OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE
Spółka pod firmą POLSKI EKO CHMIEL S.A. z siedzibą w Lublinie (KRS 0000765638), działając na
podstawie art. 440 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wzywa do zapisywania się na akcje Spółki nowej
emisji oraz przedstawia wymagane prawem informacje:
Emitent:

Podstawa prawna
emisji akcji:

Tryb emisji akcji:
Podstawowe informacje
o emisji akcji:

Cena emisyjna akcji:
Minimalny próg emisji
akcji:
Prawo poboru
dotychczasowych
akcjonariuszy:
Termin do zapisywania
się na akcje:
Zapisy na akcje:

Wpłaty na akcje:

Okres związania
zapisem
na akcje:

Spółka pod firmą POLSKI EKO CHMIEL S.A. z siedzibą w Lublinie (20601), przy ul. Tomasza Zana nr 11A, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000765638, posiadająca NIP 7123379549, o kapitale
zakładowym w wysokości 100.000,00 zł;
Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1
i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych oraz na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 10 maja 2019 r., w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji
otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września
2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie
podwyższony z kwoty 100 000 zł do kwoty od 102 000 zł do 120 000 zł
tj. o kwotę 2 000 zł do 20 000 zł, w zależności od liczby objętych akcji.
Przedmiotem emisji jest od 2 000 do 20 000 niezdematerializowanych
akcji imiennych, serii B, o numerach od 102000 do 120000, o wartości
nominalnej 1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej od 2 000 zł do 20
000 zł.
Cena emisyjna jednej akcji wynosi 180 zł;
Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego
Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 2
000 akcji;
Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom
Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 10 maja 2019 r., w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 14 maja 2019
r. do dnia 14 sierpnia 2019 r. Spółka zastrzega sobie prawo do
skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może
on być krótszy niż jeden miesiąc;
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest
tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w
sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem
„www.polskiekochmiel.beesfund.com”. Aby subskrybować akcje należy
złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w
wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w
formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie
wpłaty w terminie do zapisywania się na akcje powoduje
bezskuteczność zapisu na akcje;
Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie
wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu
środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane
znajdują
się
na
stronie
internetowej
„www.polskiekochmiel.beesfund.com”. Przez dzień wpłaty na akcje
uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki;
Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od
chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny.
Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do

Przydział akcji:

sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia
uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia
10 maja 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału
akcji;
Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni
od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział
nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może
wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje.
Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia
od dnia dokonania przydziału akcji.

DOKUMENT INFORMACYJNY
Spółka pod firmą POLSKI EKO CHMIEL S.A. z siedzibą w Lublinie (KRS 0000765638), działając na

podstawie art. 7 ust. 8a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przedstawia
wymagane prawem informacje:
pod firmą POLSKI EKO CHMIEL S.A. z siedzibą w Lublinie (20przy ul. Tomasza Zana nr 11 A, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku , VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000765638, posiadająca NIP 7123379549, o kapitale
zakładowvm w wvsokości 100.000,00 zł;
Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i
Podstawa prawna
§ 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
emisji akcji:
oraz na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki, z dnia 10 maja 2019 r. , w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia
prawa poboru
dotychczasowvch akcjonariuszy Soółki;
Tryb emisji akcji:
Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji
otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000
r. - Kodeks spółek handlowych;
Podstawowe informacje W wyniku emisji nowych akcji Spółki , kapitał zakładowy Spółki zostanie
o emisji akcji:
podwyższony z kwoty 100 OOO zł do kwoty od 102 OOO zł do 120 OOO zł
tj. o kwotę 2 OOO zł do 20 OOO zł, w zależności od liczby objętych akcji.
Przedmiotem emisji jest od 2 OOO do 20 OOO niezdematerializowanych
akcji imiennych, serii B, o numerach od 102000 do 120000, o wartości
nominalnej 1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej od 2 OOO zł do 20
OOO z/.
Cena emisyjna akcji:
Cena emisyjna jednej akcji wvnosi 180 zł;
Minimalny próg emisji
Uznaje s ię, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
akcji:
doszły do skutku, ieżeli zostanie subskrvbowane co najmniej 2 OOO akcii;
Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom
Prawo poboru
Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego
dotychczasowych
akcjonariuszy:
Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 10 maja 2019 r., w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa
ooboru dotvchczasowvch akcionariuszy Spółki ;
Termin do zapisywania Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 14 maja 2019 r.
do dnia 14 sierpnia 2019 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia
się na akcje:
okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być
krótszy niż jeden miesiąc;
Zapisy na akcje:
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko
i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób
opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem
.www.polskiekochmiel.beesfund.com". Aby subskrybować akcje należy
złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w
wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w
formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty
w terminie do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność
zapisu na akcie;
Wpłaty na akcje:
Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie
wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków
pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na
stronie internetowej .www.polskiekochmiel.beesfund.com". Przez dzień
wpłaty na akcje uważa sie dzień uznania rachunku bankowego Soółki·
Okres związania
Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem ;d
zapisem
chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny.
na akcje:
Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do
sadu reiestroweao w terminie 6 (sześciu) miesiecy od dnia powziecia
Emitent:

Spółka

601 ),

Przydział

akcji:

Cele inwestycyjne:

uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 1O
maja 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
oraz wyłączenia piawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
lub w terminie 1 (iedneqo) miesiaca od dnia dokonania przydziału akcji;
Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni
od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział
nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może
wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie
o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 Qednego) tygodnia od dnia
dokonania przydziału akcji.
1. BUDOWA CHMIELNIKA • 40% WPŁYWU Z EMISJI
40% wpływów z emisji zostanie przeznaczonych na stworzenie
chmielnika o powierzchni ok. 1O ha i rocznych możliwościach
wytwórczych ok. 20 ton chmielu. Przez budowę chmielnika emitent
rozumie przygotowanie gruntu, jego wstępne nawiezienie, przedplon,
zakup i instalacja konstrukcji chmielnika, zakup i zasadzenie sadzonek
chmielu. Cen ten będzie realizowany etapami w zależności od
osiągniętego poziomu objęcia emisji.

BUDOWA ZAKŁADU DO GRANULACJI I PELETOWANIA
CHMIELU - 40% WPŁYWU Z EMISJI
Budowa specjalistycznego zakładu przetwarzania chmielu z kompletną
linią do ekstrakcji i peletowania surowca. Emitent zamierza w wynajętej
hali skompletować linię produkcyjną wraz z niezbędnym zapleczem.
Emitent nie wyklucza również - jeżeli taka możliwość będzie dostępna,
a analiza ekonomiczna wykaże zasadność takiej decyzji - że zamiast
budowy nowego zakładu, wydzierżawi istniejący zakład , co pozwoli
uzyskać większe możliwości produkcyjne w krótszym czasie. Cen ten
będzie realizowany etapami w zależności od osiągniętego poziomu
objęcia emisji.
2.

ZASILENIE KAPITAŁU OBROTOWEGO SPóŁKI • 20%
WPŁYWU Z EMISJI
Prowadzenie działalności sprzedażowej i kapitał obrotowy - działalność
spółki wymaga zbudowania kanałów sprzedaży, areału upraw oraz
pozyskania pracowników, stąd konieczne jest przeznaczenie części
pozyskanego z emisji kapitału na działalność bieżącą rozwijającą
przedsięwzięcie emitenta.
3.

Istotne czynniki ryzyka:

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane potencjalni
inwestorzy powinni starannie przeanalizować czynniki ryzyka
przedstawione poniżej.
Wystąpienie jednego lub kilku z wymienionych poniżej ryzyk
samodzielnie lub w połączeniu z innymi może mieć istotny, niekorzystny
wpływ w szczególności na działalność Emitenta, jego przepływy
pieniężne, sytuację finansową, wyniki finansowe, perspektywy lub
wartość Spółki.

Nie można wykluczyć, że z upływem czasu lista ryzyk określonych
poniżej nie będzie kompletna ani wyczerpująca i w związku z tym ryzyka
te nie mogą być traktowane jako jedyne, na które Spółka jest narażona.
Emitent może być narażony na dodatkowe ryzyka i negatywne czynniki,
które nie są obecnie znane Emitentowi. Poniżej wyszczególniono
jedynie ryzyka, które w ocenie Spółki są ryzykami istotnymi.
Wystąpienie zdarzeń opisanych jako ryzyka może spowodować spadek
wartości akcji Spółki, w wyniku czego inwestorzy, którzy nabędą akcje
Emitenta, mogą ponieść stratę równą całości lub części ich inwestycji.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA
1. Ryzyko czynników pogodowych oraz chorób obniżających
plony
Rozprz~strzenianie się chorób roślin uprawnych oraz niekorzystne
warunki pogodowe w okresie wegetacji roślin (np. susza, grad, wichury,
zbyt obfite deszcze) mogą obniżyć lub zniszczyć plony Emitenta, a przez
to niekorzystnie wpłynąć na jego działalność gospodarczą (straty, utrata
płynności finansowej, niezbędne nakłady na nasadzenia, utrata rynku
itp.). Emitent, w miarę dostępnych możliwości , będzie korzystał z
ubezpieczeń oraz dostępnych technologii zapobiegania jak największej
liczbie podobnych zjawisk.
2. Ryzyko
nieprawidłowego
zdiagnozowania
trendów
rynkowych skutkujące niepowodzeniem strategii Emitenta
Plany rozwoju Emitenta są oparte w dużej mierze na diagnozie
obecnych trendów rynkowych oraz ich prawdopodobnej ewolucji i
rozwojowi. Wiele aspektów będących w planach strategicznych spółki
nie jest powszechna na rynku lub nawet nie była do tej pory
praktykowana. Zatem istnieje ryzyko, że Emitent nie posiadając
praktycznego doświadczenia w pewnych obszarach i bazując na
przewidywaniach może podejmować złe decyzje.

Plany strategiczne Spółki, decyzje podejmowane przez Zarząd Spółki
oraz zamierzone plany rozwoju Spółki mogą być niedostosowane do
dynamiki zmian lub stać w sprzeczności z przyszłymi wydarzeniami,
które zmienią realia rynkowe, co z kolei może wpływać pośrednio lub
bezpośrednio na sytuację finansową Spółki.
3.

Ryzyko niedoszacowania kosztów
ryzyko niedoszacowania kosztów prowadzenia
działalności , ponieważ Emitent nie prowadził do tej pory wielu z
planowanych działań. W przypadku zajścia takich okoliczności , Emitent
może utracić część zysków, płynność, co może doprowadzić do zlej
sytuacji ekonomicznej Emitenta. Spółka minimalizuje ryzyko pozyskując
do swojej działalności pracowników z doświadczeniem w realizacji
przedsięwzięć zawartych w strategii rozwoju Spółki.
Może

wystąpić

4. Ryzyko dostaw
Istnieje ryzyko, że dostępność ważnego elementu oferty Emitenta system budowy chmielników - będzie niewystarczająca do prowadzenia
zamierzonej sprzedaży. Może to spowodować spadek przychodów ze
sprzedaży, obniżenie zysków, utratę części rynki, a w efekcie
pogorszenie sytuacji ekonomicznej Emitenta. Spółka w celu
minimalizowania tego ryzyka wiąże się z uznanymi na rynku
dostawcami, którzy pozwalają przewidywać ciągłość dostaw.
5. Ryzyko utraty wizerunku
przypadku znalezienia zanieczyszczeń w produkowanych przez
Emitenta szyszkach, granulacie, ekstrakcie itp. produktach istnieje
ryzyko utraty wizerunku firmy produkującej czyste i wysokiej jakości
produkty, na którym zbudowana jest misja i strategia Emitenta. Spółka
zamierza przykładać dużą wagę do kontroli jakości swoich produktów.

w

6. Ryzyko braku możliwości zwiększania areału upraw
Strategia Emitenta oparta jest na powiększaniu areału upraw, co
pozwoli na uzyskanie efektu skali . i zwięks~eni 7 zysko':"'ności
przedsięwzięcia. Istnieje ryzyko, że E~1tent będzie_ miał ogra~1czone
możliwości pozyskiwania nowych terenow ze względow ekonomicznych
(np. zbyt drogie grunty), prawnych (ograni~zenia w p~owad~eniu
działalności rolniczej) oraz logistyczny~h (~uze odległ?sc1 pom1ędz~
plantacjami) i bioloaicznvch (brak odoow1edrnch warunkow alebowvch 1

klimatycznych na dostępnym areale pod uprawę chmielu). Emitent j~st
świadomy powyższego ryzyka, jednak ocenia prawdopodobieństwa
jego wpływu na realizację strategii Spó/ki na niewielkie ze względu na
bardzo duży dostępny obecnie potencjał możliwości lokalizowania
upraw chmielu.
Ryzyko niezrealizowania planów rozwoju w związku z
pozyskaniem zbyt małego kapitału
W przypadku pozyskania zbyt małego kapitału na realizację planów
rozwoju Spółka nie będzie w stanie się rozwijać zgodnie z założeniami ,
a w najbardziej negatywnym scenariuszu, może również upaść. Emitent
opiera rozwój biznesu na kilku źródłach finansowania - pierwsze z nich
to przychody ze sprzedaży chmielu - pierwsze pojawią się w roku 2019.
Drugi to dofinansowanie z programów UE - projekty Spółki są
innowacyjne, zatem Emitent ocenia prawdopodobieństwo pozyskania
dofinansowania jako wysokie. Kolejnym źródłem finansowania jest
pozyskanie indywidualnych inwestorów oraz finansowania bankowego.
Plany rozwoju Emitenta są skalowalne, zatem mogą być realizowane
stopniowo, przy zwiększających się przychodach z plantacji, co
minimalizuje ryzyko braku finansowania na rozwój.
7.

8. Ryzyko braku wykwalifikowanych pracowników
Istnieje ryzyko, że Emitent może mieć problemy w znalezieniu
odpowiednio
wykwalifikowanego personelu
do
prowadzenia
działalności, co może niekorzystnie wpłynąć na plany rozwoju, utrudn ić
działalność lub nawet ją uniemożliwić. Aby minimalizować ryzyko
Emitent będzie stosował motywacyjny system wynagrodzeń . Ponadto
ryzyko minimalizuje fakt, że branża, w której działa Emitent nie wymaga
utrzymywania licznego personelu, a wykonywane prace w większości
nie są skomplikowane.
CZYNNIKI RVZVKA ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ AKCJONARIATU

1. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu
Obecnie jedynymi akcjonariuszami Spó/ki są dwaj założyciele. Nie
można wykluczyć, że sposób wykonywania prawa głosu przez
akcjonariuszy większościowych może nie być zbieżny z zamierzeniami
i interesami pozostałych akcjonariuszy, co może mieć negatywny wpływ
na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i realizowane wyniki
Oak również i na stopę zwrotów ze środków zainwestowanych przez
akcjonariuszy mniejszościowych).
2. Ryzyko związane z wypłatą dywidendy w przyszłości
Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie
zależeć od szeregu czynników, w tym: dostępnej do podziału kwoty
zysku i kapitałów rezerwowych (tj. osiągania przez Spó/kę dodatnich
wyników finansowych w przyszłości), wydatków i planów
inwestycyjnych, zysków generowanych w danym okresie, rentowności

czy stopnia zadłużenia Emitenta. Ponadto, zgodnie z Kodeksem spółek
handlowych, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie stosowną uchwalę o
przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd nie
jest zobowiązany do proponowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia
takiej uchwały za dany rok obrotowy. Nawet jeżeli Zarząd
zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę
dywidendy, Zarząd nie może zagwarantować, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie odpowiednią uchwalę
umożliwiającą wypłatę dywidendy. Brak pewności co do możliwości
wypłaty dywidendy i dotrzymania zasad określonych w polityce
dywidendowej mogą mieć negatywny wpływ na działalność Spółki , jej
sytuację finansową, a także wyniki działalności Spółki i cenę Akcji
Oferowanych.

Ryzyko zmiany struktury akcjonariatu wymagającej zmianę
strategii Spółki
Istnieje ryzyko wynikające z prowadzenia obecnej emisji akcji _or~z
przyszłych , planowanych emisji, co prowadzi do rozdrobmema
akcjonariatu i możliwość jego niekontrolowanego przez Spółkę obrotu
akcjami. Możliwa zmiana akcjonariatu może prowadzić do rozbieżności
dotyczącej dalszego rozwoju Spółki , utraty kontroli nad Spółką przez
założyciela Spółki . Utrata kontroli nad Spółką w wyniku emisji akcji,
rozdrobnienie kapitału lub koncentracji dużej części akcji przez podmiot
zewnętrzny może stanowić ryzyko kon ieczności zmiany strategii i
dostosowanie działań Spółki do decyzji akcjonariuszy, zgodnie ze
zmienioną strukturą. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny
wpływ na działalność Spółki , jej sytuację finansową , wyniki lub
perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.
3.

RVZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM
PROWADZI
EMITENT
ORAZ
OFEROWANYMI
CZYNNIKI

DZIAŁALNOŚĆ

W JAKIM
AKCJAMI

1. Ryzyka związane z warunkami makroekonomicznymi oraz
dotyczące sektora, w którym Spółka prowadzi działalność
Zmiana czynników gospodarczych na . rynku w Polsce, w UE lub
globalnie, w tym zmiany dynamiki wzrostu PKB, inflacją ogółem , deflacja
cen materiałów, wzrost stopy bezrobocia, ewentualny spadek
wynagrodzeń czy spadek wydatków na konsumpcję i inwestycje, może
niekorzystnie wpłynąć na Emitenta lub sektor, w którym Emitent
prowadzi działalność, w tym na przychody ze sprzedaży generowane
przez Emitenta lub ponoszone przez niego koszty. Ponadto sytuacja
gospodarcza w Polsce lub na innych rynkach może być mniej korzystna
w przyszłości w porównaniu z latami minionymi. Pogorszenie się ogólnej
sytuacji gospodarczej w Polsce i w Europie w wyniku wyżej opisanych
czynników ekonomicznych lub z przyczyn politycznych albo obniżenie
ratingu Polski, które miało miejsce w przeszłości, mogą mieć
niekorzystny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową,
wyniki lub perspektywy, a także wartość Spółki. Powyższe czynniki
mogą spowodować m.in. spadek popytu na usługi Emitenta,
ograniczenie dostępu do finansowania zewn ętrznego , trudności po
stronie innych podmiotów, z którymi Emitent współpracuje , co z kolei
może się prze/ożyć na trudności lub niemożność wykonywania przez
nich zobowiązań wobec Emitenta i przez to wywierać negatywny wpływ
na działalność Emitenta, jego sytu ację finansową, wyniki lub
perspektywy, a także wartość akcji Spółki.
2. Zmiany regulacyjne
Istnieje ryzyko niekorzystnych dla Emitenta zmian w regulacjach
prawnych dotyczących dzierżawienia i uprawy ziemi, co może
zablokować Emitentowi drogę rozwoju. W takim przypadku Emitent
będzie skupiał się na sprzedaży systemu do budowy chmielników i
za!'2ą~zania nimi. oraz . na p~etwarzaniu . m:3teriału powierzonego,
probuJąc utworzyc wokół swoJego przeds1ęb1orstwa zorganizowaną
grupę producentów chmielu.
3. Zagrożenia ze strony konkurentów
Istnieje ryzyko, że konkurencji będą chcieli skopiować model biznesowy
oraz ofertę Emitenta oraz wejść w nisze, które zamierza

zagospodarować.

Naciski konkurencyjne wynikające z wyżej wskazanych lub innych
cz~nn!ków, w ty_
m możliwe podjęcie przez konkurentów decyzji 0
zmianie formatu I modelu biznesowym na format zbliżony do formatu
wyko~ y~tywanego przez Spółkę, mogą doprowadzić do spadku
dynam1k1 rozwoju Emitenta, staQnacji bądź zmniejszenia udziału

~

Emitenta w rynku i obniżenia jej rentowności, co może mieć niekorzystny
na działalność Emitenta, jej sytuację finansową i wyniki, a także
na wartość Spółki . Aby minimalizować powyższe ryzyko Emitent położy
duży nacisk na rozwój biznesu oraz jego innowacyjność, co umożliwi
osiągnięcie i utrzymanie pozycji lidera w swoich niszach rynkowych.
wpływ

Emitent oświadcza , iż ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Zgodnie z
najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności , by zapewnić taki stan, informacje zawarte
w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym .
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