OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE DO ZAPISYWANIA SIĘ

NA AKCJE SERII C ORAZ AKCJE SERII D

SPÓŁKI POD FIRMĄ ED RED S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Spółka pod firmą Ed Red S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000737054: zwana dalej
„Spółką" lub „Emitentem"),działając na podstawie art. 440 S 1 w zw. z art. 434 S 2 pkt 1-7 i 9

ustawy z dnia 15 września 2000 roku —Kodeks spółek handlowychniniejszym wzywa do
zapisywania się na akcje Spółki serii C oraz serii D, a także przedstawia wymagane prawem
informacje:

Emitent:

Spółka pod firmą Ed Red S.A. z siedzibą w Warszawie (adres:
Plac Mirowski 1, 00-138 Warszawa), wpisana do rejestru
Rejestru
Sądowego,
przedsiębiorców
Krajowego
m.st.
Warszawy
w
Rejonowy
dla
prowadzonego przez Sąd
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000737054, posiadająca
numer NIP 5252754250 oraz numer REGON 380555663, o
kapitale zakładowym w wysokości 105.096,00 zł, opłaconym w
całości.

Numer i data Monitora
Sądowego

MonitorSądowy i Gospodarczy z dnia 12 października 2018 r.,
nr 199 (5587), s. 10.

i Gospodarczego,
w którym ogłoszono
statut Emitenta:
Podstawa prawna
emisji akcji:

Emisja nowych akcji Spółki serii C oraz serii D jest prowadzona
na podstawie:

1) art. 431 S 1 i S 2 pkt 3 w zw. z art. 430 S 1 ustawyz dnia

15 września 2000 roku —Kodeks spółek handlowych;
2) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie podwyższenia

kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w

Tryb emisji akcji:

całości oraz zmiany Statutu Spółki.
Emisja nowych akcji Spółki serii C oraz serii D jest prowadzona
w trybie subskrypcji otwartejw rozumieniu art. 431 S 2 pkt 3

ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek
handlowych.

Podstawowe
informacje
o emisji akcji:

W wyniku emisji nowych akcji Spółki serii C oraz serii D kapitał
zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 105.096,00 zł
(sto pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) do kwoty od
105.358,00 zł (sto pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem
złotych) do 125.114,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy sto
czternaście złotych). tj. o kwotę od 262,00 zł (dwieście
sześćdziesiąt dwa złote) do 20.018,00 zł (dwadzieścia tysięcy
osiemnaście złotych), w zależności od ilości objętych akcji.
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Cena emisyjna akcji:

Przedmiotem emisji nowych akcji Spółki serii C oraz serii D
jest:
1) od 262 (dwieście sześćdziesiąt dwa) do 4.379 (cztery
dziewięć)
siedemdziesiąt
trzysta
tysiące
niezdematerializowanych akcji zwykłych imiennych, serii
C, o numerach od 1 do 4379, o wartości nominalnej 1,00
zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej od
262,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa złote) do 4.379,00
zł (cztery tysiące trzysta siedemdziesiątdziewięć złotych;
zwanych dalej łącznie „Akcjami Serii C", zaś indywidualnie
„Akcją Serii C"):
2) od 1 (jeden) do 15.639 (piętnaście tysięcy sześćset
trzydzieści dziewięć) niezdematerializowanych akcji
zwykłych imiennych, serii D, o numerach od 1 do 15639, o
wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej
wartości nominalnej od 1,00 zł (jeden złoty) do 15.639,00
zł (piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć
złotych; zwanych dalej łącznie „Akcjami Serii D", zaś
indywidualnie„Akcją Serii D").
Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii C wynosi 114,18 zł (sto
czternaście złotych i osiemnaście groszy).

Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii D wynosi 127,89 zł (sto

Minimalny próg

emisji akcji:
Prawo poboru
dotychczasowych

akcjonariuszy:

dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy).
Uznaje się, że emisja nowych akcji oraz podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie
subskrybowane co najmniej 262 (dwieście sześćdziesiąt dwa)
Akcji Serii C.
Dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni prawa

poboruAkcji Serii C oraz Akcji Serii D w całości na podstawie
uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany
Statutu Spółki.

Termin do zapisywania
się na akcje:

Termin do zapisywania się na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D
trwa od dnia 19 czerwca 2020 r. do dnia, w którymzostaną
skuteczniesubskrybowanewszystkie Akcje Serii C oraz Akcje
Serii D, nie późniejjednak niż do dnia 19 września 2020 r. z
tym zastrzeżeniem, że:

1) termindo zapisywaniasię na Akcje Serii C oraz Akcje
Serii D może zostać skrócony,ale nie może być krótszy
niż 1 (jeden) miesiąc od dnia 19 czerwca 2020 r.;
2) termindo zapisywania się na Akcje Serii D rozpoczyna się

nie wcześniej niż w dniu, w którym zostaną skutecznie

Zapisy na akcje:

subskrybowane i opłacone wszystkie Akcje Serii C.
Akcje
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na
celu
Serii C oraz Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie Spółka. W
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skutecznego złożenia Spółce zapisu na Akcje Serii C lub Akcje
Serii D należy doręczyć Spółce prawidłowo wypełniony i
podpisany formularzzapisu na akcje oraz dokonać opłacenia
akcji w określonym powyżej terminie do zapisywania się na

akcje. Złożenie zapisu na Akcje Serii C lub Akcje Serii D albo

ich opłacenie po upływie określonego powyżej terminu do
zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego
zapisu na Akcje Serii C lub Akcje Serii D.

Zapisy na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D są przyjmowane
przez Spółkę w formie pisemnej lub w formieelektronicznej.
Zapis na akcje w formie pisemnej wymaga wypełnienia i
własnoręcznego podpisania formularza przygotowanego przez

Spółkę co najmniejw 2 (dwóch) egzemplarzach,z których1
(jeden) przeznaczony jest dla subskrybenta, a I (jeden) dla

Spółki. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie
pisemnej powinien zostać doręczony na adres Spółki, tj. Plac
Mirowski 1, 00-138 Warszawa. Zapis na akcje w formie
wymaga
wypełnienia
formularza
elektronicznej
udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia
go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym albo podpisem osobistym. Formularz zapisu na
akcje sporządzony w formie elektronicznej powinien zostać
doręczony na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Spółki,
tj. grzegorz@edred.pl.

Szczegółowe informacje oraz instrukcja złożenia zapisu na

Akcje Serii C oraz Akcje Serii D znajduje się na stronie
internetowej akcja.edred.pl.

Wpłaty na akcje:

Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje
Serii C oraz Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu

należytegoopłaceniaAkcji Serii C lub Akcji Serii D należy

dokonać przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy
Spółki, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości Akcji

Serii C lub Akcji Serii D wskazanej w wypełnionymformularzu
zapisu na akcje oraz cenie emisyjnej 1 (jednej) Akcji Serii C lub
Akcji Serii D, w określonympowyżej terminiedo zapisywania
się na akcje. Przez dzień opłaceniaAkcji Serii C lub Akcji Serii
D uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki.

Opłacenie Akcji Serii C lub Akcji Serii D po upływie
określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje

powodujebezskuteczność złożonego zapisu na Akcje Serii C
lub Akcje Serii D,
Szczegółowe informacjeoraz instrukcja opłacenia Akcji Serii C

lub Akcji Serii D znajduje się na stronie internetowej
akcja.edred.pl.
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Okres związania
zapisem na akcje:

Osoby dokonującezapisu na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D
są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce.

Zapis na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D ma charakter
nieodwoływalny. Subskrybenci

przestają

być

związani

złożonym zapisem na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D, jeżeli
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie
zgłoszone do sądu rejestrowegow terminie 6 (sześciu)
miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2020 r. w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa

poboruw całości oraz zmiany StatutuSpółki lub w terminieI
(jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji.

Przydział akcji:

Przydział Akcji Serii C oraz Akcji Serii D nastąpi w terminie2

(dwóch) tygodni od ostatniego dnia określonego powyżej

terminudo zapisywaniasię na akcje. Przydział Akcji Serii C

oraz Akcji Serii D nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując
przydziałuAkcji Serii C oraz Akcji Serii D Spółka może wziąć
pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje.
Ogłoszenie o przydziale Akcji Serii C oraz Akcji Serii D nastąpi
w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału
akcji.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2020 r.

Paweł Baron

Grzegorz Kłos
Prezes Zarządu Ed Red S.A.

WiceprezesZarządu Ed Red S.A.
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ANEKS NR

DO OGŁOSZENIA WZYWAJĄCEGO DO ZAPISYWANIA SIĘ
NA AKCJE SERII C ORAZ SERII D SPÓŁKI POD FIRMĄ ED RED S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2020 R.
Spółka pod firmą Ed Red S.A. z siedzibąw Warszawie(KRS 0000737054;zwana dalej Spółką"
lub
„Emitentem"),działając na podstawieart. 440 S 1 w zw. z art. 434 S 2 pkt 1-7 i 9 ustawyz dnia 15
września 2000 roku — Kodeks spółek handlowych niniejszym dokonuje zmiany Ogłoszenia
wzywającego do zapisywania się na akcje Spółki serii C oraz serii D z dnia 23 czerwca 2020 r.
poprzez zmianę sekcji „Numer i data MonitoraSądowego i Gospodarczego, w którymogłoszono statut
Emitenta" poprzez nadanie następującej treści:

Numer i data Monitora
Sądowego

i Gospodarczego,
w którym ogłoszono

MonitorSądowy i Gospodarczy z dnia 23 czerwca 2020 r., nr 120
(6010), str. 16.

statut Emitenta:
W związku z powyższym, Spółka publikujetekst jednolityOgłoszenia wzywającego do zapisywania się
na akcje Spółki serii C oraz serii D o następującej treści:
Emitent:

Spółka pod firmą Ed Red S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: Plac
Mirowski 1, 00-138 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000737054,
posiadająca numer NIP 5252754250 oraz numer REGON
380555663, o kapitale zakładowym w wysokości 105.096,00 zł,
Numer i data Monitora
Sądowego

i Gospodarczego,

w którym ogłoszono
statut Emitenta:
Podstawa prawna
emisji akcji:

opłaconym w całości.

MonitorSądowy i Gospodarczyz dnia 23 czerwca 2020 r., nr 120
(6010), str. 16.

Emisja nowychakcji Spółki serii C oraz serii D jest prowadzonana
podstawie:

1) art. 431 S 1 i S 2 pkt 3 w zw. z art. 430 S 1 ustawy z dnia 15
2)

września 2000 roku —Kodeks spółek handlowych;

uchwały nr 3 NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany
Statutu Spółki.

Tryb emisji akcji:

Emisja nowychakcji Spółki serii C oraz serii D jest prowadzonaw
trybie subskrypcji otwartejw rozumieniuart. 431 S 2 pkt 3 ustawy z

Podstawowe informacje
o emisji akcji:

W wyniku emisji nowych akcji Spółki serii C oraz serii D kapitał
zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 105.096,00zł (sto
pięć tysięcy dziewięćdziesiątsześć złotych) do kwoty od 105.358,00

dnia 15 września 2000 r. —Kodeks spółek handlowych.

zł (sto pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych) do 125.114,00
zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy sto czternaście złotych), tj. o kwotę

od 262,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa złote) do 20.018,00 zł
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(dwadzieścia tysięcy osiemnaście złotych), w zależności od ilości

objętych akcji.

Przedmiotem emisji nowych akcji Spółki serii C oraz serii D jest:

1) od 262 (dwieście sześćdziesiąt dwa) do 4.379 (cztery tysiące
trzysta siedemdziesiąt dziewięć) niezdematerializowanych akcji
zwykłych imiennych, serii C, o numerach od 1 do 4379, o
wartości nominalnej 1.00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej
wartości nominalnej od 262,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa

złote) do 4.379,00 zł (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt
dziewięć złotych; zwanych dalej łącznie „AkcjamiSerii C", zaś

2)

indywidualnie„Akcją Serii C");
od 1 (jeden) do 15.639 (piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści

dziewięć) niezdematerializowanychakcji zwykłych imiennych,
serii D, o numerach od 1 do 15639, o wartości nominalnej 1,00

zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartościnominalnejod 1,00 zł
(jeden złoty) do 15.639,00 zł (piętnaście tysięcy sześćset
trzydzieści dziewięć złotych; zwanych dalej łącznie „Akcjami

Cena emisyjna akcji:

Serii D", zaś indywidualnie„Akcją Serii D").

Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii C wynosi 114,18 zł (sto
czternaście złotych i osiemnaście groszy).

Cena emisyjna I (jednej) Akcji Serii D wynosi 127,89 zł (sto

Minimalny próg
emisji akcji:
Prawo poboru
dotychczasowych
akcjonariuszy:

Termin do zapisywania
się na akcje:

dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy).

Uznaje się, że emisja nowych akcji oraz podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki doszły do skutku,jeżeli zostanie subskrybowane
co najmniej262 (dwieściesześćdziesiąt dwa) Akcji Serii C.
Dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni prawa

poboru Akcji Serii C oraz Akcji Serii D w całości na podstawie
uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
16 czerwca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
prawa poboruw całości oraz zmiany Statutu Spółki.

Termindo zapisywaniasię na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D trwa
od dnia 19 czerwca 2020 r. do dnia, w którymzostaną skutecznie
subskrybowanewszystkie Akcje Serii C oraz Akcje Serii D, nie
później jednak niż do dnia 19 września 2020 r. z tym zastrzeżeniem,

że:

1) termindo zapisywaniasię na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D
może zostać skrócony,ale nie może być krótszy niż 1 (jeden)
miesiąc od dnia 19 czerwca 2020 r.;

2) termindo zapisywaniasię na Akcje Serii D rozpoczyna się nie
wcześniej niż w dniu, w którym zostaną skutecznie

Zapisy na akcje:

subskrybowane i opłacone wszystkie Akcje Serii C.
Podmiotemupoważnionymdo przyjmowaniazapisów na Akcje Serii

C oraz Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu
skutecznegozłożenia Spółce zapisu na Akcje Serii C lub Akcje Serii
D należy doręczyć Spółce prawidłowowypełniony i podpisany

formularz zapisu na akcje oraz dokonać opłacenia akcji w
określonym powyżej terminiedo zapisywania się na akcje. Złożenie
zapisu na Akcje Serii C lub Akcje Serii D albo ich opłacenie po
upływie określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje
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powodujebezskutecznośćzłożonego zapisu na Akcje Serii C lub
Akcje Serii D.

Zapisy na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D są przyjmowaneprzez

Spółkę w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.Zapis na akcje
w formie pisemnej wymaga wypełnieniai własnoręcznego podpisania

formularzaprzygotowanegoprzez Spółkę co najmniejw 2 (dwóch)
egzemplarzach, z których 1 (jeden) przeznaczony jest dla
subskrybenta, a 1 (jeden) dla Spółki. Formularz zapisu na akcje
sporządzony w formie pisemnej powinienzostać doręczony na adres
Spółki, tj. Plac Mirowski 1, 00-138 Warszawa. Zapis na akcje w
formie

elektronicznej

wymaga

wypełnienia

formularza

udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go
kwalifikowanympodpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo
podpisem osobistym. Formularz zapisu na akcje sporządzony w
formie elektronicznej powinien zostać doręczony na adres
elektronicznejskrzynki pocztowejSpółki, tj. grzegorz@edred.pl.

Szczegółowe informacjeoraz instrukcjazłożenia zapisu na Akcje
Serii C oraz Akcje Serii D znajduje się na stronie internetowej
Wpłaty na akcje:

akcja.edred.pl.

Podmiotemupoważnionymdo przyjmowaniawpłat na Akcje Serii C
oraz Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu należytego
opłaceniaAkcji Serii C lub Akcji Serii D należy dokonać przelewu
środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, w wysokości
odpowiadającejiloczynowi ilości Akcji Serii C lub Akcji Serii D
wskazanej w wypełnionymformularzuzapisu na akcje oraz cenie
emisyjnej 1 (jednej)Akcji Serii C lub Akcji Serii D, w określonym
powyżej terminiedo zapisywania się na akcje. Przez dzień opłacenia

Akcji Serii C lub Akcji Serii D uważa się dzień uznania rachunku
bankowegoSpółki. Opłacenie Akcji Serii C lub Akcji Serii D po
upływie określonego powyżej terminudo zapisywania się na akcje
powoduje bezskuteczność złożonego zapisu na Akcje Serii C lub
Akcje Serii D.

Okres związania zapisem
na akcje:

Szczegółowe informacjeoraz instrukcja opłacenia Akcji Serii C lub
Akcji Serii D znajduje się na stronie internetowejakcja.edred.pl.
Osoby dokonującezapisu na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D są
związane złożonym zapisem od chwilijego złożenia Spółce. Zapis na
Akcje Serii C oraz Akcje Serii D ma charakter nieodwoływalny.
Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem na Akcje
Serii C oraz Akcje Serii D, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego
Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowegow terminie 6
(sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz
zmiany Statutu Spółki lub w terminie1 (jednego) miesiąca od dnia
dokonania przydziału akcji.

Przydział akcji:

Przydział Akcji Serii C oraz Akcji Serii D nastąpiw terminie2 (dwóch)
tygodni od ostatniego dnia określonego powyżej terminu do
zapisywaniasię na akcje, Przydział Akcji Serii C oraz Akcji Serii D
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nastąpiw sposób uznaniowy.Dokonując przydziału Akcji Serii C oraz
Akcji Serii D Spółka może wziąć pod uwagę kolejnośćdokonywania
zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydzialeAkcji Serii C oraz Akcji
Serii D nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania
przydziału akcji.
Warszawa, dnia 23 czerwca 2020 r.

Grzegorz Kłos
Prezes Zarządu Ed Red S.A

Paweł Baron
Wiceprezes Zarządu Ed Red S.A.
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DOKUMENT INFORMACYJNY

O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII C ORAZ AKCJI SERII D
SPÓŁKI POD FIRMĄ ED RED S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Spółka pod firmą Ed Red S.A. z siedzibą w Warszawie(KRS 0000737054;zwana dalej
Spółką" lub „Emitentem"),działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości
dokument zawierający informacje o ofercie publicznej nowych akcji Spółki serii C oraz serii D,
w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowanyw
związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku
regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, która nie jest objęta obowiązkiem
sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

PODSTAWOWEINFORMACJE O EMITENCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
W TYM INFORMACJE FINANSOWE:
Emitent:
Spółka pod firmą Ed Red S.A. z siedzibą w Warszawie (adres:
Plac Mirowski 1, 00-138 Warszawa), wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000737054, posiadająca numer NIP
5252754250 oraz numer REGON 380555663, 0 kapitale
zakładowym w wysokości 105.096,00 zł, opłaconym w całości.
e-mail:
Dane kontaktowe
600 005 007;
1) Grzegorz
Kłos,
tel.:
Emitenta:
grzegorz@edred.pl;
2) Paweł Baron, tel.: 535 385 007; e-mail: pawel@edred.pl.
Numer i data Monitora MonitorSądowy i Gospodarczy z dnia 12 października 2018 r., nr

Sądowego

199 (5587), s. 10.

i Gospodarczego,
w którym ogłoszono
statut Emitenta:
Data powstania

Spółka powstała w dniu 27 kwietnia 2018 r.

Emitenta:

Podstawowa
działalność Emitenta:

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A).

Zarząd Emitenta:

1) Prezes Zarządu Grzegorz Kłos;
2) Wiceprezes Zarządu Paweł Baron.
1) Członek Rady Nadzorczej Marta Gawęda:
2) Członek Rady Nadzorczej Olga Baron;
3) Członek Rady Nadzorczej Rami Teryaki.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105.096,00zł (sto pięć tysięcy
dziewięćdziesiątsześć złotych)i dzieli się na 105.096 (sto pięć
tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych, o wartości
nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:

Rada Nadzorcza:
Akcjonariat Emitenta
przed Emisją:
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1) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, serii A, o łącznej
wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
2) 5.096 (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych,
serii B, o łącznej wartości nominalnej 5.096.00 zł (pięć
tysięcy dziewięćdziesiąt sześć).

Akcjonariat Emitenta
po Emisji:

Obecnie akcjonariatSpółki przedstawia się następująco:
1) Grzegorz Klos — 78.017 (siedemdziesiąt osiem tysięcy
siedemnaście) akcji Spółki, uprawniających do 78.017
(siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemnaście) głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących
74,23% (siedemdziesiąt cztery i dwadzieścia trzy setne
procent) kapitału zakładowego Spółki;
2) Paweł Baron — 22.004 (dwadzieścia dwa tysiące cztery)
akcje Spółki, uprawniające do 22.004 (dwadzieścia dwa
tysiące cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz
reprezentujących 20,94% (dwadzieścia i dziewięćdziesiąt
cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki;
5.075 (pięć tysięcy
3) „pozostali akcjonariusze”
siedemdziesiąt pięć) akcji Spółki, uprawniających do 5.075
(pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć) głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 4,83% (cztery i
osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego
Spółki.
Zakładając, że w ramach niniejszej oferty publicznej zostaną
skutecznie subskrybowane i należycie opłacone wszystkie nowe
akcje Spółki serii C oraz serii D, kapitał zakładowy Spółki będzie
wynosił 125.114,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy sto
czternaście złotych) i będzie dzielił się na 125.114 (sto
dwadzieścia pięć tysięcy sto czternaście) akcji zwykłych
imiennych, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. W
takim przypadku, akcjonariat Spółki będzie przedstawiał się
następująco:
1) Grzegorz Kłos — 78.017 (siedemdziesiąt osiem tysięcy

siedemnaście) akcji Spółki, uprawniających do 78.017
(siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemnaście) głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących
62,36% (sześćdziesiąt dwa i trzydzieści sześć setnych
procent) kapitału zakładowego Spółki;
2) Paweł Baron — 22.004 (dwadzieścia dwa tysiące cztery)
akcje Spółki, uprawniające do 22.004 (dwadzieścia dwa
tysiące cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz
reprezentujących 17,59% (siedemnaście i pięćdziesiąt
dziewięć setnych procent) kapitałuzakładowego Spółki;
3) „pozostali akcjonariusze"
5.075 (pięć tysięcy
siedemdziesiąt pięć) akcji Spółki, uprawniających do 5.075
(pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć) głosów na Walnym
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Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 4,06% (cztery i
sześć setnych procent) kapitałuzakładowego Spółki:
4) akcjonariusze posiadający nowe akcje Spółki serii C —4.379
(cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki.

uprawniających do

4.379

(cztery tysiące

trzysta

siedemdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu

Spółki oraz reprezentujących3,50% (trzy i pięćdziesiąt
setnych procent) kapitału zakładowego Spółki;

5) akcjonariusze posiadający nowe akcje Spółki serii D —

Informacje finansowe:

15.639 (piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć)
akcji Spółki. uprawniających do 15.639 (piętnaście tysięcy
sześćset trzydzieści dziewięć) głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 12,50%
(dwanaście i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału
zakładowego Spółki.
Spółka sporządziła i złożyła do Repozytorium Dokumentów
Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 20 czerwca
2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Według stanu na dzień
sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego złożenie
przedmiotowego sprawozdania do Repozytorium Dokumentów
Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego nie zostało
ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego. Przedmiotowe sprawozdanie zostało załączone do
niniejszego dokumentu informacyjnego. Zgodnie z treścią
przedmiotowegosprawozdania:
1) wartość aktywówi pasywów Spółki według stanu na dzień
31 grudnia 2018 r. wynosi 437.624,45 zł (czterysta
trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote
i czterdzieści pięć groszy);
2) strata poniesiona przez Spółkę w roku obrotowymtrwającym
od dnia 27 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wynosi

4.459,40 zł (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć
złotych i czterdzieści groszy).
Spółka nie sporządziła dotychczas sprawozdania finansowego za
rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31
grudnia 2019 r. Przedmiotowesprawozdanie finansowe zostanie
załączone do niniejszego dokumentu informacyjnego
niezwłocznie po jego sporządzeniu.

INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH
ORAZ O WARUNKACH I ZASADACH ICH OFERTY:
Podstawa prawna
emisji akcji:

Emisja nowych akcji Spółki serii C oraz serii D jest prowadzona
na podstawie:
1) art. 431 SI i S 2 pkt 3 w zw. z art. 430 S 1 ustawy z dnia 15
września 2000 roku —Kodeks spółek handlowych;
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2) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tryb emisji akcji:
Podstawowe
informacje

emisji akcji:

Spółki z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w
całości oraz zmiany Statutu Spółki.
Emisła nowych akcłi Społkî serii C oraz serii D Jest prowadzona w
trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 S 2 pkt 3 ustawy
Z dnia 15 września 2000 r. —Kodeks spô'ek handlowych.
W wyniŔu emisji nowych akcji Spółki serii C oraz serii D kapitał
zakładowy Spółki zostanie podwyższony kwoty 105.096.00zł

(sto Pięć tysięcy dziewięćdziesiątsześć flotych) do kwoty od
105.358.00 zł (sto pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych)
do 125.114.00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy sto czternaście

złotych). tj. o kwotę od 262,00 z' (dwieście sześćdziesiąt dwa
złote) do 20.018.00 zł (dwadzieścia tysięcy osiemnaście złotych).
w zależności od ilości objętych akcji.
Przedmiotem emisji nowych akcji Spółki serii C oraz serii D jest:
1) od 262 (dwłeście sześćdziesiąt dwa) do 4.379 (cztery tysiące

trzysta siedemdziesiąt dziewięć) niezdematerializowanych
akcji zwykłych imiennych, serii C. o numerach Od 1 do 4379,
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej
wartości nominalnej od 262.00 zł (dwieście sześćdziesiąt

dwa złote) do 4.379,00 zł (cztery tysiące trzysta
siedemdziesiąt dziewięć złotych; zwanych dalej łącznie
„Akcjami Serii C". zaś indywidualnie„Akcją Serii

2) od 1 (jeden) do 15.639 (piętnaście tysięcy sześćset
trzydzieści dziewięć) niezdematerializowanych akcji
zwykłych imiennych, serii D, o numerach od 1 do 15639, o
wartości nominalnej1,00 zł (jeden złoty) każda. o łącznej
wartości nominalnejod 1,00 zł (jeden złoty) do 15.639,00 zł
(piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych:
zwanych dalej łącznie „Akcjami Serii D", zaś indywidualnie
„Akcją Serii D").
Cena emisyjna akcji: Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii C wynosi 114.18 zł (sto
czternaście złotych i osiemnaście groszy).
Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii D wynosi 127,89 zł (sto
dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy).
Minimalnypróg emisji Uznaje się, że emisja nowych akcji oraz podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie
akcji:
subskrybowane co najmniej 262 (dwieście sześćdziesiąt dwa)
Akcji Serii C.
Dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni prawa
Prawo poboru

dotychczasowych
akcjonariuszy:

poboruAkcji Serii C oraz Akcji Serii D w całości na podstawie
uchwały nr 3 Nadzwyczałnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych
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akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu
Spółki.

Termin do

zapisywania się
na akcje:

Termin do zapisywania się na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D
trwa od dnia 19 czerwca 2020 r. do dnia, w którymzostaną
skutecznie subskrybowanewszystkie Akcje Serii C oraz Akcje
Serii D, nie później jednak niż do dnia 19 września 2020 r. z tym
zastrzeżeniem, że:
1) termindo zapisywania się na Akcje Serii C oraz Akcje Serii

D może zostać skrócony, ale nie może być krótszy niż I
(jeden) miesiąc od dnia 19 czerwca 2020 r.;

2) termindo zapisywania się na Akcje Serii D rozpoczyna się
nie wcześniej niż w dniu, w którym zostaną skutecznie
Zapisy na akcje:

subskrybowane i opłacone wszystkie Akcje Serii C.
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na Akcje

Serii C oraz Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu
skutecznego złożenia Spółce zapisu na Akcje Serii C lub Akcje
Serii D należy doręczyć Spółce prawidłowo wypełniony i
podpisany formularz zapisu na akcje oraz dokonać opłacenia
akcji w określonym powyżej terminiedo zapisywania się na akcje.

Złożenie zapisu na Akcje Serii C lub Akcje Serii D albo ich
opłacenie po upływie określonego powyżej terminu do
zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego
zapisu na Akcje Serii C lub Akcje Serii D.
Zapisy na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D są przyjmowane przez
Spółkę w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Zapis na
akcje w formie pisemnej wymaga wypełnienia i własnoręcznego
podpisania formularza przygotowanego przez Spółkę co najmniej
w 2 (dwóch) egzemplarzach. z których 1 (jeden) przeznaczony
jest dla subskrybenta, a 1 (jeden) dla Spółki. Formularz zapisu na
akcje sporządzony w formie pisemnej powinien zostać doręczony
na adres Spółki, tj. Plac Mirowski 1, 00-138 Warszawa. Zapis na
akcje w formie elektronicznej wymaga wypełnienia formularza
udostępnionego w systemie teleinformatycznymi opatrzenia go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym. Formularz zapisu na akcje
sporządzony w formie elektronicznej powinien zostać doręczony
na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Spółki, tj.
grzegorz@edred.pl.
Szczegółowe informacje oraz instrukcja złożenia zapisu na Akcje

Serii C oraz Akcje Serii D znajduje się na stronie internetowej
Wpłaty na akcje:

akcja.edred.pl.
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje Serii

C oraz Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu
należytego opłacenia Akcji Serii C lub Akcji Serii D należy
dokonać przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy
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Spółki, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości Akcji Serii
C lub Akcji Serii D wskazanej w wypełnionymformularzu zapisu

na akcje oraz cenie emisyjnej 1 (jednej)Akcji Serii C lub Akcji
Serii D, w określonympowyżej terminiedo zapisywania się na
akcje. Przez dzień opłacenia Akcji Serii C lub Akcji Serii D uważa
się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Opłacenie Akcji
Serii C lub Akcji Serii D po upływie określonego powyżej terminu

do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność
złożonego zapisu na Akcje Serii C lub Akcje Serii D.
Szczegółowe informacjeoraz instrukcjaopłacenia Akcji Serii C
lub Akcji Serii D znajduje się na stronie internetowej
akcja.edred.pl.

Okres związania
zapisem na akcje:

Osoby dokonującezapisu na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D są
związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce.

Zapis na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D ma charakter
nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym
zapisem na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D, jeżeli podwyższenie

kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu
rejestrowegow terminie6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia
uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu
Spółki lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania
przydziału akcji.

Przydział akcji:

Przydział Akcji Serii C oraz Akcji Serii D nastąpi w terminie2
(dwóch) tygodni od ostatniego dnia określonego powyżej terminu

do zapisywania się na akcje. Przydział Akcji Serii C oraz Akcji
Serii D nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Akcji
Serii C oraz Akcji Serii D Spółka może wziąć pod uwagę kolejność

dokonywaniazapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale Akcji
Serii C oraz Akcji Serii D nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia
od dnia dokonania przydziału akcji.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYMSPOSOBIE WYKORZYSTANIA
ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:
Cele inwestycyjne:
1.400.000,00zł —Technologie
Inwestycja w wydajne urządzenia do zamykania, sterylizacji i
etykietowania konsen,v a także zaplecze magazynowe pozwoli
sukcesywnie zwiększać produkcjęwraz ze wzrostem sprzedaży.

600.000,00zł - Marketing
Kontakty z ostatnich lat to solidny start pod rozbudowę marki Ed

Red o rzemieślnicze konserwy. Działanie w Internecieotwiera
nam zupełnie nowy obszar budowania promocji i konwersji
jednocześnie.
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500.000,00 zł - Majątek obrotowy
Możliwość zaopatrywania się w dobrej jakości składniki
zawdzięczamy relacjom ze sprawdzonymi dostawcami, które
budowaliśmy od lat. Zapas finansowy umożliwi nam stworzenie
stanów magazynowych surowców i gotowych produktów.
niezbędnych do zdobywania rynku.

PODSTAWOWEINFORMACJE O ISTOTNYCH CZYNNIKACH RYZYKA:
Czynniki ryzyka
związane z
działalnością
Emitenta:

Ryzyko związane z ceną mięsa

Jedyny przewidywany negatywny scenariusz to bardzo
dynamiczny wzrost cen mięsa w stosunku do innych produktów
spożywczych. Wysoka marża oraz plan stopniowego budowania
wzrostu sprzedaży powoduje, iż nawet przy niedużej sprzedaży
firma pozostaje rentowna, szczególnie biorąc pod uwagę

całkowity brak obciążeń związanych z

finansowaniem

zewnętrznym oraz niskie koszty stałe.

Ryzyko wzrostu konkurencji
Z racji tego, iż jest to innowacyjnyprodukt,trudnoprzewidzieć
dynamikę rozwoju konkurencji.Konserwą rzemieślniczą mogą się
zainteresować zarówno duże koncerny jak i inne restauracje o
dużej rozpoznawalności. W przypadku spodziewanego sukcesu
produktu, należy oczekiwać, iż pojawi się konkurencja. Dużym

koncernomtrudnobędzie uzyskać wiarygodność taką jaką my
budujemy w oparciu doświadczenie restauracyjne. Jednak aby

nie dać się dogonić konkurencji powstających innych
producentówkonserw rzemieślniczych musimy stale poszerzać
asortyment przy zachowaniu wysokiej jakości oraz umacniać
rozpoznawalność marki. •

Ryzyko związane ze złym rozeznaniem sytuacji rynkowej
Wprowadzając na rynek zupełnie nowy produkt jakim jest
konserwa rzemieślnicza musimy liczyć się z brakiem
zainteresowaniaze strony klientów.Uważamy jednak, iż jego
praktyczność przyciągnie uwagę szerokiej rzeszy potencjalnych
nabywców. Jest bardzo mało dostępnych produktów
spożywczych, które miałyby tak długi termin ważności, wygodę
przechowywania i transportowania, a równocześnie spełniały
wymogi zdrowotne i ekologiczne dotyczące zarówno produktujak

i opakowania. Warto także zwrócić uwagę na ciągłe
niedoszacowanie i dynamiczny wzrost segmentu produktów
gotowych do odgrzania, w który doskonale wpisuje się konserwa
rzemieślnicza.

Ryzyko związane z niepozyskaniem 100% celu emisyjnego

Niepozyskanie środków z emisji lub ich częściowe pozyskanie,
nie spowoduje braku możliwości wprowadzenia konserwy
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rzemieślniczej pod marką Ed Red na rynek, może jedynie
wpłynąć na dynamikę wzrostu produkcji i sprzedaży. Produkt już
jest w sprzedaży i przygotowujemygo w oparciu o już posiadane
wyposażenie w lokalu restauracyjnym, pozyskane środki pozwolą

nam na postawienie niezależnego od restauracji zakładu
produkcyjnegoi zwiększenie zasięgu działań marketingowych.

Ryzyko związane z utratą kluczowych dostawców
Polski rynek producentówżywności jest rozbudowany.Polska
produkcja rolna w dużym stopniu od wielu lat była przeznaczana

na eksport.W związku z pandemiąeksport został ograniczony.
co oznacza, iż znaczna część towarówjest upłynnianana rynku

Czynniki ryzyka

związanez
inwestowaniem
społecznościowym
(crowdfunding) —
ryzyka, które mogą

krajowym. Oznacza to. iż ryzyko braku dostawców jest znikome.
Inwestowanie w podmioty poszukujące finansowania na
platformach crowdfundingowychmoże być bardzo zyskowne. ale

jak każda inwestycja wiąże się również z ryzykiem. Jeżeli
zdecydujesz się zainwestować w podmiot, który przedstawia
informacje o projekcie w przestrzeni udostępnionej przez
Beesfund S.A. na platformiecrowdfundingowejBeesfund.com,

dotyczyć również
musisz zdawać sobie sprawę z pięciu ważnych ryzyk i je
działalności Emitenta: zaakceptować:

Utrata całości lub części kapitału
Inwestującw projektznacznie bardziej prawdopodobnejest, że
utracisz zainwestowane środki. niż uzyskasz zwrot z inwestycji
lub ponadprzeciętnyzysk. Nie powinieneś w ten sposób
inwestować więcej kapitału, niż jesteś w stanie stracić bez utraty
standardu życia.

Brak płynności
Prawie wszystkie projekty przedstawiane w przestrzeni

udostępnionej przez

Beesfund S.A.

na

platformie

crowdfundingowejBeesfund.com charakteryzują się bardzo niską

płynnością. Jest bardzo mało prawdopodobne,że pojawi się
płynny rynek wtórny dla akcji. Prawdopodobnie nie będziesz w
stanie sprzedać swoich akcji do czasu, gdy firma zacznie być
notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. bądź rynku New
Connect w Warszawie lub kupi ją inny podmiot.Nawet jeśli spółka

będzie kupowanaprzez inny podmiot,Twoja inwestycja może
nadal charakteryzowaćsię bardzo niską płynnością. Nawet w
przypadku udanego biznesu płynność lub sprzedaż akcji może
być mało prawdopodobna przez wiele lat od momentu dokonania
inwestycji. W przypadku firm, dla których dostępne są możliwości
rynku wtómego, znalezienie nabywcy lub sprzedawcy może być

trudne, a inwestorzynie powinni zakładać, że wcześniejsze
wyjście będzie dostępne tylko dlatego, że istnieje rynek wtórny.
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Rzadkość dywidend

Większość podmiotów poszukujących finansowania rzadko
wypłaca dywidendy. Oznacza to, że jeśli inwestujesz w biznes
przedstawiony w przestrzeni udostępnionejprzez Beesfund S.A.
na platformiecrowdfundingowejBeesfund.com, prawdopodobnie
nie zobaczysz zwrotu kapitału ani zysku, dopóki nie będziesz
mógł sprzedać swoich akcji. Nawet w przypadku udanego
biznesu jest to mało prawdopodobneprzez wiele lat od momentu
dokonania inwestycji. Powyższe ryzyko nie jest ryzykiem
ogólnym, ale również ryzykiem związanym z działalnością
Emitenta.

Rozwodnienie akcji

Wszelkie inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane w
przestrzeni udostępnionej przez Beesfund S.A. na platformie
crowdfundingowej Beesfund.com mogą ulec rozwodnieniu akcji.
Oznacza to, że jeśli spółka pozyska dodatkowy kapitał w
późniejszym terminie, wyemituje nowe akcje dla nowych

inwestorów, to wówczas nastąpi zmniejszenie udziału
dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale i głosach danej spółki.
Te nowe akcje mogą również mieć pewne preferencyjne prawa

do dywidend, wpływów ze sprzedaży i innych spraw, a

korzystanie z tych praw może działać na Twoją niekorzyść. Twoja
inwestycja może również ulec rozwodnieniuw wyniku przyznania
opcji (lub podobnych praw do nabycia akcji) pracownikom,
usługodawcom lub niektórym innym osobom. z którymi
prowadzona jest działalność firmy.

Dywersyfikacja ryzyka

Inwestycje dokonywane w podmiotyprzedstawiane w przestrzeni

udostępnionej przez

Beesfund

S.A.

na

platformie

crowdfundingowejBeesfund.com powinny być dokonywane tylko
w ramach dobrze zdywersyfikowanegoportfela. Oznacza to, że
powinieneś inwestować tylko niewielką część swojego kapitału
inwestycyjnego w pojedynczą spółkę. Większość kapitału
powinna być Inwestowana w bezpieczniejsze, bardziej płynne

aktywa. Oznacza to również, że powinieneś rozłożyć swoje
inwestycje pomiędzy wiele firm, zamiast inwestować dużą kwotę
w tylko jedną spółkę.

INNE ISTOTNE INFORMACJE:
Zmiany dokumentu

informacyjnego:
Informacja o
przetwarzaniu danych

osobowych:

Ewentualne zmiany niniejszego dokumentuinformacyjnego będą

zamieszczane w miejscujego publikacji.

Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę
w związku z prowadzoną ofertą publiczną Akcji Serii C oraz Akcji

Serii D zostały określone szczegółowo w Polityce Prywatności
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Załączniki:

znajdującej się na stronie internetowej pod adresem
akcja.edred.pl.
1) aktualna treść statutu Spółki;
2) informacja pobrana ze strony internetowej Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadająca
odpisowi aktualnemu Spółki z rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego;

3) uchwala nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w
całości oraz zmiany Statutu Spółki.
Emitent oświadcza. że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności

informacjezawarte w niniejszym dokumenciesą prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym. Ponadto Emitent oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte
w niniejszym dokumencie.

Warszawa. dnia 19 czenvca 2020 r.

Grzegorz Kłos
Prezes Zarządu Ed Red S.A.

Paweł Baron
WiceprezesZarządu Ed Red S.A.
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ANEKS NR 1
DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI

SERII C ORAZ SERII D SPÓŁKI POD FIRMĄ ED RED S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2020 R.

Spółka pod firmą Ed Red S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000737054;zwana
dalej „Spółką" lub
„Emitentem"),działając na podstawieart. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publiczneji
warunkach wprowadzania instrumentówfinansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o
spółkach publicznych niniejszym dokonuje następujących zmian Dokumentu Informacyjnegoo ofercie
publicznejakcji Spółki serii C oraz serii D z dnia 23 czerwca 2020 r.:
1)

zmiany części „Podstawowe informacjeo Emitencie papierówwartościowych,w tym informacje
finansowe"w sekcji „Numer i data MonitoraSądowego i Gospodarczego, w którym ogłoszono
statut Emitenta" poprzez nadanie jej nowej, następującej treści:

Numer i data Monitora
Sądowego

i Gospodarczego,

MonitorSądowy i Gospodarczy z dnia 23 czerwca 2020 r., nr 120
(6010), str. 16.

w którym ogłoszono
statut Emitenta:
2) zmiany części „Inne istotne informacje"w sekcji „Załączniki" poprzez nadanie jej nowej,
następującej treści:
Załączniki:

1) aktualna treść statutu Spółki;
2) informacja pobrana ze strony internetowejCentralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadająca odpisowi
aktualnemu Spółki z rejestruprzedsiębiorcówKrajowego Rejestru
Sądowego;

3) uchwała nr 3 NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu
Spółki.

4) sprawozdaniefinansoweEd Red S.A. sprawozdaniefinansowe
Spółki za rok obrotowytrwającyod dnia 20 czerwca 2018 r. do
dnia 31 grudnia 2018 r.

W związku z powyższym, Spółka publikujetekst jednolityDokumentuInformacyjnegoo ofercie
publicznej akcji Spółki serii C oraz serii D o następującejtreści:
PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
W TYM INFORMACJE FINANSOWE:
Emitent:
Spółka pod firmą Ed Red S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: Plac

Mirowski 1, 00-138 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000737054. posiadająca

numerNIP 5252754250oraz numerREGON 380555663,o kapitale

zakładowym w wysokości 105.096,00 zł, opłaconymw całości.
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Dane kontaktowe
Emitenta:
Numer i data Monitora
Sądowego
i Gospodarczego,
w którym ogłoszono
statut Emitenta:
Data powstania
Emitenta:
Podstawowa
działalność Emitenta:
Zarząd Emitenta:
Rada Nadzorcza:
Akcjonariat Emitenta
przed Emisją:

1)
2)

Grzegorz Kłos, tel.: 600 005 007; e-mail: grzegorz@edred.pl;
Paweł Baron, tel.: 535 385 007; e-mail: pawel@edred.pl.

MonitorSądowy i Gospodarczy z dnia 23 czerwca 2020 r., nr 120
(6010), str. 16.

Spółka powstała w dniu 27 kwietnia 2018 r.

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A).

1) Prezes Zarządu Grzegorz Kłos;
2) Wiceprezes Zarządu Paweł Baron.
1) Członek Rady Nadzorczej MartaGawęda;
2) Członek Rady Nadzorczej Olga Baron;
3) Członek Rady NadzorczejRami Teryaki.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105.096,00 zł (sto pięć tysięcy
dziewięćdziesiątsześć złotych) i dzieli się na 105.096 (sto pięć tysięcy
dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1,00 zł
(jeden złoty) każda, w tym:

1) 100.000(sto tysięcy) akcji imiennych,serii A, o łącznej wartości

2)

nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
5.096 (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych, serii B,

o łącznej wartości nominalnej 5.096,00 zł (pięć tysięcy
dziewięćdziesiątsześć).

Obecnie akcjonariat Spółki przedstawia się następująco:
78.017 (siedemdziesiąt osiem
1) Grzegorz Kłos

tysięcy
siedemnaście) akcji Spółki, uprawniających do 78.017
(siedemdziesiątosiem tysięcy siedemnaście) głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 74,23%
(siedemdziesiątcztery i dwadzieściatrzy setne procent)kapitału
zakładowego Spółki;
2) Paweł Baron —22.004 (dwadzieściadwa tysiące cztery) akcje
Spółki, uprawniające do 22.004 (dwadzieścia dwa tysiące cztery)
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących
20,94% (dwadzieścia i dziewięćdziesiątcztery setne procent)
kapitału zakładowego Spółki;

3) „pozostali akcjonariusze" — 5.075 (pięć tysięcy siedemdziesiąt
pięć) akcji Spółki, uprawniających do 5.075 (pięć tysięcy

Akcjonariat Emitenta po
Emisji:

siedemdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz
reprezentujących4,83% (cztery i osiemdziesiąt trzy setne procent)
kapitału zakładowego Spółki.
Zakładając, że w ramach niniejszej ofertypublicznej zostaną skutecznie
subskrybowane i należycie opłacone wszystkie nowe akcje Spółki serii

C oraz serii D, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 125.114,00zł
(sto dwadzieścia pięć tysięcy sto czternaście złotych) i będzie dzielił się
na 125.114 (sto dwadzieścia pięć tysięcy sto czternaście) akcji zwykłych

imiennych,o wartości nominalnej1,00 zł (jeden złoty) każda. W takim
przypadku, akcjonariat Spółki będzie przedstawiał się następująco:
1) Grzegorz Kłos — 78.017 (siedemdziesiąt osiem tysięcy
siedemnaście) akcji Spółki. uprawniających do 78.017
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(siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemnaście) głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących
(sześćdziesiąt dwa i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału
zakładowego Spółki;
2) Paweł Baron — 22.004 (dwadzieścia dwa tysiące cztery)
akcje
Spółki, uprawniające do 22.004 (dwadzieścia dwa tysiące cztery)
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących
17,59% (siedemnaście i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent)
3)

kapitału zakładowego Spółki;

„pozostali akcjonariusze" — 5.075 (pięć tysięcy siedemdziesiąt
pięć) akcji Spółki, uprawniających do 5.075 (pięć tysięcy

siedemdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz

reprezentujących4,06% (cztery i sześć setnych procent) kapitału
zakładowego Spółki;

4) akcjonariusze posiadający nowe akcje Spółki serii C — 4.379
(cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki,
uprawniających do 4.379 (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt
dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz
reprezentujących 3,50% (trzy i pięćdziesiąt setnych procent)
kapitału zakładowego Spółki;

5) akcjonariusze posiadający nowe akcje Spółki serii D — 15.639
(piętnaścietysięcy sześćset trzydzieści dziewięć) akcji Spółki,
uprawniającychdo 15,639 (piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści
dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz
reprezentujących 12,50% (dwanaście i pięćdziesiąt setnych

Informacje finansowe:

procent) kapitału zakładowego Spółki.

Spółka sporządziła i złożyła do Repozytorium Dokumentów
Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdanie finansowe
Spółki za rok obrotowytrwający od dnia 20 czerwca 2018 r. do dnia 31
grudnia 2018 r. Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego

dokumentu informacyjnego złożenie przedmiotowego sprawozdania do
Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru

Sądowego nie zostało ujawnione w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego. Przedmiotowe sprawozdanie zostało

załączone do niniejszego dokumentu informacyjnego. Zgodnie z treścią
przedmiotowego sprawozdania:

1) wartość aktywówi pasywówSpółki według stanu na dzień 31
grudnia2018 r. wynosi 437.624,45 zł (czterysta trzydzieści siedem

tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote i czterdzieści pięć

2)

groszy);
strata poniesiona przez Spółkę w roku obrotowymtrwającym
od

dnia 27 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
wynosi 4.459,40

zł (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych
i
czterdzieści groszy).

Spółka nie sporządziładotychczassprawozdaniafinansowegoza

rok

obrotowytrwający od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia
2019 r.
Przedmiotowe sprawozdanie finansowe zostanie załączone
do
niniejszego dokumentu informacyjnego niezwłocznie po jego
sporządzeniu,

INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH
ORAZ O WARUNKACH I ZASADACH ICH OFERTY:
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Podstawa prawna
emisji akcji:

Emisja nowychakcji Spółki serii C oraz serii D jest prowadzonana

podstawie:

1)

art. 431 S 1 i S 2 pkt 3 w zw. z art. 430 S 1 ustawy z dnia 15 września
2000 roku —Kodeks spółek handlowych;

2) uchwałynr 3 NadzwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaSpółki
z
dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki wraz z pozbawieniemdotychczasowych

Tryb emisji akcji:
Podstawowe informacje
o emisji akcji:

akcjonariuszy Spółki prawa poboruw całości oraz zmiany Statutu
spółki.
Emisja nowych akcji Spółki serii C oraz serii D jest prowadzonaw trybie
subskrypcji otwartejw rozumieniuart. 431 S 2 pkt 3 ustawy z dnia
15
września 2000 r. —Kodeks spółek handlowych.

W wyniku emisji nowych akcji Spółki serii C oraz serii D kapitał

zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 105.096,00 zł (sto pięć
tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) do kwoty od 105.358,00 zł (sto

pięć tysięcy trzysta pięćdziesiątosiem złotych) do 125.114,00zł (sto
dwadzieścia pięć tysięcy sto czternaście złotych), tj. o kwotę od 262,00

zł (dwieście sześćdziesiąt dwa złote) do 20.018,00 zł (dwadzieścia
tysięcy osiemnaście złotych). w zależności od ilości objętych akcji.
Przedmiotememisji nowych akcji Spółki serii C oraz serii D jest:

1)

od 262 (dwieście sześćdziesiąt dwa) do 4.379 (cztery tysiące
trzysta siedemdziesiąt dziewięć) niezdematerializowanychakcji
zwykłych imiennych,serii C, o numerach od 1 do 4379, o wartości
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości
nominalnejod 262,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa złote) do

4.379,00 zł (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych;
zwanych dalej łącznie „Akcjami Serii C", zaś indywidualnie „Akcją
Serii

2)

od 1 (jeden) do 15.639 (piętnaścietysięcy sześćset trzydzieści

dziewięć) niezdematerializowanych akcji zwykłych imiennych, serii
D, o numerach od I do 15639, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej od 1,00 zł (jeden złoty)

do 15.639,00zł (piętnaścietysięcy sześćset trzydzieści dziewięć

Cena emisyjna akcji:

Minimalny próg emisji
akcji:
Prawo poboru
dotychczasowych
akcjonariuszy:

Termin do zapisywania
się
na akcje:

złotych; zwanych dalej łącznie „Akcjami Serii D", zaś indywidualnie
„Akcją Serii D").
Cena emisyjna 1 (jednej)Akcji Serii C wynosi 114, 18 zł (sto czternaście
złotych i osiemnaście groszy).
Cena emisyjna 1 (jednej)Akcji Serii D wynosi 127,89 zł (sto
dwadzieścia
siedem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy).

Uznaje się, że emisja nowych akcji oraz podwyższenie kapitału

zakładowego Spółki doszły do skutku,jeżeli zostanie subskrybowane co
najmniej262 (dwieściesześćdziesiąt dwa) Akcji Serii C.
Dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni prawa poboru

Akcji Serii C oraz Akcji Serii D w całości na podstawieuchwały nr 3
NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca
2020 r. w sprawie podwyższenia kapitałuzakładowego Spółki wraz z
pozbawieniemdotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboruw
całości oraz zmiany StatutuSpółki.
Termindo zapisywaniasię na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D trwaod
dnia 19 czerwca 2020 r. do dnia, w którym zostaną skutecznie
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subskrybowanewszystkie Akcje Serii C oraz Akcje Serii D, nie później
jednak niż do dnia 19 września 2020 r. z tym zastrzeżeniem, że:
1) termindo zapisywania się na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D może
zostać skrócony, ale nie może być krótszy niż 1 (jeden) miesiąc
od
dnia 19 czerwca 2020 r.;

2) termindo zapisywania się na Akcje Serii D rozpoczyna się
nie
Zapisy na akcje:

wcześniej niż w dniu, w którym zostaną skutecznie subskrybowane
i opłacone wszystkie Akcje Serii C.

Podmiotemupoważnionymdo przyjmowaniazapisów na Akcje Serii
C
oraz Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu skutecznego

złożenia Spółce zapisu na Akcje Serii C lub Akcje Serii D należy

doręczyć Spółce prawidłowowypełnionyi podpisany formularzzapisu
na akcje oraz dokonać opłacenia akcji w określonym powyżej terminie
do zapisywania się na akcje. Złożenie zapisu na Akcje Serii C lub Akcje
Serii D albo ich opłacenie po upływieokreślonego powyżej terminudo
zapisywaniasię na akcje powodujebezskutecznośćzłożonegozapisu
na Akcje Serii C lub Akcje Serii D.
Zapisy na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D są przyjmowaneprzez Spółkę
w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.Zapis na akcje w formie
pisemnej wymaga wypełnienia i własnoręcznego podpisania formularza

przygotowanegoprzez Spółkę co najmniejw 2 (dwóch) egzemplarzach,
z których 1 (jeden) przeznaczony jest dla subskrybenta, a 1 (jeden) dla
Spółki. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie pisemnej
powinienzostać doręczony na adres Spółki, tj. Plac Mirowski 1, 00-138
Warszawa. Zapis na akcje w formieelektronicznejwymaga wypełnienia

formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia
go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo
podpisem osobistym. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie
elektronicznej powinien zostać doręczony na adres elektronicznej
skrzynki pocztowejSpółki, tj. grzegorz@edred.pl.

Wpłaty na akcje:

Szczegółowe informacjeoraz instrukcjazłożenia zapisu na Akcje Serii
C oraz Akcje Serii D znajduje się na stronie internetowejakcja.edred.pl.

Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje Serii C oraz
Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu należytego opłacenia

Akcji Serii C lub Akcji Serii D należy dokonać przelewu środków

pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, w wysokości odpowiadającej
iloczynowi ilości Akcji Serii C lub Akcji Serii D wskazanej w wypełnionym
formularzuzapisu na akcje oraz cenie emisyjnej 1 (jednej) Akcji Serii C
lub Akcji Serii D, w określonym powyżej terminiedo zapisywania się na

akcje. Przez dzień opłaceniaAkcji Serii C lub Akcji Serii D uważa się

dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Opłacenie Akcji Serii C lub
Akcji Serii D po upływieokreślonego powyżej terminudo zapisywania
się na akcje powodujebezskuteczność złożonego zapisu na Akcje Serii

C lubAkcje Serii D.

Okres związania
zapisem na akcje:

Szczegółowe informacjeoraz instrukcjaopłaceniaAkcji Serii C lub Akcji
Serii D znajduje się na stronieinternetowejakcja.edred.pl.
Osoby dokonującezapisu na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D są
związane złożonym zapisem od chwilijego złożenia Spółce. Zapis na

Akcje Serii C oraz Akcje Serii D ma charakter nieodwoływalny.
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Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem na Akcje Serii
C oraz Akcje Serii D, jeżeli podwyższenie kapitałuzakładowego Spółki
nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowegow terminie6 (sześciu)
miesięcy od dnia powzięcia uchwałynr 3 NadzwyczajnegoWalnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz
zmiany Statutu Spółki lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od
dnia

Przydział akcji:

dokonania przydziału akcji.

PrzydziałAkcji Serii C oraz Akcji Serii D nastąpiw terminie2 (dwóch)

tygodni od ostatniego dnia określonego powyżej terminu do
zapisywania

się na akcje. Przydział Akcji Serii C oraz Akcji Serii D nastąpi
w sposób
uznaniowy. Dokonując przydziału Akcji Serii C oraz Akcji Serii D Spółka
może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje.
Ogłoszenie o przydziale Akcji Serii C oraz Akcji Serii D nastąpi w
terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYMSPOSOBIE WYKORZYSTANIA
RODK W
UZYSKANYCH Z EMISJI PAPIERÓWWARTOŚCIOWYCH:
Cele inwestycyjne:
1.400.OOO,OO
zł- Technologie

Inwestycja w wydajne urządzenia do zamykania, sterylizacji i
etykietowania konserw a także zaplecze magazynowe pozwoli
sukcesywnie zwiększać produkcję wraz ze wzrostem sprzedaży.

600.000,00zł - Marketing
Kontakty z ostatnich lat to solidny start pod rozbudowę marki Ed Red o

rzemieślnicze konserwy. Działanie w Internecie otwiera nam zupełnie
nowy obszar budowania promocji i konwersji jednocześnie.
500.000,00zł - Majątek obrotowy
Możliwość zaopatrywania się w dobrej jakości składniki zawdzięczamy
relacjom ze sprawdzonymi dostawcami, które budowaliśmy od lat.
Zapas finansowy umożliwi nam stworzenie stanów magazynowych
surowcówi gotowychproduktów,niezbędnych do zdobywania rynku.

PODSTAWOWE INFORMACJE O ISTOTNYCH CZYNNIKACH RYZYKA:
Czynniki ryzyka
Ryzyko związane z ceną mięsa
związane z działalnością Jedyny przewidywanynegatywnyscenariusz to bardzo
dynamiczny
Emitenta:
wzrost cen mięsa w stosunku do innych produktów spożywczych.
Wysokamarża oraz plan stopniowegobudowaniawzrostu sprzedaży
powoduje. iż nawet przy niedużej sprzedaży firma pozostaje rentowna,

szczególnie biorąc pod uwagę całkowitybrak obciążeń związanych z
finansowaniemzewnętrznym oraz niskie koszty stałe,
Ryzyko wzrostu konkurencji
Z racji tego, iż jest to innowacyjny produkt, trudno przewidzieć
dynamikę

rozwoju konkurencji. Konserwą rzemieślniczą mogą się zainteresować
zarówno duże koncerny jak i inne restauracje o dużej rozpoznawalności.
W przypadku spodziewanego sukcesu produktu,należy oczekiwać,
iż

pojawi się konkurencja.Dużym koncernomtrudno będzie uzyskać
wiarygodność taką jaką my budujemy w oparciu doświadczenie
restauracyjne. Jednak aby nie dać się dogonić konkurencji
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powstających innych producentówkonserw rzemieślniczych musimy
stale poszerzać asortyment przy zachowaniu wysokiej jakości oraz
umacniać rozpoznawalność marki.

Ryzyko związane ze złym rozeznaniem sytuacji rynkowej
Wprowadzając na rynek zupełnie nowy produkt jakim jest konserwa

rzemieślnicza musimy liczyć się z brakiem zainteresowania ze strony
klientów. Uważamy jednak, iż jego praktyczność przyciągnie uwagę
szerokiej rzeszy potencjalnych nabywców. Jest bardzo mało
dostępnych produktów spożywczych, które miałyby tak długi termin
ważności, wygodę przechowywania i transportowania,a równocześnie
spełniały wymogi zdrowotne i ekologiczne dotyczące zarówno produktu

jak i opakowania. Warto także zwrócić uwagę na ciągłe

niedoszacowanie i dynamiczny wzrost segmentu produktówgotowych
do odgrzania, w który doskonale wpisuje się konserwa rzemieślnicza.

Ryzyko związane z niepozyskaniem 100% celu emisyjnego
Niepozyskanieśrodków z emisji lub ich częściowe pozyskanie, nie
spowoduje braku możliwości wprowadzenia konserwy rzemieślniczej
pod marką Ed Red na rynek, może jedynie wpłynąć na dynamikę
wzrostu produkcji i sprzedaży. Produkt już jest w sprzedaży i
przygotowujemygo w oparciu o już posiadane wyposażenie w lokalu
restauracyjnym, pozyskane środki pozwolą nam na postawienie
niezależnego od restauracji zakładu produkcyjnegoi zwiększenie

zasięgu działań marketingowych.

Ryzyko związane z utratą kluczowych dostawców

Polski rynek producentówżywności jest rozbudowany.Polska produkcja
rolna w dużym stopniu od wielu lat była przeznaczana na eksport. W
związku z pandemiąeksportzostał ograniczony, co oznacza, iż znaczna

Czynniki ryzyka
związanez
inwestowaniem
społecznościowym
(crowdfunding) —
ryzyka, które mogą

dotyczyć również
działalności Emitenta:

część towarówjest upłynniana na rynku krajowym. Oznacza to, iż ryzyko
braku dostawców jest znikome.

Inwestowanie w podmioty poszukujące finansowania na platformach

crowdfundingowychmoże być bardzo zyskowne, ale jak każda
inwestycja wiąże się również z ryzykiem. Jeżeli zdecydujesz się

zainwestować w podmiot, który przedstawia informacje o projekcie w
przestrzeni udostępnionej przez Beesfund S.A. na platformie
crowdfundingowej Beesfund.com, musisz zdawać sobie sprawę z pięciu
ważnych ryzyk i je zaakceptować:

Utrata całości lub części kapitału
Inwestując w projekt znacznie bardziej prawdopodobne jest, że utracisz

zainwestowane środki, niż uzyskasz zwrot z

inwestycji lub

ponadprzeciętny zysk. Nie powinieneś w ten sposób inwestować więcej
kapitału, niż jesteś w stanie stracić bez utratystandardu życia.

Brak płynności
Prawie wszystkie projekty przedstawianew przestrzeni udostępnionej
przez Beesfund S.A. na platformiecrowdfundingowejBeesfund.com
charakteryzują się bardzo niską płynnością. Jest bardzo mało
prawdopodobne, że pojawi się płynny rynek wtórny dla akcji.
Prawdopodobnienie będziesz w stanie sprzedać swoich akcji do czasu
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gdy firma zacznie być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych,
bądź rynku New Connect w Warszawie lub kupi ją inny podmiot. Nawet
jeśli spółka będzie kupowana przez inny podmiot, Twoja inwestycja
może nadal charakteryzować się bardzo niską płynnością. Nawet
w
przypadku udanego biznesu płynność lub sprzedaż akcji może być mało
prawdopodobnaprzez wiele lat od momentu dokonania inwestycji.
W
przypadku firm, dla których dostępne są możliwości rynku wtórnego,
znalezienie nabywcy lub sprzedawcy może być trudne,a inwestorzy
nie

powinni zakładać, że wcześniejsze wyjście będzie dostępne tylko

dlatego. że istnieje rynek wtórny.

Rzadkość dywidend
Większość podmiotówposzukujących finansowania rzadko wypłaca
dywidendy.Oznacza to, że jeśli inwestujeszw biznes przedstawionyw
przestrzeni udostępnionej przez Beesfund S.A. na platformie
crowdfundingowej Beesfund.com, prawdopodobnie nie zobaczysz
zwrotu kapitału ani zysku, dopóki nie będziesz mógł sprzedać swoich

akcji. Nawet w przypadku udanego biznesu jest to mało prawdopodobne
przez wiele lat od momentudokonania inwestycji. Powyższe ryzyko nie
jest ryzykiem ogólnym, ale również ryzykiem związanym z działalnością
Emitenta.

Rozwodnienie akcji
Wszelkie inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane w

przestrzeni udostępnionej przez Beesfund S.A. na platformie
crowdfundingowej Beesfund.com mogą ulec rozwodnieniu akcji.
Oznacza to, że jeśli spółka pozyska dodatkowykapitał w późniejszym
terminie, wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, to wówczas
nastąpi zmniejszenie udziału dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale

i głosach danej spółki. Te nowe akcje mogą również mieć pewne
preferencyjne prawa do dywidend, wpływów ze sprzedaży i innych

spraw, a korzystaniez tych praw może działać na Twoją niekorzyść.

Twoja inwestycja może również ulec rozwodnieniu w wyniku przyznania
opcji (lub podobnych praw do nabycia akcji) pracownikom,
usługodawcom lub niektórym innym osobom, z którymi prowadzona jest
działalność firmy.

Dywersyfikacja ryzyka
Inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane w przestrzeni

udostępnionejprzez Beesfund S.A. na platformiecrowdfundingowej
Beesfund.com powinny być dokonywane tylko w ramach dobrze
zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że powinieneś inwestować
tylko niewielką część swojego kapitału inwestycyjnego w pojedynczą
spółkę.

Większość

kapitału

powinna

być

inwestowana

w

bezpieczniejsze, bardziej płynne aktywa. Oznacza to również, że
powinieneś rozłożyć swoje inwestycje pomiędzy wiele firm, zamiast
inwestować dużą kwotę w tylko jedną spółkę.

INNE ISTOTNE INFORMACJE:

Stron

Zmiany dokumentu
informacyjnego:
Informacja o
przetwarzaniu danych
osobowych:
Załączniki:

Ewentualne zmiany niniejszego dokumentu informacyjnego będą
zamieszczane w miejscujego publikacji.
Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w

związkuz prowadzonąofertąpublicznąAkcji Serii C oraz Akcji Serii D

zostały określone szczegółowo w Polityce Prywatności znajdującej się
na stronie internetowej pod adresem akcja.edred.pl.
1) aktualna treść statutu Spółki;
2) informacja pobrana ze strony internetowejCentralnej
Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadająca odpisowi
aktualnemu Spółki z rejestruprzedsiębiorcówKrajowego Rejestru
Sądowego;

3) uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z
dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki wraz z pozbawieniemdotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboruw całości oraz zmiany Statutu
Spółki.

4) sprawozdaniefinansoweEd Red S.A. sprawozdaniefinansowe
Spółki za rok obrotowytrwającyod dnia 20 czerwca 2018 r. do
dnia 31 grudnia 2018 r.

Emitent oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy
dołożeniu należytej staranności
informacjezawarte w niniejszym dokumenciesą prawdziwe,rzetelne
i zgodne ze stanem faktycznym.
Ponadto Emitent oświadcza, że ponosi odpowiedzialność
za informacje zawarte w niniejszym

dokumencie.

Warszawa, dnia 23 czerwca 2020 r.

Grzegorz Kłos
Prezes Zarządu Ed Red S.A.

Paweł Baron

WiceprezesZarządu Ed Red S.A.
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STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Art. 1.
1. Firma Spółki brzmi: ED RED spółka akcyjna.
2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Art. 2.
Przedmiotem

działalności

Spółki

jest:

Restauracje

i

inne

stałe

placówki

gastronomiczne (56,10,A).

Art. 3.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105 096 zł (sto pięć tysięcy dziewięćdziesiąt
sześć złotych) i dzieli się na 105 096 (sto pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć)
akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a) 100 000 (sto tysięcy) akcji imiennych, serii A, o łącznej wartości nominalnej
100 000 zł (stu tysięcy złotych);
b) 5 096 (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych, serii B, o łącznej
wartości nominalnej 5 096 zł (pięciu tysięcy dziewięćdziesięciu sześciu
złotych).
2. Kapitał zakładowy w części określonej w ust. 1. lit. a) powyżej zostanie pokryty w
1/4 (jednej czwartej) przez Założycieli w ten sposób, iż zostanie opłacony
wkładami pieniężnymi w wysokości 1/4 (jednej czwartej) części do dnia
zgłoszenia wniosku o wpisanie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego oraz w
pozostałej części w ciągu roku od dnia zawiązania Spółki.

Art. 4.
1. Zarząd składa się z 2 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie (za
wyjątkiem pierwszego składu zarządu, który powołują założyciele).
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2. Rada Nadzorcza składa się z 3 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie
(za wyjątkiem pierwszego składu Rady Nadzorczej, który powołują założyciele).
3. Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji.

Art. 5.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w
dniu 31 grudnia 2018 r.

Art. 6.
1. Założycielami Spółki są Grzegorz Tadeusz Kłos, syn Tadeusza i Barbary, stan
cywilny wolny, zamieszkały według oświadczenia pod adresem: 00-743
Warszawa, ulica Nabielaka 11/7, legitymujący się paszportem o numerze
AU9846706, z terminem ważności do dnia 22 stycznia 2019 roku, PESEL
74020208579, oraz Paweł Kazimierz Baron, syn Krzysztofa i Aleksandry, stan
cywilny żonaty, zamieszkały według oświadczenia pod adresem: 02-302
Warszawa, ulica Spiska 6/10, legitymujący się dowodem osobistym o numerze
AWY747497, z terminem ważności do dnia 22 sierpnia 2023 roku, PESEL
73040803038.
2. Pierwsze organy Spółki powołane zostały w akcie zawiązania Spółki.
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Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 19.06.2020 godz. 15:15:57
Numer KRS: 0000737054
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

20.06.2018

Ostatni wpis

Numer wpisu

4

Sygnatura akt

WA.XII NS-REJ.KRS/19223/19/721

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Data dokonania wpisu

02.04.2019

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej

SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP

REGON: 380555663, NIP: 5252754250

3.Firma, pod którą spółka działa

ED RED SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA

2.Adres

ul. PLAC MIROWSKI, nr 1, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-138, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

------

4.Adres strony internetowej

------

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
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Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1

27.04.2018, NOTARIUSZ URSZULA OCZKUŚ-SIMON, KANCELARIA NOTARIALNA W
WARSZAWIE, REP. A NR. 702/2018

2

26.09.2018R., REP.A NR 8447/2018, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO ART.3 STATUTU SPÓŁKI.

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka

NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki

------

4.Czy statut przyznaje uprawnienia
osobiste określonym akcjonariuszom lub
tytuły uczestnictwa w dochodach lub
majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału NIE
w zysku?

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego

105 096,00 ZŁ

2.Wysokość kapitału docelowego

------

3.Liczba akcji wszystkich emisji

105096

4.Wartość nominalna akcji

1,00 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału
wpłaconego

105 096,00 ZŁ

6.Wartość nominalna warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego

------

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisja akcji
1

1.Nazwa serii akcji

SERIA A
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2

2.Liczba akcji w danej serii

100000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

B

2.Liczba akcji w danej serii

5096

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11
1.Czy zarząd lub rada administrująca są
upoważnieni do emisji warrantów
subskrypcyjnych?

NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEZELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU
SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KŁOS

2.Imiona

GRZEGORZ TADEUSZ

3.Numer PESEL/REGON

74020208579

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

BARON

2.Imiona

PAWEŁ KAZIMIERZ

3.Numer PESEL/REGON

73040803038

4.Numer KRS

****
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5.Funkcja w organie reprezentującym

WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

RADA NADZORCZA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko

GAWĘDA

2.Imiona

MARTA

3.Numer PESEL

90010108427

1.Nazwisko

BARON

2.Imiona

OLGA

3.Numer PESEL

77122801088

1.Nazwisko

TERYAKI

2.Imiona

RAMI

3.Numer PESEL

73091209456

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działalności
przedsiębiorcy

1

56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
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Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy,
za który należy złożyć sprawozdanie
finansowe

31.12.2018

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo
w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
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Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 19.06.2020
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O
KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI,
ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI
Nagłówek sprawozdania ﬁnansowego
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2018-06-20
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2018-12-31
Data sporządzenia sprawozdania ﬁnansowego: 2020-03-12
KodSprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych ( kodSystemowy: SFJINZ (1) wersjaSchemy: 1-2 )
WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania ﬁnansowego
Dane identyﬁkujące jednostkę
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania
NazwaFirmy: ED RED SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo: mazowieckie
Powiat: m. st. Warszawa
Gmina: WARSZAWA
Miejscowość: Warszawa
Adres
Adres
Kraj: PL
Województwo: mazowieckie
Powiat: m. st. Warszawa
Gmina: WARSZAWA
Nazwa ulicy: PLAC MIROWSKI
Numer budynku: 1
Nazwa miejscowości: Warszawa
Kod pocztowy: 00-138
Nazwa urzędu pocztowego: Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD: 5610A (RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE)
Identyﬁkator podatkowy NIP: 5252754250
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000737054

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem ﬁnansowym
Biegły rewident: Justyna Żurek
Wygenerowano ze strony h ps://www.pibr.org.pl, 2020-04-29 15:21, ostatnia aktualizacja czytnika: 14 lutego 2020 r.

strona 1 z 16

Od: 2018-06-20
Do: 2018-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie ﬁnansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki
organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania ﬁnansowe: true - sprawozdanie ﬁnansowe zawiera dane łącznie;
false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
false

Założenie kontynuacji działalnności
Wskazanie, czy sprawozdanie ﬁnansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
true
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności
true

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
Sprawozdanie ﬁnansowe za okres 20-06-2018 do 31-12-2018 zostało przygotowane w oparciu o zasady
rachunkowości wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.
Opisane zasady zastosowane zostały we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności.
ustalenia wyniku ﬁnansowego
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny (także amortyzacji) aktywów i pasywów,
pomiaru wyniku ﬁnansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania ﬁnansowego w zakresie, w jakim ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny rynkowej albo według ceny
nabycia lub ceny rynkowej w zależności która z nich jest niższa.
Środki pieniężne wykazuje się w wartościach nominalnych. Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych w
walutach obcych zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów ﬁnansowych.
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na kapitał (fundusz)
podstawowy i prezentowane w aktywach Spółki.
Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki lub podwyższeniu kapitału zakładowego, zmniejszają kapitał
zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza
się do kosztów ﬁnansowych.
Dla emisji kapitału podstawowego przeprowadzanej w drodze subskrypcji otwartej (zgodnie z art. art. 431 § 2 pkt 3
k.s.h) uzyskane środki z trwającej emisji pomniejszone o koszty emisji akcji, w razie braku objęcia akcji oraz
niezarejestrowania podwyższenia kapitału w rejestrze sądowym na dzień bilansowy, stanowią zobowiązanie wobec
potencjalnych akcjonariuszy i wykazywane są w zobowiązaniach krótkoterminowych.
Rezerwy wycenia się na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości.
Skutki ﬁnansowe tworzonych rezerw zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów
ﬁnansowych lub kosztów działalności operacyjnej - w zależności od okoliczności,
z którymi powiązane są przyszłe zobowiązania.
Koszty Jednostka prowadzi ewidencją kosztów w układzie rodzajowym.
Opodatkowanie Dochody osiągnięte przez jednostkę opodatkowane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od
osób prawnych.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania ﬁnansowego
Wynik ﬁnansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz jednostki przychody oraz
związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz
ostrożnej wyceny.

Biegły rewident: Justyna Żurek
Wygenerowano ze strony h ps://www.pibr.org.pl, 2020-04-29 15:21, ostatnia aktualizacja czytnika: 14 lutego 2020 r.
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Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się
w wartości ne o, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz wszelkich udzielonych rabatów.
pozostałe
Rachunek zysków i strat sporządzony został w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią

Bilans
Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

437 624,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,00

0,00

Wartość ﬁrmy

0,00

0,00

Inne wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

0,00

0,00

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

0,00

0,00

urządzenia techniczne i maszyny

0,00

0,00

środki transportu

0,00

0,00

inne środki trwałe

0,00

0,00

Środki trwałe w budowie

0,00

0,00

Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

0,00

0,00

Od jednostek powiązanych

0,00

0,00

Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0,00

0,00

Od pozostałych jednostek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aktywa razem
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe

Należności długoterminowe

Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości

Biegły rewident: Justyna Żurek
Wygenerowano ze strony h ps://www.pibr.org.pl, 2020-04-29 15:21, ostatnia aktualizacja czytnika: 14 lutego 2020 r.
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

Długoterminowe aktywa ﬁnansowe

0,00

0,00

w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

– udziały lub akcje

0,00

0,00

– inne papiery wartościowe

0,00

0,00

– udzielone pożyczki

0,00

0,00

– inne długoterminowe aktywa ﬁnansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

– udziały lub akcje

0,00

0,00

– inne papiery wartościowe

0,00

0,00

– udzielone pożyczki

0,00

0,00

– inne długoterminowe aktywa ﬁnansowe

0,00

0,00

w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

– udziały lub akcje

0,00

0,00

– inne papiery wartościowe

0,00

0,00

– udzielone pożyczki

0,00

0,00

– inne długoterminowe aktywa ﬁnansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

437 624,45

0,00

0,00

0,00

Materiały

0,00

0,00

Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00

Produkty gotowe

0,00

0,00

Towary

0,00

0,00

w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe
Zapasy

Biegły rewident: Justyna Żurek
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– do 12 miesięcy

0,00

0,00

– powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– do 12 miesięcy

0,00

0,00

– powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– do 12 miesięcy

0,00

0,00

– powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

0,00

0,00

inne

0,00

0,00

dochodzone na drodze sądowej

0,00

0,00

437 624,45

0,00

437 624,45

0,00

0,00

0,00

– udziały lub akcje

0,00

0,00

– inne papiery wartościowe

0,00

0,00

– udzielone pożyczki

0,00

0,00

– inne krótkoterminowe aktywa ﬁnansowe

0,00

0,00

Zaliczki na dostawy i usługi
Należności krótkoterminowe
Należności od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

inne
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

inne
Należności od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa ﬁnansowe
w jednostkach powiązanych
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

– udziały lub akcje

0,00

0,00

– inne papiery wartościowe

0,00

0,00

– udzielone pożyczki

0,00

0,00

– inne krótkoterminowe aktywa ﬁnansowe

0,00

0,00

437 624,45

0,00

437 624,45

0,00

– inne środki pieniężne

0,00

0,00

– inne aktywa pieniężne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

0,00

0,00

Udziały (akcje) własne

0,00

0,00

437 624,45

0,00

95 540,60

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:

0,00

0,00

– z tytułu aktualizacji wartości godziwej

0,00

0,00

0,00

0,00

– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

0,00

0,00

– na udziały (akcje) własne

0,00

0,00

0,00

0,00

-4 459,40

0,00

0,00

0,00

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach

Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad
wartością nominalną udziałów (akcji)

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) ne o
Odpisy z zysku ne o w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

342 083,85

0,00

4 000,00

0,00

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

0,00

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

0,00

0,00

– długoterminowa

0,00

0,00

– krótkoterminowa

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

Wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0,00

0,00

Wobec pozostałych jednostek

0,00

0,00

kredyty i pożyczki

0,00

0,00

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

inne zobowiązania ﬁnansowe

0,00

0,00

zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

inne

0,00

0,00

338 083,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– do 12 miesięcy

0,00

0,00

– powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00

0,00

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

0,00

0,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania

Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

inne
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

– do 12 miesięcy

0,00

0,00

– powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

338 083,85

0,00

kredyty i pożyczki

0,00

0,00

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

inne zobowiązania ﬁnansowe

0,00

0,00

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

0,00

0,00

– do 12 miesięcy

0,00

0,00

– powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

0,00

0,00

zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

0,00

0,00

z tytułu wynagrodzeń

0,00

0,00

338 083,85

0,00

0,00

0,00

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

Ujemna wartość ﬁrmy

0,00

0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

– długoterminowe

0,00

0,00

– krótkoterminowe

0,00

0,00

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

0,00

0,00

0,00

0,00

inne
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

inne
Fundusze specjalne

Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Przychody ne o ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przychody ne o ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,
zmniejszenie – wartość ujemna)

0,00

0,00

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

Przychody ne o ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

4 092,40

0,00

Amortyzacja

0,00

0,00

Zużycie materiałów i energii

0,00

0,00

4 092,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wynagrodzenia

0,00

0,00

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

-4 092,40

0,00

0,00

0,00

Zysk z tytułu rozchodu nieﬁnansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

Dotacje

0,00

0,00

Aktualizacja wartości aktywów nieﬁnansowych

0,00

0,00

Inne przychody operacyjne

0,00

0,00

367,00

0,00

Strata z tytułu rozchodu nieﬁnansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

Aktualizacja wartości aktywów nieﬁnansowych

0,00

0,00

Inne koszty operacyjne

0,00

0,00

-4 459,40

0,00

0,00

0,00

Koszty działalności operacyjnej

Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
– podatek akcyzowy

– emerytalne

Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)
Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)
Przychody ﬁnansowe
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

0,00

0,00

Od jednostek powiązanych, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aktualizacja wartości aktywów ﬁnansowych

0,00

0,00

Inne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aktualizacja wartości aktywów ﬁnansowych

0,00

0,00

Inne

0,00

0,00

-4 459,40

0,00

Podatek dochodowy

0,00

0,00

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

-4 459,40

0,00

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

0,00

0,00

0,00

0,00

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów ﬁnansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych

Koszty ﬁnansowe
Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów ﬁnansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych

Zysk (strata) bru o (F+G–H)

Zysk (strata) ne o (I–J–K)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

0,00

0,00

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

0,00

0,00

0,00

0,00

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej

0,00

0,00

– podziału zysku (ustawowo)

0,00

0,00

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
wartość)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie (z tytułu)

0,00

0,00

zmniejszenie (z tytułu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– korekty błędów
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

zwiększenie (z tytułu)

zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

– zbycia środków trwałych
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

zwiększenie (z tytułu)

0,00

0,00

zmniejszenie (z tytułu)

0,00

0,00

0,00

0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

0,00

0,00

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

0,00

0,00

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0,00

0,00

– korekty błędów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

0,00

0,00

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

0,00

0,00

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0,00

0,00

– korekty błędów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

0,00

0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

0,00

0,00

-4 459,40

0,00

0,00

0,00

-4 459,40

0,00

0,00

0,00

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

95 540,60

0,00

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty)

95 540,60

0,00

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenie (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenie (z tytułu)

Wynik ne o
zysk ne o
strata ne o
odpisy z zysku
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Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

-4 459,40

0,00

4 000,00

0,00

Amortyzacja

0,00

0,00

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

0,00

0,00

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

0,00

0,00

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

0,00

0,00

4 000,00

0,00

Zmiana stanu zapasów

0,00

0,00

Zmiana stanu należności

0,00

0,00

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek
i kredytów

0,00

0,00

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

0,00

0,00

Inne korekty

0,00

0,00

-459,40

0,00

0,00

0,00

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych

0,00

0,00

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne

0,00

0,00

Z aktywów ﬁnansowych, w tym:

0,00

0,00

w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

– zbycie aktywów ﬁnansowych

0,00

0,00

– dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

0,00

0,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) ne o
Korekty razem

Zmiana stanu rezerw

Przepływy pieniężne ne o z działalności operacyjnej (I±II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

– odsetki

0,00

0,00

– inne wpływy z aktywów ﬁnansowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych

0,00

0,00

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

Na aktywa ﬁnansowe, w tym:

0,00

0,00

w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

– nabycie aktywów ﬁnansowych

0,00

0,00

– udzielone pożyczki długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

438 083,85

0,00

438 083,85

0,00

Kredyty i pożyczki

0,00

0,00

Emisja dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

Inne wpływy ﬁnansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

Nabycie udziałów (akcji) własnych

0,00

0,00

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0,00

0,00

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
zysku

0,00

0,00

Spłaty kredytów i pożyczek

0,00

0,00

Wykup dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

Z tytułu innych zobowiązań ﬁnansowych

0,00

0,00

Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki

Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne ne o z działalności inwestycyjnej (I–II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności ﬁnansowej
Wpływy
Wpływy ne o z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Wydatki
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu ﬁnansowego

0,00

0,00

Odsetki

0,00

0,00

Inne wydatki ﬁnansowe

0,00

0,00

Przepływy pieniężne ne o z działalności ﬁnansowej (I–II)

438 083,85

0,00

Przepływy pieniężne ne o razem (A.III±B.III±C.III)

437 624,45

0,00

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

437 624,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

437 624,45

0,00

0,00

0,00

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
– o ograniczonej możliwości dysponowania

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis
Informacja dodatkowa do sprawozdania ﬁnansowego za 2018
Załączony plik
Informacja_dodatkowa_EdRed_2018.pdf
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem ﬁnansowym (zyskiem,
stratą) bru o. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.
Rok bieżący
A. Zysk (strata) bru o za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla
celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach
rachunkowych lat ubiegłych w tym:

-4 459,40
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w
tym:

0,00
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Rok bieżący
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:

0,00
0,00

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

0,00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach
lat ubiegłych, w tym:

0,00

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

0,00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

0,00

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

0,00

K. Podatek dochodowy

0,00
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