetu i planu finansowego na
kolejny rok obrotowy,
9) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu z tytułu powołania oraz z
jakichkolwiek innych tytułów.
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§23.
W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje
ją wobec Zarządu.
§24.
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez
pełnomocników.
§25.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu (6) miesięcy po upływie roku
obrotowego.
§26.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile
przepisu Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.
§27.
Walne Zgromadzenie odbywa się w Sopocie, Gdyni lub Gdańsku.
§28.
Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy
uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
§29.
Walne Zgromadzenie uchwala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.
§30.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych
akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie
stanowią inaczej.
§31.
1. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego (1) głosu, o ile
niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
2. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji uzależnione jest od
uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.
RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§32.
Sprawozdanie finansowe winno zostać sporządzone przez Zarząd w ciągu pierwszych
trzech (3) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
§33.
1. Spółka może tworzyć następujące kapitały (fundusze):
a) Kapitał zapasowy,
b) Kapitał rezerwowy.
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiedni
fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała
Walnego Zgromadzenia.
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3. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu Spółek
Handlowych
z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8%
(osiem procent) zysku do podziału.
4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie
przynajmniej 1/3 (jedną trzecią) część kapitału zakładowego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§34.
W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza
likwidatora na wniosek Rady Nadzorczej i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą
wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Walne Zgromadzenie i Rada
Nadzorcza zachowują swoje prawa aż do końca likwidacji.
§35.
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy spółki kończy się
z dniem 31.12.2018 roku.
§36.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Spółek Handlowych.
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3. Definicje i objaśnienia skrótów
Dokument Informacyjny /
Dokument ofertowy

Niniejszy dokument

Emitent / Spółka /BRODACZ

BRODACZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie
(81-815) przy ul. Józefa Kraszewskiego 11/7,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –
Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS o
numerze 0000752236, posiadająca REGON
381533847, NIP 5851486212, o kapitale
zakładowym w wysokości 120.568 zł opłaconym w
całości

Akcjonariusz

Posiadacz akcji Emitenta

Kodeks spółek handlowych,
ksh, KSH

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek
handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

PLN, zł, złoty

Prawny Środek Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Emitenta

Ustawa o ofercie publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych
Ustawa o obrocie
instrumentami finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi

WZA, Walne
Zgromadzenie
Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta

Zarząd

Zarząd Emitenta
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SUPLEMENT nr 1
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO
BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE
dotyczący oferty publicznej 22.000 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące)
akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł każda

z dnia 3 lutego 2020 roku
(tego samego dnia udostępniony w takim sam sposób, w jaki udostępniono Memorandum
Informacyjne)
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ZMIANY:
Zdarzeniem, które w ocenie Emitenta może mieć wpływ na ocenę akcji serii C są zmiany osobowe
kadry zarządzającej Emitenta, które miały miejsce 31 stycznia 2020 roku.
W związku z zaistnieniem powyższego zdarzenia, dokonuje się aktualizacji Rozdziału IV. „Dane
o Emitencie”, punktu 18. „Osoby zarządzające i nadzorujące przedsiębiorstwo emitenta.”, który
otrzymuje następujące brzmienie:
„Zarząd oraz sposób reprezentacji:
•

W skład obecnego Zarządu Spółki wchodzą:
1) Pan Tomasz Brzostowski: ul. Józefa Kraszewskiego 11/7, 81-815 Sopot, lat 30
Prezes Zarządu (pełniący funkcję od 29/08/2023, wspólna kadencja 5 lat tj. do
dnia 29/08/2023 roku)
Inżynier budowy maszyn, Politechnika Gdańska,
Hevelka Sp. z o.o.. członek zarządu
założyciel marki Browar Brodacz

•

Mandat członków zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
członka zarządu.
Zarówno w przypadku zarządu jednoosobowego, jak i zarządu wieloosobowego do
reprezentowania spółki upoważniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.”

•

Dalsza część Rozdziału IV. „Dane o Emitencie”, punktu 18. „Osoby zarządzające i nadzorujące
przedsiębiorstwo emitenta.” pozostaje bez zmian.
Zgodnie z art. 37b ust 7 Ustawy o ofercie publicznej, osoby, które wyraziły zgodę na nabycie lub
subskrypcję papierów wartościowych przed udostępnieniem suplementu, przysługuje prawo do
wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie do dnia 20 lutego 2020 roku włącznie.
Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na
akcje wskazane w Memorandum Informacyjnym.

_________________________
Tomasz Brzostowski
Prezes Zarządu
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SUPLEMENT nr 2
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO
BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE
dotyczący oferty publicznej 22.000 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące)
akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł każda

z dnia 26 lutego 2020 roku
(tego samego dnia udostępniony w takim sam sposób, w jaki udostępniono Memorandum
Informacyjne)
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ZMIANY:
Emitent dodaje do Rozdziału I. „Czynniki Ryzyka” kolejny punkt: „16. Ryzyko wynikające z opinii
biegłego rewidenta:”, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Biegły rewident w sporządzonym przez siebie raporcie za rok 2018 (rok powstania Spółki) , który
jest załączony do Memorandum Informacyjnego, wskazał na sytuację przewyższania kapitałów
zapasowego oraz rezerwowego Spółki przez stratę w roku 2018. Zarząd został zobowiązany do
zorganizowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem podjęcia uchwały o dalszym istnieniu
Spółki. Taka uchwała zostanie podjęta na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
najprawdopodobniej pod koniec marca 2020 roku.
Wyjaśniając powyższą sytuację Emitent wskazuję, że wynikła ona z tego, że rok 2018 trwał dla
Spółki tylko kilka miesięcy. W tym czasie wpłacony został kapitał zakładowy wyłącznie w
wysokości 1/4 (25.000 zł), a Spółka od samego początku swojego istnienia, podjęła prężne
działania nastawione na szybki rozwój, które wiązały się z koniecznością zaciągnięcia zobowiązań
i poniesienia wysokich kosztów.
Do dnia dzisiejszego wpłacony jest cały kapitał zakładowy, a Spółka uzyskuje regularny przychód
który cały czas wzrasta, a który pokrywa bieżące koszty działalności. Mimo tego, celem pełnej
przejrzystości, Emitent czuje się w obowiązku poinformować wszystkich potencjalnych nabywców
o powyższym fakcie.”
W związku z dodaniem w/w punktu, aktualizuje się Spis Treści Memorandum Informacyjnego oraz
numerację stron.
Przy okazji niniejszego Suplementu wykreśla się z Rozdziału II. pkt 1 osoby wskazane w punktach
2 i 3 i pozostawia Pana Tomasza Brzostowskiego Prezesa Zarządu Spółki, który jest od początku
osobą wyłącznie odpowiedzialną za sporządzenie memorandum informacyjnego.
Zgodnie z art. 37b ust 7 Ustawy o ofercie publicznej, osoby, które wyraziły zgodę na nabycie lub
subskrypcję papierów wartościowych przed udostępnieniem suplementu, przysługuje prawo do
wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie do dnia 01 marca 2020 roku włącznie.
Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na
akcje wskazane w Memorandum Informacyjnym.

_________________________
Tomasz Brzostowski
Prezes Zarządu
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SUPLEMENT nr 3
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO
BRODACZ SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE
dotyczący oferty publicznej 22.000 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące)
akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł każda

z dnia 04 marca 2020 roku
(tego samego dnia udostępniony w takim sam sposób, w jaki udostępniono Memorandum
Informacyjne)
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ZMIANY:
I.
Emitent modyfikuje treść Rozdziału I. „Czynniki Ryzyka” punkt „14. Ryzyko nałożenia na
Emitenta kar administracyjnych”, który otrzymuje następujące brzmienie:
Emitent w związku z prowadzoną emisją oraz szeregiem obowiązków z nią związanych może
zostać obciążony karami administracyjnymi w przypadku niewykonania obowiązków bądź
stwierdzenia ich wykonania w sposób nieprawidłowy. Podstawowe obowiązki Emitenta, a także
sankcje za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawarte są w Ustawie o ofercie publicznej.
Podstawowymi obowiązkami Emitenta są:
- Sporządzenie memorandum w formie jednolitego dokumentu w języku polskim,
- ustalenie terminu ważności memorandum informacyjnego, nie dłuższego niż 12 miesięcy od dnia
jego udostępnienia,
- udostępnienie memorandum informacyjnego najpóźniej w dniu rozpoczęcia zapisów lub
subskrypcji papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty publicznej,
- udostępnienie memorandum informacyjnego w sposób zapewniający należytą ochronę interesów
inwestorów, a w przypadku oferty publicznej kierowanej do nieoznaczonego adresata
udostępnienie przez publikację na stronie internetowej emitenta,
- sporządzenie oraz udostępnienie komunikatu aktualizacyjnego oraz suplementu w przypadkach
wskazanych w ustawie o ofercie publicznej wraz z prawem do wycofania zgody oraz terminowe
dokonanie przydziału papierów wartościowych,
- zapewnienie zgodności informacji zawartych w treściach reklamowych z tymi zamieszczonymi w
memorandum informacyjnym, udostępnionym do publicznej wiadomości, jak również zachowanie
zasady, że informacje te nie mogą wprowadzać inwestorów w błąd co do sytuacji emitenta i oceny
papierów wartościowych.
Zgodnie z art. 96 Ustawy o ofercie publicznej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie w/w
obowiązków, Komisja może nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 1.000.000,00 zł.
II.
Emitent uzupełnia treść Rozdziału IV. „Dane o Emitencie” punkt „2. Opis historii Emitenta:”, w
którym po aktualnej treści, dodaje się kolejne akapity o następującym brzmieniu:
Dzięki środkom z emisji akcji serii B, Spółka mogła w 2019 roku pozwolić sobie na zwiększenie
zatrudnienia, pozyskując specjalistów wspierających Spółkę w jej nieustannym rozwoju.
Zabezpieczenie kadrowe jest niezwykle istotne ze względu na nieustanny wzrost sprzedaży
produktów Emitenta. Spółka zorganizowała z tych środków biuro w centrum Wrzeszcza w
Gdańsku, które służy jej obecnie do sprawnej działalności operacyjnej.
Ze środków z emisji akcji serri B Spółka zakupiła także 95% udziałów (190/200 głosów) w Spółce
CHMIELOVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w
Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000807060, posiadająca NIP:
5932604348 oraz REGON: 364883760, o kapitale zakładowym 10.000,00 zł.
Spółka CHMIELOVE prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej oraz detalicznej
napojów alkoholowych i bezalkoholowych, transportu towaru oraz jego magazynowania i
przechowywania. CHMIELOVE wspiera Emitenta w dystrybucji oferowanych przez niego
produktów. Więcej informacji o Spółce można uzyskać na stronie internetowej Spółki CHMIELOVE:
http://www.chmielove.eu Wykorzystanie posiadanych przez tę Spółkę kontraktów, pozwoliło na
zwiększenie sprzedaży produktów BRODACZ w roku 2019 w skali większej niż była zakładana (nie
40% wzrostu, a aż 60%).
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Pozostałe środki z emisji akcji serii B zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zwiększonej
produkcji piwa, które trzeba było zainwestować, aby po wielu miesiącach zobaczyć zwiększone
przychody.”
III.
W związku z dokonanymi zmianami, aktualizuje się Spis Treści Memorandum Informacyjnego oraz
numerację stron.
IV.
Zgodnie z art. 37b ust 7 Ustawy o ofercie publicznej, osoby, które wyraziły zgodę na nabycie lub
subskrypcję papierów wartościowych przed udostępnieniem suplementu, przysługuje prawo do
wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie do dnia 8 marca 2020 roku włącznie.
Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na
akcje wskazane w Memorandum Informacyjnym.

_________________________
Tomasz Brzostowski
Prezes Zarządu
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