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Prospekt Emisyjny  
spółki Hollywood S.A. 

z siedzibą w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2A, 09-200 Sierpc  
 

 
 

Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii:  

 12.700.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

 800.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

 2.414.295 Akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

 1.700.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii F,  

 395.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii G, 

 3.485.705 Akcji zwykłych na okaziciela serii H, 

 1.164.241 Akcji zwykłych na okaziciela serii I, 

 10.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii J, 
 

spółki Hollywood Spółka Akcyjna do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego  
w dniu 8 listopada 2017 roku 

 
Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia. 

 
Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Prospekcie oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w 

szczególności Ustawą o Ofercie. 
 

Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem na 
dzień jego zatwierdzenia. Możliwe jest, że od chwili udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości zajdą istotne zmiany dotyczące sytuacji Emitenta. W 
takiej sytuacji informacje o wszelkich zdarzeniach lub okolicznościach, które mogłyby w sposób istotny wpłynąć na ocenę akcji Spółki, zostaną podane do 
publicznej wiadomości w formie aneksu lub aneksów do niniejszego Prospektu, w trybie Art. 51 Ustawy o Ofercie.  
 
Prospekt ani papiery nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w 
szczególności zgodnie z przepisami implementującymi w danym państwie członkowskim postanowienia dyrektywy prospektowej lub zgodnie z przepisami 
amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych.  
 
Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o 
charakterze udziałowym, ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników 
ryzyka znajduje się w części II Prospektu „Czynniki ryzyka”.  
 
Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004, na podstawie załącznika nr I, III i XXII tego 
rozporządzenia oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Ustawą o Ofercie. 
 
Prospekt będzie udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (www.hollywoodsa.pl) oraz Oferującego (http://www.bossa.pl).  

 
     Firma Inwestycyjna: 

 
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna 

ul. Marszałkowska 78/80 
00-517 Warszawa 

 

Biegły Rewident: 

 
Crowe Horwath Sp. z o.o.  

ul. Hrubieszowska 2 
01-209 Warszawa 
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PODSUMOWANIE  
 
Niniejsze podsumowanie zostało przygotowane w oparciu o informacje podlegające ujawnieniu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, zwane dalej „Informacjami”. Informacje te są ponumerowane w sekcjach A-E (A.1-E.7). Niniejsze 
podsumowanie zawiera wszystkie wymagane Informacje, których uwzględnienie jest obowiązkowe w przypadku Emitenta i 
w przypadku rodzaju papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie. Ponieważ niektóre Informacje nie muszą być 
uwzględnione w przypadku Emitenta lub w przypadku papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie, możliwe są luki 
w numeracji omawianych Informacji. W przypadku, gdy włączenie którejś z Informacji jest obowiązkowe ze względu na 
Emitenta lub ze względu na rodzaj papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie, może się zdarzyć, że nie ma 
istotnych danych dotyczących takiej Informacji. W takim przypadku w podsumowaniu umieszcza się krótki opis Informacji, z 
dopiskiem „nie dotyczy”. 
 

Dział A - Wstęp i ostrzeżenia 

A. 1 Ostrzeżenia.  

 Niniejsze podsumowanie należy czytać jako wstęp do Prospektu. Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe 
powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości Prospektu. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem 
odnoszącym się do informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym skarżący inwestor może, na mocy ustawodawstwa 
krajowego Państwa Członkowskiego, mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu Emisyjnego przed 
rozpoczęciem postępowania sądowego, oraz odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły 
podsumowanie, w tym jego tłumaczenia, jednak tylko w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest 
nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu Emisyjnego, bądź gdy nie 
przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu Emisyjnego, najważniejszych informacji 
mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w dane papiery wartościowe. 

 

A.2  Zgoda Emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na wykorzystanie prospektu 
emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez 
pośredników finansowych.  
Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej odsprzedaży 
papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego udzielana jest zgoda na wykorzystywanie 
prospektu emisyjnego.  
Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie do 
wykorzystywania prospektu emisyjnego.  
Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma obowiązek udzielać 
informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej oferty.  

 Nie dotyczy. Nie wyraża się takiej zgody.  

Dział B – Emitent 

B.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta. 

 Firma Emitenta brzmi: Hollywood Spółka Akcyjna 

Emitent może używać skrótu firmy w brzmieniu: HOLLYWOOD S.A. 

B.2 Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją działalność, a także 
kraj siedziby emitenta. 

  
Nazwa (firma): HOLLYWOOD S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: Sierpc 

Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska 

Adres: ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc 

Telefon: + 48 (24) 275 81 29 

Telefaks: + 48 (24) 275 81 29 

Poczta elektroniczna:  biuro@hollywoodsa.pl 

Strona internetowa: www.hollywoodsa.pl 

NIP: 7761698650 

REGON: 146351367 

 
W sprawach nieuregulowanych Statutem Emitent stosuje się do przepisów Kodeksu spółek handlowych. Spółka przestrzega 
wszystkich przepisów prawa ogólnie obowiązujących w Polsce. 
Jako spółka publiczna Emitent działa zgodnie z następującymi przepisami prawa: 
- Ustawa o ofercie publicznej, 
- Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, 
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i aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw, a w szczególności: 
- Rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych, 
- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na 

rynku (rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 
Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, 

- Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i 
sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 

B.3 Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz rodzaj prowadzonej 
przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych produktów lub 
świadczonych usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na których emitent prowadzi swoją działalność. 

 Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Hollywood S.A. świadczą usługi pralnicze  na terenie całego kraju w trzech 
sektorach branżowych, tj. służbie zdrowia, hotelarstwie i gastronomii  (HoReCa) oraz w przemyśle (i usługach).  
Polska służba zdrowia dysponuje około 280.000 łóżek medycznych, które znajdują się w szpitalach, zakładach pielęgnacyjno 
– opiekuńczych i uzdrowiskach, których jest łącznie ponad 1.700.   
Na terenie Polski funkcjonuje około 2.500 skategoryzowanych hoteli, które dysponują około 250.000 miejsc noclegowych. 
Zarejestrowanych w Polsce podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 10 osób jest ponad 44.000, w tym w 
przemyśle jest około 8.800 podmiotów przemysłowych i usługowych zatrudniających łącznie ok. 2.900.000 osób. 
Łączna ilość wszelkich tekstyliów przeznaczonych do profesjonalnego serwisu pralniczego wykonywanego w pralniach 
przemysłowych w Polsce wynosi około 1.190 ton na dobę, co w skali miesiąca, przy założeniu 26 dni roboczych, daje 30.940 
ton tekstyliów do prania. Ilość ta jest serwisowana w około 450 pralniach przemysłowych działających w Polsce, przy czym 
70% tekstyliów  jest prana w pralniach o mocach przerobowych powyżej 5 ton na dobę, a 30% tekstyliów w mniejszych 
zakładach pralniczych.  

 
W ostatnich latach podmioty działające w służbie zdrowia i hotelarstwie likwidowały własne pralnie, a następnie zlecały 
wykonywanie usług specjalistycznym zakładom zewnętrznym. Rozwiązanie to dawało placówkom medycznym i hotelom 
znaczne oszczędności, a dodatkowo pozwalały zaadoptować pomieszczenia po pralni na inne cele. Dzięki temu pralnie 
przemysłowe zwiększały swoje moce przerobowe i serwisowały coraz większe ilości tekstyliów. Obecnie w całej Polsce 
funkcjonują jeszcze pralnie działające w szpitalach lub hotelach, które jednak świadczą usługi przede wszystkim na własne 
potrzeby, a ich udział w całym rynku nie jest znaczący.  
Największy potencjał rozwojowy ma serwis i wynajem odzieży roboczej, który cały czas jest w Polsce usługą nową, 
funkcjonująca w naszym kraju zaledwie od około 20 lat. Obecnie jedynie około 20-25% odzieży roboczej użytkowanej w 
zakładach przemysłowych jest objęte specjalistycznym, profesjonalnym serwisem rozumianym jako usługi wynajmu odzieży 
wraz z usługami pralniczymi lub jako same usługi pralnicze świadczone przez pralnie przemysłowe.   
Tendencje na rynku wskazują na to, że rynek odzieży roboczej w najbliższych latach będzie rynkiem najszybciej rozwijającym 
się w Polsce, w którym coraz więcej podmiotów będzie korzystało z usług serwisu i wynajmu odzieży roboczej, 
świadczonych przez profesjonalnych i przemysłowych usługodawców. Docelowo rynek ten będzie dążył do parametrów 
rynków w krajach zachodniej Europy i Skandynawii, gdzie specjalistycznym serwisem objęte jest ponad 70% rynku odzieży. 
 
Aktualnie największy udział w strukturze portfela klientów Grupy Kapitałowej stanowi sektor medyczny. Na drugim miejscu 
znajduje się sektor hotelowy HoReCa. Na trzeciej pozycji znajduje się sektor wynajmu i serwisu odzieży dla zakładów 
przemysłowych. Sektor ten pomimo obecnie najmniejszego udziału w strukturze docelowo postrzegany jest jako najbardziej 
perspektywiczny. 
Kanały dystrybucji wykorzystywane przez spółki Grupy Kapitałowej są w znacznej mierze uzależnione od sektora, w którym 
działa nabywca usług. Grupa Kapitałowa korzysta z dwóch kanałów dystrybucyjnych, którymi są zamówienia publiczne oraz 
przedstawiciele handlowi zatrudnieni w dziale sprzedaży.  
Kontrakty w segmencie medycznym praktycznie w całości są pozyskiwane poprzez zamówienia publiczne, a kontrakty z 
placówkami służby zdrowia zawarte w inny sposób są pojedyncze i nie mają znaczenia dla całości pozyskanych zamówień w 
tym sektorze działania.  
Umowy realizowane w hotelarstwie oraz w przemyśle (i usługach) są pozyskiwane głównie w drodze działań i negocjacji 
handlowych. W sektorze przemysłowym sporadycznie zdarzają się zamówienia, których pozyskanie wiąże się z udziałem w 
postępowaniach przetargowych przeprowadzanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub wewnętrznych 
regulaminów przetargowych obowiązujących u zamawiających.  
 
W zakładach pralniczych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej  największy udział w strukturze serwisowanych tekstyliów 
ma sektor medyczny. Zgodnie z danymi własnymi Emitenta Grupa Kapitałowa przerabia około 10-12% ogółu bielizny 
szpitalnej w Polsce i jest największym usługodawcą w kraju świadczącym usługi prania i wynajmu tekstyliów na rzecz 
placówek służby zdrowia. 
  

B.4a Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na emitenta oraz na branże, 
w których emitent prowadzi działalność. 

 Rynek, na którym działa Grupa Kapitałowa Hollywood charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Na przestrzeni ostatnich 
lat, rynek szeroko rozumianej branży pralniczej, wykazuje tendencję rosnącą, z uwagi na fakt, iż stale powiększa się 
wolumen rynku do zagospodarowania przez pralnie przemysłowe. Stopniowo ze względów ekonomicznych likwidowane są 
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pralnie własne dotychczas działające w strukturach szpitali, hoteli, wojska oraz domów pomocy społecznej. Likwidacja 
wyeksploatowanych i nierentownych pralni własnych w zdecydowanej większości działających w strukturach podmiotów 
sektora publicznego, powoduje wprowadzenie na rynek dodatkowego potencjału wyrobów tekstylnych przeznaczonych do 
prania. Potencjalne powstanie nowych firm w branży pralniczej nie powoduje znaczącego zwiększenia się konkurencji z 
powodu stale powiększającego się rynku usług pralniczych.  
 
Dającą się wyraźnie zauważyć, w ostatnich latach, tendencją wśród odbiorców rynku pralniczego jest szczególna dbałość o 
jakość usług. Fakt ten sprawia, że klient szuka i coraz częściej wybiera wykonawców profesjonalnych dających pewność 
prawidłowego i terminowego wykonania zlecenia. Wieloletnie doświadczenia przedsiębiorców przekładają się na 
świadomość, że cena nie może być jedynym kryterium wyboru dostawcy.  Sytuacja ta spowodowała, że ceny usług 
pralniczych przestały spadać i obecnie widoczny jest wyraźny trend wzrostowy w tym zakresie – ceny powoli, ale 
systematycznie rosną. Wzrost cen w połączeniu z licznymi systemami i rozwiązaniami oszczędnościowymi ograniczającymi 
koszty działalności wdrożonymi w spółkach Grupy Kapitałowej przekładają się na wzrost przychodów oraz poprawę 
wyników. 
 
Bardzo wyraźnie rysuje się również tendencja polegająca na odchodzeniu przez zakłady przemysłowe od zakupów odzieży 
roboczej dla  swoich pracowników. Pracodawcy coraz częściej wolą odzież pracowniczą wydzierżawić i powierzyć 
zarządzanie nią firmie zewnętrznej. Rozwiązanie takie daje wiele korzyści, począwszy od obniżenia kosztów, a kończąc na 
budowaniu lepszego wizerunku firmy. Identycznie jest w przypadku służby zdrowia i segmentu HoReCa, gdzie również coraz 
szerzej pojawia się wynajem tekstyliów medycznych i hotelowych od specjalistycznych firm zewnętrznych zamiast zakupów 
własnych tekstyliów dokonywanych przez placówki służby zdrowia i hotele.  
 
Klienci coraz częściej i chętniej decydują się na zakup usług wysoko przetworzonych, składających się z wynajmu tekstyliów 
w połączeniu z technologią RFID i systemem szaf vendingowych wraz z kompleksowym serwisem pralniczym. Usługi takie 
zajmują miejsce zwykłych usług pralniczych, co pozwala spółkom z GK realizować wyższe marże handlowe i przychody ze 
sprzedaży. 
 
Tendencje na rynku usług pralniczych w Polsce: 

 rynek pralniczy w Polsce na tle Europy Zachodniej jest rynkiem wciąż się rozwijającym, 
 największy udział w polskim rynku usług pralniczych obecnie ma segment bielizny szpitalnej, 
 rynek odzieży roboczej ma najniższy udział w rynku i największy potencjał wzrostu. Docelowo powinien być 

większy niż bielizny szpitalnej, 
 w sektorze szpitalnym obserwowana jest tendencja wzrostu, wolumenu bielizny przypadającej na jedno łóżko, 
 docelowo rynek bielizny szpitalnej będzie drugim rynkiem po odzieży roboczej, 
 rynek bielizny hotelowej rozwija się z najmniejszą dynamiką pomimo wielu nowych inwestycji, 
 Wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych nie rośnie proporcjonalnie do przyrostu miejsc noclegowych, 
 tendencją jest wypieranie z rynku małych zakładów pralniczych przez duże zakłady, głównie modernizowane, z 

niższymi kosztami jednostkowymi produkcji, 
 obserwuje się początki konsolidacji rynku pralniczego.  

Z uwagi na dynamiczne zmiany na rynku usług pralniczych oraz postępującą konsolidację rynku, przedstawione tendencje 

dotyczą okresu 2017-2019 i mogą ulec nieprzewidywanym zmianom.  

B.5 Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie – w przypadku emitenta, który jest częścią grupy.  

 Emitent jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Hollywood. Grupa Kapitałowa posiada strukturę holdingową, w 
której Emitent prowadzi działalność za pośrednictwem spółek zależnych. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej 
prowadzą działalność w różnych obszarach pralnictwa. 
Strukturę Grupy Kapitałowej Emitenta przedstawia poniższy schemat: 
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B.6 W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub pośredni, mają udziały 
w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego emitenta, wraz z podaniem 
wielkości udziału każdej z takich osób. 
Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to zastosowanie.  
W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem 
posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także opisać charakter tej 
kontroli. 

 Akcjonariuszami Emitenta posiadającymi ponad 5% udziałów w kapitale zakładowym Spółki są: 

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w 

kapitale (%) 
Udział w ogólnej liczbie 

głosów (%) 

Pracosław sp. z o.o. i 
A.Konieczkowski 

21 005 295 38 505 295 41,87% 56,91% 

21 Concordia 3 S.a.r.l. 19 382 334 19 382 334 38,64% 28,64% 

Pozostali 9 776 612 9 776 612 19,49% 14,45% 

Ogółem 50 164 241 67 664 241 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 
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*Pan Adam Konieczkowski wraz ze spółką Pracosław sp. z o.o. posiadają 21.005.295 akcji dających prawo do 38 505.295 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, stanowiących 41,87% akcji w kapitale zakładowym oraz 56,91% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, przy czym Pan 
Adam Konieczkowski posiada 9.500.000 akcji stanowiących 18,94% kapitału zakładowego Emitenta uprawniających do 19.000.000 głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 28,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz spółka Pracosław Sp. z 
o.o. posiada 11.505.295 akcji stanowiących 22,93% kapitału zakładowego Emitenta uprawniających do 19.505.295 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki stanowiących 28,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Adam Konieczkowski posiada 
45,46% udziału w kapitale i w głosach na zgromadzeniu wspólników spółki Pracosław Sp. z o.o.    
 

Poza uprawnieniami wynikającymi z posiadanych bezpośrednio akcji Emitenta, znaczni akcjonariusze nie posiadają innych 
praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
Pracosław sp. z o.o. oraz Pan Adam Andrzej Konieczkowski posiadają akcje uprzywilejowane co do głosu (2:1) tj. Pan Adam 
Andrzej Konieczkowski posiada 9.500.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu (2:1), zaś Pracosław posiada 8.000.000 akcji 
uprzywilejowanych co do  głosu 2:1 i 3.065.295 akcji zwykłych na okaziciela. 
Pozostali znaczni akcjonariusze nie posiadają akcji uprzywilejowanych. 
 
Statut Emitenta przyznaje akcjonariuszom: 21 Concordia 3 S.a.r.l. oraz Adamowi Konieczkowskiemu poniżej wymienione 
uprawnienia osobiste w stosunku do Emitenta, w szczególności prawo do powoływania członków Rady Nadzorczej. 
Akcjonariusz 21 Concordia 3 S.a.r.l. posiada prawo powołania lub odwołania 1 (słownie: jednego) członka Rady Nadzorczej, 
w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 5 (słownie: pięciu) lub 6 (słownie: sześciu) członków oraz 2 (słownie dwóch) 
członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 7 (słownie: siedmiu) członków. Akcjonariusz Adam 
Andrzej Konieczkowski posiada prawo powołania lub odwołania 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej, w 
przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 5 (słownie: pięciu) lub 6 (słownie: sześciu) członków oraz 3 (słownie trzech) członków 
Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 7 (słownie: siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. W przypadku niepowołania przez podmiot uprawniony członka Rady Nadzorczej w trybie określonym powyżej 
przez okres co najmniej 30 dni, odpowiednio akcjonariusz 21 Concordia 3 S.a.r.l. lub akcjonariusz Adam Andrzej 
Konieczkowski mają prawo powołać takiego członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku podmiot pierwotnie uprawniony 
do wyboru członka Rady Nadzorczej będzie posiadał prawo odwołania tak powołanego członka Rady Nadzorczej, pod 
warunkiem powołania w tym samym momencie kolejnego członka Rady Nadzorczej. 
 
Uprawnienia osobiste akcjonariusza 21 Concordia 3 S.a.r.l. określone powyżej wygasają jeżeli 21 Concordia 3 S.a.r.l. 
przestanie pośrednio lub bezpośrednio posiadać akcje spółki dające jej prawo do co najmniej 15% udziału w ogólnej liczbie 
głosów. 
 
Uprawnienia osobiste akcjonariusza Adama Andrzeja Konieczkowskiego określone powyżej wygasają z chwilą, kiedy 
przestanie pośrednio lub bezpośrednio posiadać akcje spółki dające prawo do co najmniej 15% udziału w ogólnej liczbie 
głosów. 
 
Poza uprawnieniami wskazanymi powyżej akcjonariusze Emitenta nie posiadają innych praw głosu na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta.  
 
Emitent jest pośrednio kontrolowany przez Adama Andrzeja Konieczkowskiego. 

B.7 Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione dla każdego roku 
obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla następującego po nim okresu 
śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg 
przedstawiania porównywalnych informacji bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji bilansowych na 
koniec roku. 
Należy dołączyć opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego emitenta w okresie objętym 
najważniejszym historycznymi informacjami finansowymi lub po zakończeniu tego okresu. 

  
Tabela nr B.7 – 1 Wybrane dane finansowe grupy kapitałowej Emitenta (w tys. zł zgodnie z MSR/MSSF) 

Pozycja 2016 2015 2014 

Przychody netto ze sprzedaży 76 734 67 319 44 600 

Koszty działalności operacyjnej 75 950 57 201 43 278 

Wynik na sprzedaży 784 10 118 1 322 

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 6 270 12 512 5 825 

Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 18 082 21 128 12 118 

Wynik brutto 3 670 13 173 3 847 

Wynik netto 2 256 11 459 2 667 

        

Aktywa ogółem 201 541 187 849 114 469 
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Aktywa trwałe 166 943 152 169 103 667 

Aktywa obrotowe, w tym: 34 598 35 680 10 802 

- Zapasy 5 625 1 766 947 

- Należności handlowe oraz pozostałe 21 816 27 571 8 428 

 - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 733 4 904 892 

- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 424 1 439 535 

Kapitał własny, w tym: 117 902 80 686 46 921 

- Kapitał zakładowy 50 160 35 114 31 000 

Zobowiązania, w tym: 83 639 107 293 67 548 

- Zobowiązania długoterminowe  50 898 58 478 45 152 

- Kredyty  23 272 21 555 15 725 

- Zobowiązania krótkoterminowe  32 741 48 815 22 396 

- Kredyty  9 366 15 489 8 469 

        

Przepływy z działalności operacyjnej 6 930 10 141 13 291 

Przepływy z działalności inwestycyjnej -23 038 -9 589 -16 451 

Przepływy z działalności finansowej 16 868 3 460 2 268 

Przepływy pieniężne razem 760 4 012 -892 

Liczba akcji (sztuki) 50 164 241 35 114 295 31 000 000 

Zysk netto na 1 akcję (w zł) 0,04 0,33 0,09 

Wartość księgowa na 1 akcję (zł) 2,35 2,30 1,51 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0,0 0,0 0,0 

Źródło: Emitent, historyczne informacje finansowe  
 
Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2015-2014 zostały sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie 
szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, było badane przez biegłego rewidenta.  
 
Na potrzeby sporządzenia historycznych informacji finansowych do celów prospektu emisyjnego dane jednostkowe spółek 
oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostały przekształcone do MSR/MSSF. 
 
Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 zostało sporządzone zgodnie MSR/MSSF.  
Tabela nr B.2 – 1 Wybrane dane finansowe grupy kapitałowej Emitenta na dzień 30.06.2017 (w tys. zł zgodnie z MSR/MSSF) 

Wyszczególnienie 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016 

Kapitał własny 117 210 117 902 117 861 

Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych 980 980 100 

Należności handlowe oraz pozostałe 27 082 21 816 26 765 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 785 5 733 7 046 

Zobowiązania długoterminowe 50 026 50 898 48 412 

Zobowiązania krótkoterminowe 41 505 32 741 32 057 

Amortyzacja 5 833 11 812 5 365 

Przychody ze sprzedaży 45 546 76 734 34 255 

Zysk/strata ze sprzedaży -802 784 1 435 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 370 6 270 3 865 

Zysk/strata brutto -1 246 3 670 2 360 

Zysk/strata netto -1 622 2 256 1 873 

Źródło: Emitent 
 
Dodatkowo Emitent zamieścił w Prospekcie Emisyjnym skonsolidowane dane śródroczne za II kwartał 2017 roku 
sporządzone według MSR/MSSF, które nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta .  



PODSUMOWANIE 

                                               Prospekt emisyjny Hollywood S.A.    11|  

 

 
Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na wyniki z działalności Emitenta oraz grupy kapitałowej Emitenta w 
poszczególnych latach obrotowych z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty 
wynik zostały zamieszczone w sprawozdaniach finansowych za lata 2016-2014 oraz w raportach z badania tych sprawozdań 
oraz w poszczególnych raportach okresowych przekazanych do publicznej wiadomości. 
Do najbardziej istotnych czynników w poszczególnych okresach można zaliczyć: 
 
2016 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży całej Grupy Kapitałowej osiągnęły poziom 76.734 tys. zł. Był to duży wzrost w 
porównaniu ze sprzedażą całej Grupy Kapitałowej w 2015 roku, która wynosiła 67.319.028,23 zł Wzrost ten był wynikiem 
sukcesywnego przystępowania do Grupy Kapitałowej 2016 roku kolejnych spółek oraz wzrostu organicznego i zastępowania 
usługi prania, usługą prania wraz z wynajmem. 
 
Skonsolidowane koszty operacyjne Grupy Kapitałowej wyniosły 75.950 tys. zł. Dla porównania koszty działalności 
operacyjnej w 2015 roku wyniosły 57.201 tys. zł. Wzrost ten był spowodowany włączaniem kolejnych spółek do Grupy 
Kapitałowej, co bezpośrednio przekłada się na wyniki całej Grupy Kapitałowej oraz budowaniem struktur holdingu i 
wzrostem minimalnego poziomu wynagrodzeń oraz wzrostem kosztów usług obcych.  
 
Wzrost koszów usług obcych w 2016 roku wynikał przede wszystkim ze wzrostu kosztów outsourcingu personelu, 
związanego z ze zwiększeniem najniższego wynagrodzenia krajowego oraz rozwojem akwizycyjnym oraz organicznym Grupy 
Kapitałowej, powstaniem struktur zarządczych u Emitenta, rozbudową struktur handlowych w związku z dynamicznym 
rozwojem i planowaną ekspansją na rynku na którym działa Grupa Kapitałowa – zwłaszcza w zakresie usług prania z 
wynajmem tekstyliów, kosztami akwizycji, wdrażaniem nowych rozwiązań IT w Grupie Kapitałowej,  jak również z kosztami 
doradztwa i usług prawnych związanych z przejściem na międzynarodowe standardy rachunkowości oraz przejściem na 
parkiet główny GPW. 
 
Zwiększone koszty usług obcych w 2016 roku skutkowały pogorszeniem rentowności na poziomie operacyjnym. Dodatkowo 
wpływ na obniżenie rentowności w krótkim / średnim horyzoncie czasowym miały akwizycje dokonane w 2015 roku (HTS 
Baltica Sp. z o.o., wcześniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. oraz HTS Baxter). W ocenie Emitenta, z uwagi na długofalowy 
rozwój Grupy Kapitałowej, podjęte działania, skutkujące zwiększeniem kosztów usług obcych, zaczną przynosić wymierne 
korzyści ekonomiczne w drugiej połowie 2017 r. a przede wszystkim w 2018 r. 
 
W 2016 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto na poziomie 2.256 zł. W 2015 r zysk netto wynosił 11.459 tys. zł. 
Spadek wyniku netto był efektem zmniejszenia się marży na działalności operacyjnej w wyniku wzrostu kosztu usług obcych 
oraz kosztów wynagrodzeń. 
Dodatkowo w 2016 roku miały miejsce inne istotne dla Grupy Kapitałowej zdarzenia: 

 w dniu 29 marca 2016r. Spółka nabyła udziały w spółce pod firmą HTS Stargard Sp. z o.o 

 w dniu 31 marca 2016r. HOLLYWOOD S.A. zawarła umowy zakupów pozostałych udziałów w spółce pod firmą HTS 
Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdyni. Spółka nabyła łącznie 257 udziały o 
wartości nominalnej 500,00 zł, stanowiące 19,94% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki HTS Baltica Sp. z o.o. 
(dawniej Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o.) za łączną cenę 1.613.362,00 zł. Po zawarciu powyższych umów Hollywood 
posiada 100% udziałów w HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralniczym sp. z o.o.)  z siedzibą w Gdyni. 

 W dniu 16 czerwca 2016 pomiędzy spółką Hollywood Textile Service Deutschland GmbH (obecnie HTS Targatz GmbH) 
jako kupującym (spółka zależna w 100% od Hollywood S.A), spółką Hollywood S.A. jako poręczycielem a syndykiem 
masy upadłościowej pralni Wäschereibetriebe Targatz GmbH, została zawarta warunkowa umowa nabycia składników 
majątkowych m.in. maszyny i urządzenia, nieruchomości, kontrakty, przejęci zostali również pracownicy upadłej spółki 
Wäschereibetriebe Targatz GmbH. Wartość transakcji wyniosła 2.165.000,00 EUR. Umowa warunkowa została 
zrealizowana z dniem 01.08.2016. 

 W dniu 22 listopada 2016r. w wykonaniu umowy inwestycyjnej z 16 września 2015r. zawartej pomiędzy Hollywood S.A. 
a Panem Eugeniuszem Łapawa i Panią Danutą Łapawa,  Hollywood S.A. nabyło 407 spółki HTS AMA Sp. z o.o. udziałów 
stanowiących 25% na Zgromadzeniu Wspólników spółki HTS AMA Sp. z o.o. Tym samym od dnia 22.11.2016r. 
Hollywood S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.  

 
W związku z przejęciem spółki niemieckiej HTS Targatz GmbH w dniu 8 listopada 2016 r. w wyniku realizacji umowy z dnia 9 
sierpnia 2016 roku nastąpiło uruchomienie kredytu inwestycyjnego przez bank PKO BP S.A. w kwocie 1.515.000,00 EUR na 
refinansowanie 70% ceny nabycia pralni Wäschereibetriebe Targatz GmbH przez spółkę HTS Targatz GmbH (wcześniej 
Hollywood Textile Service Deutschland GmbH). Jednocześnie nastąpiła możliwość wykorzystania kredytu w rachunku 
bieżącym na kwotę do 600.000,00 EUR. 
 
Jednocześnie w ramach prowadzonych działań związanych z restrukturyzacją istniejących zobowiązań finansowych w dniu 9 
marca 2017 roku została podpisana Umowa Wieloproduktowa Nr 875/2017/00001191/00 ("Umowa") pomiędzy ING Bank 
Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach "Bank" a HOLLYWOOD Spółka Akcyjna ("Klient 1") oraz HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. 
z o.o. ("Klient 2"),oraz HOLLYWOOD RENTAL Sp. z o.o. ("Klient 3"), oraz HTS BAXTER Sp. z o.o. ("Klient 4"), oraz HTSBALTICA 
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Sp. z o.o. ("Klient 5"), oraz PRALMED Sp. z o.o. ("Klient 6"), oraz PRAL SERWIS WARSZAWA. 
Na podstawie Umowy Bank przyznał Klientowi odnawialny Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej w maksymalnej 
wysokości 24.460.000,00 zł, obejmujący w szczególności finansowanie oraz refinansowanie kredytów w rachunku bieżącym, 
kredytów obrotowych oraz kredytów inwestycyjnych. Kredyty obrotowe przeznaczone będą na finansowanie bieżącej 
działalności gospodarczej Klienta, a w szczególności na finansowanie kontraktów dotyczących wynajmu tekstyliów wraz z 
serwisem pralniczym. W ramach kredytu w rachunku bieżącym udzielono finansowania/refinansowania na łączną kwotę 
6.860tys. zł, w ramach kredytu obrotowego udzielono finansowania do wysokości maksymalnej 6.000 tys. zł, zaś w ramach 
kredytu inwestycyjnego udzielono finansowania/refinansowania na kwotę 11.600 tys. zł. 
 
2015 
W 2015 roku Hollywood S.A. skupiła się na rozwoju podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Hollywood SA. 
Jednocześnie Emitent kontynuował prace związane z konsolidacją rynku poprzez przejęcia pakietów większościowych (akcji, 
udziałów) w posiadanych już spółkach. Emitent jest spółką holdingową tworzącą grupę kapitałową. Jej główne aktywa 
obejmują udziały w poszczególnych spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej. Emitent pełni funkcję nadrzędną w 
zakresie organizacji, koordynacji oraz nadzoru nad działalnością operacyjną, handlową i finansową spółek z grupy 
kapitałowej. Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej umożliwiającej pozyskanie przychodów z innych źródeł niż w 
postaci dywidend od podmiotów grupy kapitałowej Hollywood, jak również poprzez odsetki od pożyczek udzielonych, 
opłaty licencyjne oraz grupowe. W związku z tym wykonywanie przez Emitenta zobowiązań wobec podmiotów trzecich, w 
tym zobowiązań finansowych, a także wypłata dywidendy, uzależnione są od wyników finansowych podmiotów 
podporządkowanych i organizacji przepływu środków pieniężnych z tych podmiotów, jak i pomiędzy spółkami grupy 
kapitałowej Emitenta.  
 
Zdarzeniami mającymi wpływ na sytuację majątkową oraz rentowność Emitenta w 2015 roku miały wpływ: 
- zwiększenie kapitału o 24 mln zł w drodze emisji akcji,  
- nabycie udziałów w spółkach HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) i HTS Baxter w drodze 
wniesienia aportu w związku z podwyższeniem i pokryciem kapitału zakładowego oraz nadwyżki ceny emisyjnej nad ceną 
nominalną akcji,  
- zawarcie umowy przejęcia majątku ruchomego o wartości 7 mln zł, głównie urządzeń i maszyn pralniczych z odroczonym 
terminem płatności  z jednoczesnym przejęciem długu z tytułu kredytu od sprzedającego w ramach częściowego rozliczenia 
zakupu majątku ruchomego, 
 - zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych.  
  
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej osiągnęły w 2015 roku poziom 67.319 tys. zł. Był to duży wzrost 
o 50,94% w stosunku do sprzedaży za 2014 rok, kiedy sprzedaż wyniosła 44.600 tys. zł. Wzrost ten był wynikiem 
sukcesywnego przystępowania do grupy kapitałowej w 2015 roku kolejnych spółek. Koszty operacyjne grupy kapitałowej 
wyniosły 57.201 tys. zł, co w porównaniu do wyników z 2014 roku 43.278 tys. zł stanowiło wzrost o 32,17%. Wzrost ten 
wynikał z włączania kolejnych spółek do grupy kapitałowej, co bezpośrednio przełożyło się na wyniki całej grupy 
kapitałowej. Wynik netto wypracowany przez grupę kapitałową w 2015 roku w kwocie 11.058 tys. zł był wyższy od wyników 
z 2014 roku, tj. 2.664 tys. zł, czyli o 315,09%.  
 
2014 
W 2014 roku Hollywood S.A. skupiła się na rozwoju podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Hollywood SA. 
Jednocześnie Emitent kontynuował prace związane z konsolidacją rynku poprzez przejęcia pakietów większościowych (akcji, 
udziałów) w posiadanych już spółkach.  
 
W 2014 roku Emitent wraz z Eugeniuszem Łapawa nabyli odpowiednio 75% i 25% kapitału zakładowego oraz głosów spółki 
HTS AMA Sp. z o.o..  
 
W 2014 roku Emitent podpisał umowę zobowiązującą oraz przedwstępną warunkową umowę nabycia udziałów spółki HTS 
BAXTER Sp. z o.o. Umowa kupna udziałów zostanie zawarta pod warunkiem dokonania przekształcenia Baxter Grzegorz 
Kunda Andrzej Malinowski Spółka Jawna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do dnia 31 marca 2015 roku. Zgodnie z 
umową Hollywood miał wyemitować 1.700.000 akcji imiennych nowej emisji, skierowanej do udziałowców HTS BAXTER sp. 
z o.o. w zamian za 85% udziałów, których wartość strony ustaliły na kwotę 5,1 mln zł.   
 
W listopadzie 2014 roku Emitent podpisał umowę zobowiązującą, oraz przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 
udziałów spółki pod firmą HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.). Umowa została zawarta pomiędzy 
Hollywood a udziałowcami spółki pod firmą HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) z siedzibą w 
Gdyni. Zgodnie z umową Emitent miał nabyć 80,06% udziałów na kwotę 7,2 mln zł.  
 
W 2014r. Spółka koncentrowała się również nad pracami związanymi z wprowadzeniem akcji serii D do Alternatywnego 
Systemu Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect), które obejmowały 
przygotowanie docelowej wielkości kapitału, strukturę akcjonariatu przy uwzględnieniu potrzeb finansowych Emitenta i 
jego Grupy kapitałowej. Ostatecznie debiut Spółki na NewConnect nastąpił w dniu 18 marca 2014 roku.  
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Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej osiągnęły w 2014 roku poziom 44.600 tys. zł. Był to duży wzrost 
o 82,84% w stosunku do sprzedaży za 2013 rok, kiedy sprzedaż wyniosła 24.393 tys. zł. Wzrost ten był wynikiem 
sukcesywnego przystępowania do grupy kapitałowej w 2014 roku kolejnych spółek. Koszty operacyjne grupy kapitałowej 
wyniosły 43.278 tys. zł, co w porównaniu do wyników z 2013 roku 25.767 tys. zł stanowiło wzrost o 67,96%. Wzrost ten 
wynikał z włączania kolejnych spółek do grupy kapitałowej, co bezpośrednio przełożyło się na wyniki całej grupy 
kapitałowej. Wynik netto wypracowany przez grupę kapitałową w 2014 roku w kwocie 2.664 tys. zł był niższy od wyniku z 
2013 roku – 8.424 tys. zł, tj.  o -75,97%.  
 
Okres drugiego kwartału 2017 
W II kwartale 2017 roku przychody Grupy Kapitałowej osiągnęły wartość 23.860 tys. zł, natomiast w  II kwartale 2016 roku 
przychody Grupy wyniosły 18.439 tys. zł. Wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 związany 
był z prowadzoną konsolidacją rynku pralniczego, rozwojem organicznym, wdrażaniem usługi rentalu oraz akwizycją 
nowych zakładów.   
 
Największy wpływ na wyniki finansowe Grupy uzyskane w II kwartale 2017 roku miały następujące czynniki: 
 

1) Kontynuacja dotychczas realizowanych kontraktów w spółkach wiodących, tj. Hollywood Textile Service Sp. z o.o. 
z siedzibą w Sierpcu i HTS Medij Sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie oraz pozyskanie nowych kontraktów  w zakresie 
świadczenia usług prania oraz wynajmu i serwisu odzieży i bielizny, w tym m.in.:  rozpoczęcie realizacji usług w 
Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Szpitalach Tczewskich SA, Miejskim Zakładzie Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, SP ZOZ w Mońkach, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im 
Śniadeckich w Białymstoku, SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, SP ZOZ w Hajnówce, Szpitalu Wojewódzkim im.  
Kopernika w Koszalinie, Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Płocku, Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, 
Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach, Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, Domu Pomocy Społecznej 
w Płocku, Regionalnym  Szpitalu w Kołobrzegu. 

2) Stosowanie we wszystkich spółkach zależnych systemów oszczędnościowych związanych z eksploatacją maszyn, 
urządzeń i środków transportu.   

 
W ocenie Emitenta na działalność Grupy Kapitałowej w kolejnych miesiącach będzie miało wpływ dokonane w dniu 
01.08.2017 przejęcie kontroli nad spółką HEVELIUS Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni w związku  z uzyskaniem większości głosów 
na posiedzeniu Zarządu Spółki na skutek powołania do Zarządu trzech osób z Hollywood SA (GK Hollywood S.A.), pośrednim 
dysponowaniem większością głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki oraz zaangażowaniem w działalność spółki m.in. 
w oparciu o zawartą umowę o zarządzanie. 
Pralnia Hevelius Sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług pralniczych dla sektora hotelowego, w tym 4 
i 5 gwiazdkowych hoteli. Maksymalne moce przerobowe to 600 ton miesięcznie. Duży wpływ na wykorzystanie  mocy 
przerobowych ma sezonowość. Zakład wyposażony jest w nowoczesne wysoko wydajne i ekonomiczne maszyny oraz 
urządzenia pralnicze wiodących na rynku firm Jensen i Kannegiesser. Spółka aktualnie wykorzystuje pod działalność około 
4.000 m

2
 powierzchni.  

B.8 Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru. 
Przy wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie stwierdzić, że ze względu na ich 
charakter, informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie przedstawiają rzeczywistej 
sytuacji finansowej spółki ani jej wyników. 

 Nie dotyczy. Emitent nie publikował oraz nie przedstawia w Prospekcie Emisyjnym prognoz wyników lub wyników 
szacunkowych.  

B.9 W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową. 

 Nie dotyczy. Emitent nie dokonuje prognozowania lub szacowania zysków.   

B.10 Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych 
informacji finansowych. 

 Nie dotyczy. W raporcie biegłego rewidenta w doniesieniu do historycznych informacji finansowych nie było zastrzeżeń.  

B.11 W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb, należy 
załączyć wyjaśnienie. 

 Nie dotyczy. Zarząd Emitenta oświadcza, iż jego zdaniem, uwzględniając szeroki zakres zmiennych i czynników ryzyka, Grupa 
kapitałowa dysponuje wystarczającym kapitałem obrotowym, w wysokości zapewniającej pokrycie bieżących potrzeb 
operacyjnych w okresie dwunastu kolejnych miesięcy od Daty Prospektu.  
Kapitał obrotowy rozumiany jest jako zdolność Grupy kapitałowej do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz 
innych płynnych zasobów w celu terminowego spłacania zobowiązań. Na Datę Prospektu Grupa kapitałowa nie zna żadnych 
możliwych zagrożeń, które mogłyby wystąpić w związku z pozyskiwaniem kapitału obrotowego w przyszłości. 

Dział C – papiery wartościowe 

C.1 Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym 
ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych. 

 Na podstawie niniejszego Prospektu, niezwłocznie po jego zatwierdzeniu Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie i 
wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym w trybie zwykłym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 



PODSUMOWANIE 

                                               Prospekt emisyjny Hollywood S.A.    14|  

 

Warszawie S.A. następujących papierów wartościowych Spółki:  

 12.700.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

 800.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

 2.414.295 Akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

 1.700.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii F,  

 395.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii G, 

 3.485.705 Akcji zwykłych na okaziciela serii H, 

 1.164.241 Akcji zwykłych na okaziciela serii I, 

 10.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii J, 
o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. 
Na Datę Prospektu akcje Spółki serii C i D są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod skrótem HLD i zarejestrowane są w KDPW 
pod kodem ISIN PLHOLWD00017. 

C.2 Waluta emisji papierów wartościowych. 

 Akcje emitowane są z złotych (zł).  

C.3 Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni. 
Wartość nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej. 

 Na dzień bilansowy ostatniego bilansu przedstawionego w historycznych informacjach finansowych kapitał zakładowy 
Emitenta wynosił 50.159.241 (słownie: pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden 
złotych) i dzieli się na: 

  200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

 17.300.000 (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1 zł 
(słownie: jeden złoty) każda, 

 12.700.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 1 zł 
(słownie: jeden złoty) każda, 

 800.000 (słownie osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden 
złoty) każda, 

 2.414.295 (słownie: dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E, 
o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden 
złoty) każda, 

 395.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: 
jeden złoty) każda, 

 3.485.705 (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii 
H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

 1.164.241 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden ) akcji imiennych serii I o 
wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J  o wartości nominalnej 1 zł (słownie: 
jeden złoty) każda, 

 
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł. 
Akcje serii A i B to akcje uprzywilejowane co do prawa głosu, to jest na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym 
Zgromadzeniu.  
W obrocie na rynku New Connect na dzień 1 stycznia 2016 roku znajdowało się 12.700.000 akcji serii C, natomiast na dzień 
31 grudnia 2016 roku znajdowało się  12.700.000 akcji serii C oraz 800.000 akcji serii D Emitenta.  
Emisje akcji serii B i serii C zostały opłacone wkładami niepieniężnymi w postaci udziałów spółki Hollywood Textile Service 
Sp. z o.o., co stanowiło ponad 10% kapitału zakładowego Spółki.  
Wszystkie akcje tworzące kapitał zakładowy Emitenta zostały wyemitowane i w pełni opłacone. 

C.4 Opis praw związanych z papierami wartościowymi. 

 Statut Emitenta nie zawiera postanowień, na mocy których z istniejącymi akcjami związano szczególne prawa, przywileje czy 
ograniczenia, poza postanowieniami, iż: (i) akcje serii A oraz akcje serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w 
ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, (ii) zbycie akcji imiennych lub inne 
rozporządzenie nimi, a w szczególności obciążenie akcji imiennych ograniczonym prawem rzeczowym może być dokonane 
wyłącznie zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta w zakresie prawa pierwszeństwa oraz prawa przyłączenia (iii) 
akcjonariusz 21 Concordia 3 S.a.r.l. oraz akcjonariusz Adam Konieczkowski posiadają uprawnienia osobiste w stosunku do 
Emitenta (prawo do powoływania członków Rady Nadzorczej), przy czym wygasają one w stosunku do każdego z ww. 
akcjonariuszy z chwilą, kiedy ten akcjonariusz przestanie pośrednio lub bezpośrednio posiadać akcje Emitenta dające prawo 
do co najmniej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.  
 
Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki 
 
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym: 
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1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 

biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Ksh). Statut 
Emitenta umożliwia Zarządowi, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 
dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę do dokonania 
wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.  
Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co 
oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok 
obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, wyznaczany przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego 
dnia (art. 348 Ksh). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje 
KDPW i GPW. 
Na podstawie § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW emitent informuje Krajowy Depozyt o wysokości 
dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy nie później niż 5 
dni przed dniem dywidendy. Ponadto emitent przekazuje w ww. terminach: 

a) KDPW, poprzez dedykowaną stronę internetową KDPW - informację określającą liczbę akcji własnych, na które 
dywidenda nie będzie wypłacana, oraz kod uczestnika, na którego kontach w Krajowym Depozycie rejestrowane 
są te akcje,  

b) uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji własnych emitenta, na które dywidenda 
nie będzie wypłacana – informację określającą liczbę tych akcji.  

Dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. 
W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację prawa do 
dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 Ksh). Zgodnie z § 43 ust. 4 
Statutu Emitenta termin „dnia dywidendy” i „dnia wypłaty dywidendy” ustala Walne Zgromadzenia. W następstwie 
podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. 
Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia 
i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do 
dywidendy. 
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o 
niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku 
za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Ksh). Przepisy prawa nie zawierają innych 
postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub 
nieakumulowanego charakteru wypłat. 
 

2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Przy 
zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Ksh, Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części 
lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 4/5 głosów; 
przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu 
kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z 
obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na 
warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w 
przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; 
pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku 
obrad walnego zgromadzenia. 
 
Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta, w szczególności Statut Emitenta nie 
przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania imiennych świadectw założycielskich, w celu 
wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki. 
 

3) Prawo do zbywania posiadanych akcji i praw do akcji, przy czym zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 Statutu 
Emitenta zbycie akcji imiennych lub inne rozporządzenie nimi, a w szczególności obciążenie akcji imiennych 
ograniczonym prawem rzeczowym może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami § 13 w zakresie prawa 
pierwszeństwa oraz prawa przyłączenia, opisanych poniżej. Zbycie akcji imiennych lub inne rozporządzenie nimi 
dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami § 13 jest bezskuteczne wobec Spółki oraz pozostałych 
akcjonariuszy. 
 

4) Prawo pierwszeństwa wynikające z postanowień § 13 ust. 2 Statutu Emitenta, zgodnie z którym w przypadku 
powzięcia przez akcjonariusza Spółki będącego stroną Umowy Inwestycyjnej z dnia z dnia 29 lutego 2016 r. („Umowa 
Inwestycyjna”), zawartej pomiędzy Spółką, Adamem Konieczkowskim, Pracosław sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu a 21 
Concordia 3 S.a.r.l. zamiaru zbycia akcji imiennych Spółki („Akcjonariusz Zbywający”), pozostałym akcjonariuszom 
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Spółki będącymi stroną Umowy Inwestycyjnej („Akcjonariusze Uprawnieni”) będzie przysługiwać prawo 
pierwszeństwa nabycia tych akcji („Prawo Pierwszeństwa"). W celu umożliwienia wykonania Prawa Pierwszeństwa, 
przed zamierzonym zbyciem akcji Spółki, Akcjonariusz Zbywający według swojego wyboru:(i) pisemnie zawiadomi 
Zarząd o zamiarze zbycia akcji imiennych Spółki, ze wskazaniem warunków, na jakich zbycie to ma nastąpić 
(„Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia"), a Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 Dni Roboczych 
przekaże Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia Akcjonariuszom Uprawnionym; albo (ii) doręczy Zawiadomienie o 
Zamiarze Zbycia bezpośrednio wszystkim Akcjonariuszom Uprawnionym oraz Zarządowi. 
W terminie 90 dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, Akcjonariusz Uprawniony będzie uprawniony 
do złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa („Oświadczenie o 
Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa"). W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, akcje 
zostaną zbyte przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Akcjonariusza Uprawnionego, który złożył Oświadczenie o 
Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia oraz nie później niż 
w terminie 60 dni od dnia złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, przy czym w przypadku 
obowiązku uzyskania zgody organu antymonopolowego, wskazany powyżej termin ulega przedłużeniu o 120 dni. W 
przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż jednego Akcjonariusza 
Uprawnionego, akcje Spółki zostaną zbyte wszystkim Akcjonariuszom Uprawnionym, którzy złożyli Oświadczenie o 
Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, w proporcji do posiadanych przez nich akcji Spółki. Jeżeli żaden z Akcjonariuszy 
Uprawnionych nie złoży w terminie Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, Akcjonariusz Zbywający będzie 
uprawniony do zbycia akcji na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia nie później niż w terminie 
180 dni od dnia upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, z zastrzeżeniem Prawa 
Przyłączenia. Rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki z naruszeniem Prawa Pierwszeństwa będzie bezskuteczne w 
stosunku do Spółki i pozostałych akcjonariuszy. Prawo Pierwszeństwa nie ma zastosowania w przypadkach 
wskazanych w Umowie Inwestycyjnej.  

5) Prawo przyłączenia wynikające z postanowień § 13 ust. 6 Statutu Emitenta, zgodnie z którym jeżeli akcjonariusz 
będący stroną Umowy Inwestycyjnej poweźmie zamiar zbycia lub innego rozporządzenia, w ramach pojedynczej lub w 
ramach kilku powiązanych ze sobą transakcji (transakcje są powiązane, w szczególności, jeżeli akcje Spółki nabywa ten 
sam podmiot lub kiedy nabywają je podmioty powiązane niezależnie od czasu takiego nabycia) częścią lub całością 
posiadanych przez niego akcji imiennych Spółki („Akcjonariusz Zbywający”) na rzecz osoby trzeciej („Wskazany 
Nabywca"), pozostałym akcjonariuszom Spółki będącym stronami Umowy Inwestycyjnej („Podmiot Uprawniony”) 
będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do transakcji zbycia lub rozporządzenia akcjami Spółki na takich samych 
warunkach jak Akcjonariusz Zbywający (uwzględniających wszelkie korzyści ekonomiczne uzyskane w zamian za te 
akcje Spółki, w ramach jednej lub kilku transakcji), przy czym własność akcji Spółki zbywanych przez Podmiot 
Uprawniony przejdzie na Wskazanego Nabywcę nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Podmiot Uprawniony pełnej 
ceny za sprzedawane akcje („Prawo Przyłączenia").  
Prawo Przyłączenia obejmować będzie taką część akcji Spółki należących do Podmiotu Uprawnionego, która 
odpowiada proporcji akcji Spółki zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego do wszystkich akcji Spółki należących 
do Akcjonariusza Zbywającego, a w przypadku, gdy tak wyliczona proporcja wskazywać będzie na ułamkową część 
akcji - liczba akcji Spółki należących do Podmiotu Uprawnionego objęta Prawem Przyłączenia zostanie zaokrąglona w 
górę do pełnej akcji Spółki. Powyższe nie dotyczy przypadku, w którym w wyniku zbycia części akcji Spółki Akcjonariusz 
Zbywający utraci Kontrolę (jak zdefiniowano w Umowie Inwestycyjnej) nad Spółką. W takiej sytuacji 21 Concordia 3 
S.a.r.l. będzie przysługiwało Prawo Przyłączenia obejmujące wszystkie akcje 21 Concordia 3 S.a.r.l.  
Akcjonariusz Zbywający dostarczy każdemu Podmiotowi Uprawnionemu pisemne zawiadomienie o Zamiarze Zbycia 
wraz z ważną, nieodwołalną ofertą nabycia akcji Spółki należących do Akcjonariusza Zbywającego złożoną przez 
Wskazanego Nabywcę, dotyczącą nabycia części lub całości akcji Spółki należących do Podmiotu Uprawnionego, na 
takich samych warunkach, jak warunki wskazane, w zależności od przypadku, w ofercie otrzymanej lub złożonej 
Akcjonariuszowi Zbywającemu („Oferta Nabycia"). Oferta Nabycia powinna być złożona Podmiotowi Uprawnionemu 
w formie pisemnej i pozostawać wiążąca, co najmniej w okresie 30 dni od dnia jej doręczenia Podmiotowi 
Uprawnionemu.  
Podmiot Uprawniony będzie mógł skorzystać z Prawa Przyłączenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Zawiadomienia 
o Zamiarze Zbycia, poprzez przekazanie Akcjonariuszowi Zbywającemu i Wskazanemu Nabywcy oświadczenia o 
przyjęciu Oferty Nabycia, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prawo Przyłączenia wygaśnie, 
jeżeli nie zostanie wykonane w wyżej wymienionym 30-dniowym terminie.  
W przypadku zbycia lub rozporządzenia akcjami imiennymi Spółki przez Akcjonariusza Zbywającego z naruszeniem 
Prawa Przyłączenia, a także w przypadku nieuiszczenia przez Wskazanego Nabywcę całości ceny za akcje Spółki 
nabywane od Podmiotu Uprawnionego, zbycie lub rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki przez Akcjonariusza 
Zbywającego oraz Podmiot Uprawniony będzie bezskuteczne w stosunku do Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy 
Spółki (w zakresie dopuszczalnym przez prawo).  
Prawo Przyłączenia znajduje zastosowanie odpowiednio w przypadku realizacji przez Akcjonariusza Zbywającego 
transakcji o skutku ekonomicznym analogicznym do sprzedaży akcji Spółki, w tym w szczególności w przypadku zbycia 
przez Spółkę części lub całości przedsiębiorstwa Spółki lub zmiany Kontroli (jak zdefiniowano w Umowie 
Inwestycyjnej) nad Akcjonariuszem.  
Prawo Przyłączenia nie ma zastosowania w przypadku zbycia przez Akcjonariusza akcji Spółki na rzecz Podmiotu 
Powiązanego (jak zdefiniowano w Umowie Inwestycyjnej) takiego Akcjonariusza, który przystąpi do Umowy 
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Inwestycyjnej.  
 

6) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej 
likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 Ksh majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się 
między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy; Statut Spółki nie 
przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 
 

7) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na 
których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez 
podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje 
akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Ksh). 
 

8) Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych (§ 9 Statutu). 
 
Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki 
 
Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce (uprawnienia 
korporacyjne): 

1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH). Prawo do uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą 
Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) (art. 406

1
 Ksh).  

2) Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 §1 Ksh). Akcjonariusz może głosować odmiennie z 
każdej z posiadanych akcji (art.411

3
 Ksh). 

3) Z prawem do udziału w Walnym Zgromadzeniu związane jest prawo zwołania i prawo do żądania zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad i 
zgłaszania projektów uchwał (art. 399 - 401 Ksh).  

a) prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyznane zostało akcjonariuszom 
reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w 
Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. (art. 399 § 3 Ksh).  

b) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w 
porządku obrad tego zgromadzenia; dodatkowo statut może upoważnić do żądania zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego (art. 400 §1 Ksh);  

c) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. 
Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym 
terminem zgromadzenia – w spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie 
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad 
(art. 401 §1 Ksh);  

d) Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych 
do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad (art. 401 §4 Ksh);  

e) ponadto każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące 
spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 §5 Ksh);  

f) dodatkowo każdy akcjonariusz ma prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych 
porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 §2 Ksh),  

g) każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu ma prawo zażądać 
zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał (art. 420 §2 Ksh).  

4) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 Ksh. Uchwała 
walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na 
celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o 
uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:  

a) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,  
b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 

sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,  
c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,  
d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.  
W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o 
uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały (art. 424 §2 Ksh).  
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Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie 
nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności 
uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej 
ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 425 Ksh).  

5) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami – zgodnie z art. 385 §3 Ksh na wniosek 
akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien 
być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut 
przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Podczas wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami każdej 
akcji (za wyjątkiem akcji niemych) przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.  

6) Prawo do żądania powołania rewidenta do spraw szczególnych – zgodnie z art. 84 Ustawy o ofercie publicznej. Na 
wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów, 
walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego 
zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). 
Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia 
sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.  
Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały odnośnie powołania rewidenta albo podejmie taką uchwałę z 
naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia 
uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw 
szczególnych (art. 85 ustawy o ofercie publicznej). 

7) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa (w szczególności 
zgodnie z art. 428 Ksh) – podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia 
akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej 
porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego 
Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie 
Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Ksh).  

8) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego (art. 328 §6 Ksh) – akcjonariuszowi spółki publicznej 
posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego 
wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 
spółki publicznej.  

9) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz 
z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed 
Walnym Zgromadzeniem (art. 395 §4 Ksh).  

10) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 §1 Ksh). Lista 
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca 
nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery 
akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie 
przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy 
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 §1

1
 

Ksh).  
11) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu 

komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą 
kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru 
jednego członka komisji (art. 410 §2 Ksh).  

12) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał 
(art. 421 §3 Ksh). Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami 
udzielonym przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. W protokole należy stwierdzić prawidłowość 
zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, a przy każdej 
uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną 
liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu 
należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy 
głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. (art. 421 §2 Ksh). 

13) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów 
dokumentów, o których mowa w art. 505 §1 Ksh (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 §1 Ksh (przypadku 
podziału Spółki) oraz w art. 561 §1 Ksh (w przypadku przekształcenia Spółki).  

14) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 
§7 Ksh).  

15) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona 
w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem 
Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby 
akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, 
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użytkownik lub na podstawie porozumieć z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi 
powinny być złożone na piśmie (art. 6 §4 i 6 Ksh).  

16) Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup akcji) 
przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego 
zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o 
którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ofercie publicznej, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby 
głosów w tej spółce (art. 82 Ustawy o ofercie publicznej).  

17) Prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 
90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 Ustawy o ofercie publicznej). Takiemu żądaniu są zobowiązani 
zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzenia, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. 
Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym 
mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ofercie publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, 
wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.  

18) Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela na wniosek Akcjonariusza, przy czym akcje na okaziciela 
nie podlegają zamianie na akcje imienne (§ 8 Statutu). 

19) Prawo do dobrowolnego umorzenia akcji (art. 359 §1 Ksh). Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, akcje mogą 
być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne). 

20) Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz spółki lub innym osobom o naprawienie wyrządzonej 
szkody spółce (art. 486 i 487 Ksh).  

 
Poza powyższym Statut Emitenta przyznaje akcjonariuszom:  21 Concordia 3 S.a.r.l. oraz Adamowi Konieczkowskiemu 
poniżej wymienione uprawnienia osobiste w stosunku do Emitenta. 
 
Akcjonariusz 21 Concordia 3 S.a.r.l. posiada prawo powołania lub odwołania 1 (słownie: jednego) członka Rady Nadzorczej, 
w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 5 (słownie: pięciu) lub 6 (słownie: sześciu) członków oraz 2 (słownie dwóch) 
członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 7 (słownie: siedmiu) członków. Akcjonariusz Adam 
Andrzej Konieczkowski posiada prawo powołania lub odwołania 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej, w 
przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 5 (słownie: pięciu) lub 6 (słownie: sześciu) członków oraz 3 (słownie trzech) członków 
Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 7 (słownie: siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. W przypadku niepowołania przez podmiot uprawniony członka Rady Nadzorczej w trybie określonym powyżej 
przez okres co najmniej 30 dni, odpowiednio akcjonariusz 21 Concordia 3 S.a.r.l. lub akcjonariusz Adam Andrzej 
Konieczkowski mają prawo powołać takiego członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku podmiot pierwotnie uprawniony 
do wyboru członka Rady Nadzorczej będzie posiadał prawo odwołania tak powołanego członka Rady Nadzorczej, pod 
warunkiem powołania w tym samym momencie kolejnego członka Rady Nadzorczej. 
 
Uprawnienia osobiste akcjonariusza 21 Concordia 3 S.a.r.l. określone powyżej wygasają jeżeli 21 Concordia 3 S.a.r.l. 
przestanie pośrednio lub bezpośrednio posiadać akcje spółki dające jej prawo do co najmniej 15% udziału w ogólnej liczbie 
głosów. 
 
Uprawnienia osobiste akcjonariusza Adama Andrzeja Konieczkowskiego określone powyżej wygasają z chwilą, kiedy 
przestanie pośrednio lub bezpośrednio posiadać akcje spółki dające prawo do co najmniej 15% udziału w ogólnej liczbie 
głosów. 
Poza uprawnieniami wskazanymi powyżej akcjonariusze Emitenta nie posiadają innych praw głosu. 

C.5. Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. 

 
Statut Emitenta nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania akcji Emitenta na okaziciela, 
a wszelkie ograniczenia w zakresie zbywalności akcji Emitenta dotyczą wyłącznie akcji imiennych co wynika wprost z treści 
§ 13 ust. 13. 

 Statut Emitenta w § 13 ust. 1 określa pewne ograniczenia dotyczące swobodnej zbywalności akcji imiennych. Zgodnie z 
przedmiotowymi postanowieniami zbycie akcji imiennych lub inne rozporządzenie nimi, a w szczególności obciążenie akcji 
imiennych ograniczonym prawem rzeczowym może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami § 13 Statutu w 
zakresie prawa pierwszeństwa oraz prawa przyłączenia, opisanych poniżej. Zbycie akcji imiennych lub inne rozporządzenie 
nimi dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami § 13 jest bezskuteczne wobec Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy. 

Emitent wskazuje, że akcje spółki objęte prospektem, o dopuszczenie których do notowań na rynku regulowanym Spółka 
się ubiega, wolne są od ograniczeń w zakresie prawa pierwszeństwa oraz prawa przyłączenia, ponieważ wszystkie serie akcji 
objęte prospektem emisyjnym są na dzień niniejszego dokumentu akcjami zwykłymi na okaziciela. 
 
Prawo pierwszeństwa wynikające z postanowień § 13 ust. 2 Statutu Emitenta, zgodnie z którym w przypadku powzięcia 
przez akcjonariusza Spółki będącego stroną Umowy Inwestycyjnej z dnia z dnia 29 lutego 2016 r. („Umowa Inwestycyjna”), 
zawartej pomiędzy Spółką, Adamem Konieczkowskim, Pracosław sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu a 21 Concordia 3 S.a.r.l. 
zamiaru zbycia akcji imiennych Spółki („Akcjonariusz Zbywający”), pozostałym akcjonariuszom Spółki będącymi stroną 
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Umowy Inwestycyjnej („Akcjonariusze Uprawnieni”) będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa nabycia tych akcji („Prawo 
Pierwszeństwa"). W celu umożliwienia wykonania Prawa Pierwszeństwa, przed zamierzonym zbyciem akcji Spółki, 
Akcjonariusz Zbywający według swojego wyboru:(i) pisemnie zawiadomi Zarząd o zamiarze zbycia akcji imiennych Spółki, ze 
wskazaniem warunków, na jakich zbycie to ma nastąpić („Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia"), a Zarząd niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 3 Dni Roboczych przekaże Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia Akcjonariuszom Uprawnionym; 
albo (ii) doręczy Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia bezpośrednio wszystkim Akcjonariuszom Uprawnionym oraz Zarządowi. 
 
W terminie 90 dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, Akcjonariusz Uprawniony będzie uprawniony do 
złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa („Oświadczenie o Wykonaniu 
Prawa Pierwszeństwa"). W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, akcje zostaną zbyte przez 
Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Akcjonariusza Uprawnionego, który złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa 
Pierwszeństwa, na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia oraz nie później niż w terminie 60 dni od 
dnia złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, przy czym w przypadku obowiązku uzyskania zgody organu 
antymonopolowego, wskazany powyżej termin ulega przedłużeniu o 120 dni. W przypadku złożenia Oświadczenia o 
Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż jednego Akcjonariusza Uprawnionego, akcje Spółki zostaną zbyte 
wszystkim Akcjonariuszom Uprawnionym, którzy złożyli Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, w proporcji do 
posiadanych przez nich akcji Spółki. Jeżeli żaden z Akcjonariuszy Uprawnionych nie złoży w terminie Oświadczenia o 
Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zbycia akcji na warunkach określonych w 
Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia nie później niż w terminie 180 dni od dnia upływu terminu wskazanego w zdaniu 
pierwszym niniejszego ustępu, z zastrzeżeniem Prawa Przyłączenia. Rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki z 
naruszeniem Prawa Pierwszeństwa będzie bezskuteczne w stosunku do Spółki i pozostałych akcjonariuszy. Prawo 
Pierwszeństwa nie ma zastosowania w przypadkach wskazanych w Umowie Inwestycyjnej.  

 
Prawo przyłączenia wynikające z postanowień § 13 ust. 6 Statutu Emitenta, zgodnie z którym jeżeli akcjonariusz będący 
stroną Umowy Inwestycyjnej poweźmie zamiar zbycia lub innego rozporządzenia, w ramach pojedynczej lub w ramach kilku 
powiązanych ze sobą transakcji (transakcje są powiązane, w szczególności, jeżeli akcje Spółki nabywa ten sam podmiot lub 
kiedy nabywają je podmioty powiązane niezależnie od czasu takiego nabycia) częścią lub całością posiadanych przez niego 
akcji imiennych Spółki („Akcjonariusz Zbywający”) na rzecz osoby trzeciej („Wskazany Nabywca"), pozostałym 
akcjonariuszom Spółki będącym stronami Umowy Inwestycyjnej („Podmiot Uprawniony”) będzie przysługiwało prawo 
przyłączenia się do transakcji zbycia lub rozporządzenia akcjami Spółki na takich samych warunkach jak Akcjonariusz 
Zbywający (uwzględniających wszelkie korzyści ekonomiczne uzyskane w zamian za te akcje Spółki, w ramach jednej lub 
kilku transakcji), przy czym własność akcji Spółki zbywanych przez Podmiot Uprawniony przejdzie na Wskazanego Nabywcę 
nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Podmiot Uprawniony pełnej ceny za sprzedawane akcje („Prawo Przyłączenia").

  
Prawo Przyłączenia obejmować będzie taką część akcji Spółki należących do Podmiotu Uprawnionego, która odpowiada 
proporcji akcji Spółki zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego do wszystkich akcji Spółki należących do Akcjonariusza 
Zbywającego, a w przypadku, gdy tak wyliczona proporcja wskazywać będzie na ułamkową część akcji - liczba akcji Spółki 
należących do Podmiotu Uprawnionego objęta Prawem Przyłączenia zostanie zaokrąglona w górę do pełnej akcji Spółki. 
Powyższe nie dotyczy przypadku, w którym w wyniku zbycia części akcji Spółki Akcjonariusz Zbywający utraci Kontrolę (jak 
zdefiniowano w Umowie Inwestycyjnej) nad Spółką. W takiej sytuacji 21 Concordia 3 S.a.r.l. będzie przysługiwało Prawo 
Przyłączenia obejmujące wszystkie akcje 21 Concordia 3 S.a.r.l. 
  
Akcjonariusz Zbywający dostarczy każdemu Podmiotowi Uprawnionemu pisemne zawiadomienie o Zamiarze Zbycia wraz z 
ważną, nieodwołalną ofertą nabycia akcji Spółki należących do Akcjonariusza Zbywającego złożoną przez Wskazanego 
Nabywcę, dotyczącą nabycia części lub całości akcji Spółki należących do Podmiotu Uprawnionego, na takich samych 
warunkach, jak warunki wskazane, w zależności od przypadku, w ofercie otrzymanej lub złożonej Akcjonariuszowi 
Zbywającemu („Oferta Nabycia"). Oferta Nabycia powinna być złożona Podmiotowi Uprawnionemu w formie pisemnej i 
pozostawać wiążąca, co najmniej w okresie 30 dni od dnia jej doręczenia Podmiotowi Uprawnionemu.  
 
Podmiot Uprawniony będzie mógł skorzystać z Prawa Przyłączenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o 
Zamiarze Zbycia, poprzez przekazanie Akcjonariuszowi Zbywającemu i Wskazanemu Nabywcy oświadczenia o przyjęciu 
Oferty Nabycia, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prawo Przyłączenia wygaśnie, jeżeli nie 
zostanie wykonane w wyżej wymienionym 30-dniowym terminie.  
 
W przypadku zbycia lub rozporządzenia akcjami imiennymi Spółki przez Akcjonariusza Zbywającego z naruszeniem Prawa 
Przyłączenia, a także w przypadku nieuiszczenia przez Wskazanego Nabywcę całości ceny za akcje Spółki nabywane od 
Podmiotu Uprawnionego, zbycie lub rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki przez Akcjonariusza Zbywającego oraz 
Podmiot Uprawniony będzie bezskuteczne w stosunku do Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy Spółki (w zakresie 
dopuszczalnym przez prawo).  
 
Prawo Przyłączenia znajduje zastosowanie odpowiednio w przypadku realizacji przez Akcjonariusza Zbywającego transakcji 
o skutku ekonomicznym analogicznym do sprzedaży akcji Spółki, w tym w szczególności w przypadku zbycia przez Spółkę 
części lub całości przedsiębiorstwa Spółki lub zmiany Kontroli (jak zdefiniowano w Umowie Inwestycyjnej) nad 
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Akcjonariuszem.  
 
Prawo Przyłączenia nie ma zastosowania w przypadku zbycia przez Akcjonariusza akcji Spółki na rzecz Podmiotu 
Powiązanego (jak zdefiniowano w Umowie Inwestycyjnej) takiego Akcjonariusza, który przystąpi do Umowy Inwestycyjnej.
  

Ponadto, niektórzy akcjonariusze Emitenta są stronami umów ograniczających rozporządzanie posiadanymi Akcjami (umów 
o charakterze lock-up).  

Poza powyższym, obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w 
ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi. 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie i Ustawy o ofercie publicznej: 

 ograniczenie w postaci wymogu dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym i 
pośrednictwa firmy inwestycyjnej; 

 zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu zamkniętego; 

 zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych przez osoby posiadające informacje poufne; 

 obowiązki informacyjne członków zarządów i rad nadzorczych, prokurentów i osób pełniących funkcje kierownicze; 

 obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w przypadku: (i) nabycia akcji 
uprawniających do wykonywania ponad 10% lub 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, (ii) 
przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, (iii) przekroczenia progu 66% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

C.6 Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery wartościowe są lub mają być 
przedmiotem obrotu. 

 Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym jest: 

 12.700.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

 800.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

 2.414.295 Akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

 1.700.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii F,  

 395.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii G, 

 3.485.705 Akcji zwykłych na okaziciela serii H, 

 1.164.241 Akcji zwykłych na okaziciela serii I, 

 10.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii J, 
o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. 
Na Datę Prospektu akcje Spółki serii C i D są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod skrótem HLD i zarejestrowane są w KDPW. 

C.7 Opis polityki dywidendy. 

 Zasadą polityki Zarządu odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku 

i możliwości Spółki. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością 

zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności. W ciągu najbliższych trzech lat 

obrotowych Zarząd Emitenta nie planuje wypłat dywidendy, a w szczególności nie będzie rekomendować wypłaty 

dywidendy za rok 2017. 

 

Zgodnie z art. 395 ksh, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie 

dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zgodnie ze Statutem powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego. Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. 

Statut Emitenta przewiduje możliwość wypłaty zaliczki na dywidendę. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej jest uprawniony do 

wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.  

 

Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrotowy objęty historycznymi informacjami finansowymi.  

Emitent w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie wypłacał akcjonariuszom dywidendy, a 
wypracowany zysk w całości był przeznaczany na kapitał zapasowy Emitenta: 
- na mocy uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.2014 r. zysk za rok obrotowy 2013 w wysokości 
610.794,77 zł został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy,  
- na mocy uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r. zysk za rok obrotowy 2014 w wysokości 
12.160,45 zł został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy, 
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- na mocy uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2016 r. zysk za rok obrotowy 2015 w wysokości 
148.043,25 zł został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy, 
- na mocy uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2017 r. zysk za rok obrotowy 2016 w całości został 
przeznaczony na kapitał zapasowy; zysk za 2016 rok wyniósł 174 tys. zł.  
 
Zasady polityki Zarządu co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych trzech lat obrotowych 
Statut Emitenta w §43 określa sposób przeznaczenia zysku. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są 
całkowicie pokryte, zysk rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Walne Zgromadzenie 
może przeznaczyć część zysku na:  

1) dywidendę dla akcjonariuszy, 
2) pozostałe kapitały i fundusze, 
3) inne cele. 

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinien być tak ustalony, aby czas przypadający 
pomiędzy nimi nie był dłuższy niż 15 dni roboczych, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Ustalenie 
dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.  
 
Zarząd uprawniony jest do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczek akcjonariuszom na poczet przewidywanej 
dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z uwzględnieniem 
wymogów, które przewiduje art. 349 kodeksu spółek handlowych. 
 
Sposób ogłoszenia informacji o odbiorze dywidendy 
Statut Emitenta nie precyzuje sposobu ogłoszenia informacji o odbiorze dywidendy. Informacje w tym zakresie określane są 
przez  Walne Zgromadzenie w uchwale o podziale zysku. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o 
wypłacie dywidendy Spółka przekaże w formie raportu bieżącego informacje na temat dywidendy, w trybie przewidzianym 
dla emitentów papierów wartościowych, określonym w załączniku nr 3 do regulaminu ASO. 
 
Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy 
Zgodnie z art.348 Ksh osobami uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały 
akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.  
 
Warunki odbioru dywidendy, termin, w którym przysługuje prawo do dywidendy oraz konsekwencje niezrealizowania 
prawa w terminie 
Zgodnie z art. 348 § 3 Ksh zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty 
dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, 
licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego 
zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą. 
Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię odbioru dywidendy 
w sposób odmienny od postanowień Kodeksu spółek handlowych i regulacji KDPW, w związku z czym w tym zakresie u 
Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla 
spółek publicznych. Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie 
ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz 
dniu wypłaty dywidendy zgodnie z regulacjami wskazanymi w Dziale 2 Wypłata dywidendy lub dochodów funduszu 
inwestycyjnego zamkniętego bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Szczegółowych Zasad Działania KDPW.  
Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej następuje za 
pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na 
realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie 
rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je 
na poszczególne rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). 

Dział D – Ryzyko 

D.1 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta lub jego branży. 

  Ryzyko związane z celami strategicznymi  
Rynek usług pralniczych, na którym działa Emitent, podlega ciągłym zmianom dlatego sytuacja finansowa Grupy 
Kapitałowej zależy od zdolności do opracowania skutecznej długoterminowej strategii działania. Wszelkie błędne 
decyzje podjęte w wyniku niezdolności do dostosowania się przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków 
rynkowych lub niepowodzenie planów strategicznych związanych z poszerzaniem Grupy Kapitałowej o nowe podmioty 
miałyby negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy. 

 Ryzyko związane ze strategią dotyczącą akwizycji 
Efektywność działań akwizycyjnych zależy od zdolności do określenia i realizowania odpowiedniej strategii. Ewentualne 
podjęcie nietrafionych decyzji akwizycyjnych, wynikających z dokonania niewłaściwej oceny nabywanego podmiotu 
oznaczać może nieprzewidziane, negatywne skutki finansowe. 

 Ryzyko związane z realizacją przejęć innych podmiotów 
Istnieje ryzyko, że przejęte podmioty nie wypracują przewidywanych wyników i/lub nie wystąpią wszystkie 
przewidywane efekty synergii. Ponadto, poza powyższym ryzykiem istnieją również ryzyka związane z samym 
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procesem przejęcia o charakterze finansowy, prawno- podatkowy oraz organizacyjnym. W rezultacie urzeczywistnienia 
ryzyk jednego bądź obu wymienionych rodzajów Grupa może nie osiągnąć zakładanego wzrostu obrotów 
realizowanych zysków w wyniku działań konsolidacyjnych. 

 Ryzyko związane ze specyfiką spółki holdingowej 
Emitent pełni w Grupie Kapitałowej rolę spółki holdingowej, której główne aktywa obejmują udziały w poszczególnych 
spółkach składających się na Grupę Kapitałową Hollywood. Emitent ma funkcję nadrzędną w zakresie organizacji, 
koordynacji oraz nadzoru właścicielskiego nad działalnością operacyjną, handlową i finansową spółek z Grupy 
Kapitałowej. Emitent nie prowadzi działalności operacyjnej umożliwiającej pozyskiwanie przychodów z innych źródeł 
niż w postaci dywidend od podmiotów z Grupy Kapitałowej Hollywood. W związku z tym wykonywanie przez Emitenta 
zobowiązań wobec podmiotów trzecich, w tym zobowiązań finansowych, a także wypłata dywidendy, uzależnione są 
od wyników finansowych podmiotów podporządkowanych i organizacji transferu środków pieniężnych u tych 
podmiotów, jak i pomiędzy spółkami z Grypy Kapitałowej Hollywood. 

 Ryzyko ewentualnego odejścia kluczowych członków kadry kierowniczej 
Na działalność Grupy Kapitałowej Hollywood duży wpływ wywiera jakość pracy kadry zarządzającej. Ewentualna utrata 
niektórych członków kadry może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy 
Kapitałowej. Wraz z odejściem kluczowych osób z kierownictwa, Grupa Kapitałowa Hollywood mogłaby zostać 
pozbawiona personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej. 

D.3 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych 

  Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu lub odmowy wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego 
Wprowadzenie Akcji do obrotu na GPW będzie możliwe po podjęciu przez zarząd GPW odpowiedniej uchwały. W 
związku z powyższym, pomimo iż Spółka deklaruje dołożenie wszelkich starań w celu jak najszybszego rozpoczęcia 
obrotu ww. akcjami na GPW, należy liczyć się z ryzykiem opóźnienia wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego w 
stosunku do zakładanych przez Spółkę terminów rozpoczęcia obrotu akcjami. 

 Ryzyko ograniczonej płynności i znacznych wahań ceny Akcji  
Część spółek notowanych na GPW charakteryzuje się niską liczbą akcji pozostających w wolnym obrocie. Płynność 
obrotu Akcjami również może być ograniczona, co może spowodować, że inwestorzy nie będą mogli sprzedać swoich 
akcji i w konsekwencji utracić część lub całość dochodów z inwestycji w te papiery wartościowe. Ponadto, cena Akcji 
Spółki jak i wolumen obrotów, zależnie od zleceń kupna i sprzedaży, może podlegać znacznym wahaniom. 

Dział E – Oferta 

E.1 Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty pobierane 
od inwestora przez emitenta lub oferującego. 

 Nie dotyczy. Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z emisją papierów wartościowych.  

E.2a Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów pieniężnych. 

 Nie dotyczy. Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z emisją papierów wartościowych.  

E.3 Opis warunków oferty. 

 Nie dotyczy. Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z emisją papierów wartościowych.  

E.4 Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty. 

 Nie dotyczy. Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z emisją papierów wartościowych.  

E.5 Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży. 
Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”: strony, których to dotyczy; oraz wskazanie okresu objętego zakazem 
sprzedaży. 

 
Na podstawie niniejszego Prospektu dotychczasowi akcjonariusze nie oferują do sprzedaży Akcji.  

Poniżej wskazani akcjonariusze Emitenta są stronami umów ograniczających rozporządzanie posiadanymi Akcjami (umów o 
charakterze lock-up).  W ramach zawartych umów: 

 Pan Marek Borawski, Pan Andrzej Malinowski oraz Pan Grzegorz Kunda zobowiązali się do powstrzymania się od 
sprzedaży objętych w ramach subskrypcji prywatnej akcji (Pan Marek Borawski objął 566.666 akcji serii F, Pan Andrzej 
Malinowski objął 566.667 akcji serii F, Pan Grzegorz Kunda objął 566.667 akcji serii F) Emitenta do dnia 31 grudnia 
2016 roku, z zastrzeżeniem, iż akcje mogą zostać zbyte, jeśli Emitent wyrazi zgodę na wcześniejszą sprzedaż akcji, lub 
Pan Andrzej Konieczkowski (główny Akcjonariusz Emitenta) dokona sprzedaży posiadanych akcji na rynku 
regulowanym z wyjątkiem transakcji pakietowych mających na celu objęcie przez Pana Adama Konieczkowskiego akcji 
nowej emisji o tożsamej wartości. W dniu 3 lutego 2017r. strony w/w umowy zawarły aneks na podstawie którego 
wydłużono termin do którego w/w osoby nie mogą zbywać akcji do dnia 31 grudnia 2018r. oraz do 31 grudnia 2019r. 

 Pani Danuta Łapawa oraz Pan Eugeniusz Łapawa zobowiązali się do powstrzymania się od sprzedaży objętych w 
ramach subskrypcji prywatnej akcji (Pani Danuta Łapawa objęła 217.000 akcji serii G, Pan Eugeniusz Łapawa objął 
144.667 oraz 33.333 akcji serii G) Emitenta do dnia 31 grudnia 2016 roku, z zastrzeżeniem, iż akcje mogą zostać zbyte, 
jeśli Emitent wyrazi zgodę na wcześniejszą sprzedaż akcji. 

 DGP Dozorbud zobowiązał się do powstrzymywania się od sprzedaży objętych akcji serii I (1.164.241 akcji serii I) 
Emitenta, bez zgody Emitenta, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku. 

E.6 Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą. 
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W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać wielkość i wartość 
procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni subskrypcji na nową ofertę. 

 Nie dotyczy. Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z emisją papierów wartościowych.  

E.7 Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego.  

 Nie dotyczy. Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z emisją papierów wartościowych.  
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CZYNNIKI RYZYKA 

1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi działalność 

1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski 
Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Hollywood jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej w Polsce. Na wyniki finansowe 
generowane przez Grupę Kapitałową wpływ mają: poziom PKB, poziom średniego wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, 
poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. 
Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw, czy wzrost 
zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy 
Kapitałowej, poprzez obniżenie popytu na usługi i produkty Grupy Kapitałowej Hollywood, co w konsekwencji może 
przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Grupy Kapitałowej. Czynnikiem ograniczającym ryzyko wpływu sytuacji 
gospodarczej Polski na działalność Grupy Kapitałowej jest specyfika branży, w której działa Grupa Kapitałowa, tj. branży 
pralniczej, która jest odporna na wahania koniunktury gospodarczej. 
 

1.2. Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego i podatkowego 
Na działalność Grupy Kapitałowej mają wpływ zmieniające się przepisy prawa i różne jego interpretacje, w szczególności w 
zakresie przepisów podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ochrony środowiska oraz prawa handlowego. 
Każde wejście w życie nowej, istotnej dla obrotu gospodarczego regulacji, może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, 
niejednolitym orzecznictwem sądów oraz niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji 
publicznej. 
 

1.3. Ryzyko różnic kursowych 
Działalność Grupy Kapitałowej Hollywood cechuje wrażliwość na zmianę kursu euro i dolara w relacji do złotówki, co jest 
związane z zakupami importowanych produktów (min. środków piorących), pochodzących od producentów m.in. z Niemiec. 
Wartość zakupów w walutach obcych jest zmienne w zależności od sezonowości, ale nie przekracza 5% łącznych kosztów 
zobowiązań. Znaczące wahania kursów mogą narazić Grupę Kapitałową na straty z powodu spadku rentowności 
świadczonych usług. W celu minimalizacji tego ryzyka Grupa Kapitałowa nabywa towary w dużych ilościach od 
sprawdzonych producentów, co ma wpływ na cenę nabywanych produktów. 
 

1.4. Ryzyko wzrostu cen nośników energii 
Technologia wykorzystywana w pralniach należących do podmiotów z Grupy Kapitałowej min. zlokalizowanych w Zespole 
Pralni „HOLLYWOOD” należącym do Hollywood Textile Service sp. z o. o. z siedzibą w Sierpcu cechuje się bardzo korzystnym 
współczynnikiem energochłonności. Pomimo tego, znaczącymi kosztami działalności zakładu jest koszt gazu oraz koszt 
energii elektrycznej. Istnieje zatem ryzyko wzrostu cen podstawowych nośników energii, które należy uznać za znaczące z 
punktu widzenia prowadzenia działalności. Czynnikiem ograniczającym powyższe ryzyko jest m.in. wdrażanie przez spółkę 
wielu autorskich rozwiązań technicznych pozwalających na znaczne ograniczenie kosztów wykonywanych usług m.in.:  

 Opracowany w ramach samodzielnie prowadzonych badań, zintegrowany system odzysku energii cieplnej z 
urządzeń, do podgrzewu wody technologicznej, 

 System odzysku ciepła z wody popralniczej, 
 System recyrkulacji wody technologicznej, 
 System wykorzystania zrzutu wody popralniczej do wytwarzania energii elektrycznej. 

 
1.5. Ryzyko zwiększenia się konkurencji w branży 

Rynek, na którym działa Grupa Kapitałowa Hollywood, charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Cały czas powstają nowe 
podmioty działające w branży oraz upadają lub kończą działalność inne, które z różnych względów nie poradziły sobie na 
rynku. Taka sytuacja sprzyja wzmożonej konkurencji zarówno pod względem cen, jak i poziomu świadczonych usług. 
Ograniczeniem powyższego ryzyka jest stale powiększający się wolumen rynku do zagospodarowania przez pralnie 
przemysłowe. W dalszym ciągu, stopniowo lecz sukcesywnie, ze względów ekonomicznych likwidowane są pralnie własne 
dotychczas działające w strukturach szpitali, hoteli, wojska oraz domów pomocy społecznej. Likwidacja wyeksploatowanych 
i nierentownych pralni w zdecydowanej większości sektora publicznego, powoduje wprowadzenie na rynek dodatkowego 
potencjału wyrobów tekstylnych przeznaczonych do prania. Potencjalne powstanie nowych firm w branży pralniczej nie 
powoduje znaczącego zwiększenia się konkurencji z powodu stale powiększającego się rynku usług pralniczych. 
 

1.6. Ryzyko wpływu konsolidacji branży 
Grupa Kapitałowa Hollywood narażona jest na ryzyko niekorzystnego wpływu konsolidacji w branży. Postępująca 
konsolidacja może mieć negatywny wpływ na konkurencję i powodować spadek marż, w efekcie czego wyniki, sytuacja 
finansowa lub perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej mogą ulec pogorszeniu. Grupa Kapitałowa Hollywood ogranicza 
niniejsze ryzyko między innymi poprzez umacnianie pozycji na obecnych rynkach tj. rynku hotelowym, zakładach opieki 
zdrowotnej oraz zakładach przemysłowych wraz z dywersyfikacją obszarów działalności oraz poprzez wysoką jakość 
świadczonych usług. 
 

1.7. Ryzyko uzależnienia się od kluczowych dostawców 
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Podmioty należące do Grupy Kapitałowej Hollywood posiadają zdywersyfikowany portfel dostawców. Poziom rozproszenia 
zapewnia bezpieczeństwo działalności, jednakże pomimo dużego rozdrobnienia producentów w grupie dostawców istnieje 
kilku dostawców z dużym udziałem, którzy mogą wywierać np. presję cenową na Grupę Kapitałową. Udział z żadnego 
dostawców w poszczególnych spółkach nie przekracza jednak poziomu 15% łącznego poziomu zobowiązań, a z reguły mieści 
się poniżej 10%. Dostawcami o największych obrotach w łącznym portfelu kosztowym są dostawcy prądu, gazu oraz 
środków piorących. Powyższe ryzyko jest ograniczane długoletnią współpracą z dostawcami oraz silną pozycją spółki na 
rynku, a także dużą wartością zamówień. 
 

1.8. Ryzyko związane z umowami realizowanymi w trybie przepisów Ustawy - Prawo zamówień publicznych 
Część realizowanych przez Grupę Kapitałową umów zawieranych jest z podmiotami zobligowanymi stosować przy 
udzielaniu zamówień przepisów Ustawy - Prawo zamówień publicznych. Umowy te z zasady nie podlegają możliwości 
negocjowania ich warunków, co częstokroć wymusza zgodę podmiotów tworzących Grupę Hollywood, na postanowienia 
nie w pełni odpowiadające jej interesom. Ponadto, zgodnie przepisami art. 145 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, w 
razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy. W związku z powyższym, należy podkreślić, że realizacja umów zawieranych w trybie 
przepisów Ustawy - Prawo zamówień publicznych niesie ze sobą ryzyko nieosiągnięcia zakładanych przy ich zawieraniu 
przychodów tak z powodu możliwości odstąpienia od nich przez zamawiającego w warunkach wynikających z powołanego 
przepisu, jak również ze względu na konieczność akceptacji postanowień umów w istocie narzuconych przez zamawiającego 
np. w zakresie kar umownych. 
 

1.9. Ryzyko związane z możliwością utraty statusu Zakładu Pracy Chronionej 
Przedsiębiorstwo należące do Hollywood Textile Service sp. z o. o. - podmiotu w 100% zależnego od Emitenta, posiada 
status Zakładu Pracy Chronionej. Ryzyko związane z możliwością utraty statusu ZPCH w związku z wprowadzeniem przez 
Unię Europejską niekorzystnych  zmian w prawie pracy  wiązało by się z minimalnym ryzykiem, gdyż spółka od trzech lat nie 
korzysta z istotnych przywilejów z tego tytułu i ewentualna utrata statusu  nie wpłynie na osiągane wyniki finansowe 
zarówno Hollywood Textile Service Sp. z o.o. jak i Grupy Kapitałowej.   
 

1.10. Ryzyko związane z odpowiedzialnością w zakresie ochrony środowiska 
W związku z nadrzędnością prawa unijnego nad krajowym i koniecznością ciągłego dostosowywania polskich norm do 
standardów europejskich, nie można wykluczyć, iż w przyszłości wejdą w życie przepisy, które zmienią obowiązujące 
uwarunkowania środowiskowe i zmuszą spółki zależne do poniesienia dalszych nakładów inwestycyjnych. Wzrost kosztów, 
ponoszonych przez spółki zależne, związanych z ochroną środowiska, może doprowadzić do wzrostu kosztów działalności. 
Spółki Grupy, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom m.in. najnowszej generacji urządzeniom i instalacji z zamkniętym obiegiem 
wody, zamontowanymi filtrami wraz z systemem neutralizującym sprawiają, że powstające ścieki spełniają wszystkie normy 
ochrony środowiska. 
 

1.11. Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń 
Spółki tworzące Grupę Kapitałową, jak każdy inny podmiot gospodarczy, narażone są na ryzyko związane ze zdarzeniami 
losowymi. Zaistnienie znaczących zdarzeń lub czynników, których spółka nie jest w stanie przewidzieć może wpłynąć 
negatywnie na prowadzoną działalność i jej sytuację finansową. Spółka zabezpiecza się przed nieprzewidzianymi stratami 
m.in. poprzez umowy ubezpieczenia, na pełną wartość, od ognia i innych żywiołów. Spółki posiadają także ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej. Również majątek obrotowy w postaci towarów oraz środków trwałych jest w pełni 
ubezpieczony. 
 
2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

 
2.1. Ryzyko związane z celami strategicznymi  

Rynek usług pralniczych, na którym działa Emitent, podlega ciągłym zmianom dlatego sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej 
zależy od zdolności do opracowania skutecznej długoterminowej strategii działania. Wszelkie błędne decyzje podjęte w 
wyniku niezdolności do dostosowania się przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków rynkowych lub niepowodzenie 
planów strategicznych związanych z poszerzaniem Grupy Kapitałowej o nowe podmioty miałyby negatywny wpływ na 
działalność oraz sytuację finansową Grupy. Powyższe ryzyko jest ograniczane m.in. wieloletnim doświadczeniem Zarządu 
Emitenta. Dodatkowo Emitent zakłada, iż strategia Grupy Kapitałowej będzie przygotowywana i konsultowana w kooperacji 
ze specjalistycznymi podmiotami doradczymi tj. doradcami finansowymi oraz doradcami prawnymi. 
 

2.2. Ryzyko związane ze strategią dotyczącą akwizycji 
Efektywność działań akwizycyjnych zależy od zdolności do określenia i realizowania odpowiedniej strategii. Ewentualne 
podjęcie nietrafionych decyzji akwizycyjnych, wynikających z dokonania niewłaściwej oceny nabywanego podmiotu 
oznaczać może nieprzewidziane, negatywne skutki finansowe. Przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej Emitent 
przeprowadza due deligence podmiotu posiłkując się doradcami finansowymi i prawnymi. Ponadto, w celu 
zminimalizowania ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia Emitent prowadzi bieżącą analizę branży, czynników mających 
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wpływ na jej rozwój oraz występowania lub zmiany trendów rynkowych tak, aby możliwe było jak najbardziej precyzyjne 
określenie kierunku i charakteru zmian otoczenia rynkowego, a w konsekwencji nabywanie podmiotów zgodnych z 
kierunkiem tych zmian. 
 

2.3. Ryzyko związane z realizacją przejęć innych podmiotów 
Istnieje ryzyko, że przejęte podmioty nie wypracują przewidywanych wyników i/lub nie wystąpią wszystkie przewidywane 
efekty synergii. Ponadto, poza powyższym ryzykiem istnieją również ryzyka związane z samym procesem przejęcia o 
charakterze finansowy, prawno- podatkowy oraz organizacyjnym. W rezultacie urzeczywistnienia ryzyk jednego bądź obu 
wymienionych rodzajów Grupa może nie osiągnąć zakładanego wzrostu obrotów realizowanych zysków w wyniku działań 
konsolidacyjnych. W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent, jeśli uzna, że będzie taka potrzeba to będzie zatrudniać 
każdorazowo doradców prawnych i finansowych, którzy wesprą spółki w przeprowadzeniu akwizycji oraz procesu integracji 
nowego podmiotu z Grupą Kapitałową Hollywood. 
 

2.4. Ryzyko związane ze specyfiką spółki holdingowej 
Emitent pełni w Grupie Kapitałowej rolę spółki holdingowej, której główne aktywa obejmują udziały w poszczególnych 
spółkach składających się na Grupę Kapitałową Hollywood. Emitent ma funkcję nadrzędną w zakresie organizacji, 
koordynacji oraz nadzoru właścicielskiego nad działalnością operacyjną, handlową i finansową spółek z Grupy Kapitałowej. 
Emitent nie prowadzi działalności operacyjnej umożliwiającej pozyskiwanie przychodów z innych źródeł niż w postaci 
dywidend od podmiotów z Grupy Kapitałowej Hollywood. W związku z tym wykonywanie przez Emitenta zobowiązań 
wobec podmiotów trzecich, w tym zobowiązań finansowych, a także wypłata dywidendy, uzależnione są od wyników 
finansowych podmiotów podporządkowanych i organizacji transferu środków pieniężnych u tych podmiotów, jak i 
pomiędzy spółkami z Grypy Kapitałowej Hollywood. 
 

2.5. Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi 
Emitent zawierał i będzie zawierał w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi. W opinii Emitenta wszystkie do tej 
pory zawarte transakcje zostały ustalone na warunkach rynkowych. Nie można jednak wykluczyć ryzyka zakwestionowania 
przez organy podatkowe rynkowego charakteru w/w transakcji, co mogłoby skutkować wzrostem zobowiązań 
podatkowych, a tym samym mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Emitenta. 
 

2.6. Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza 
Pan Adam Andrzej Konieczkowski wraz podmiotem zależnym spółką pod firmą Pracosław sp. z o.o. posiadają łącznie 42,75% 
udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 57,56% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W związku z 
powyższym wpływ większościowego akcjonariusza na działalność Emitenta jest znacznie większy niż pozostałych 
akcjonariuszy, w szczególności w związku z art. 415 oraz art. 416 Ksh, rodzi to ryzyko, że pozostali akcjonariusze nie będą w  
stanie wpływać na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki. Czynnikiem ograniczającym powyższe ryzyko i 
zabezpieczenie mniejszościowych akcjonariuszy jest działanie Spółki zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. 
 

2.7. Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organu nadzoru Emitenta a członkiem 
Zarządu i większościowym akcjonariuszem 
Pomiędzy Prezesem Zarządu Emitenta wraz ze spółka Pracosław Sp. z o.o., będący równocześnie większościowym 
akcjonariuszem Emitenta Panem Adamem Andrzejem Konieczkowskim, a jednym z członków Rady Nadzorczej, Panem 
Cezariuszem Konieczkowskim, istnieją powiązania rodzinne (Pan Cezariusz Konieczkowski jest synem Pana Adama Andrzeja 
Konieczkowskiego). W związku z powyższym istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia konfliktu interesów w szczególności w 
aspekcie związanym z prawidłowym sprawowaniem nadzoru, co przejawiać się może np. oddziaływaniem na 
funkcjonowanie organów Spółki przez osoby będące rodziną. Ryzyko jest niskie ze względu na pięcioosobowy skład Rady 
Nadzorczej. 
 

2.8. Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy Prokurentem a członkiem Zarządu i większościowym 
akcjonariuszem 
Pomiędzy Prezesem Zarządu Emitenta wraz ze spółką Pracosław Sp. z o.o. będący równocześnie większościowym 
akcjonariuszem Emitenta Panem Adamem Andrzejem Konieczkowskim, a Prokurentem Spółki, Panią Renatą Konieczkowską, 
istnieją powiązania rodzinne (Państwo Renata i Adam Andrzej Konieczkowscy są małżeństwem). W związku z powyższym 
istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia konfliktu interesów w szczególności w aspekcie związanym z prawidłowym 
sprawowaniem zarządu nad Spółką, co przejawiać się może np. oddziaływaniem na funkcjonowanie Spółki przez osoby 
będące rodziną. Ryzyko jest niskie ze względu na pozostały – czteroosobowy - skład Zarządu Spółki. 
 

2.9. Ryzyko ewentualnego odejścia kluczowych członków kadry kierowniczej 
Na działalność Grupy Kapitałowej Hollywood duży wpływ wywiera jakość pracy kadry zarządzającej. Ewentualna utrata 
niektórych członków kadry może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej. 
Wraz z odejściem kluczowych osób z kierownictwa, Grupa Kapitałowa Hollywood mogłaby zostać pozbawiona personelu 
posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej. Grupa Kapitałowa kładzie szczególny 
nacisk na zaimplementowanie systemów motywacyjnych dla jej kluczowych pracowników, które będą uzależniały ich 
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wynagrodzenie od efektów pracy oraz zaangażowania w działalność operacyjną. Grupa Kapitałowa na bieżąco monitoruje 
zmiany na rynku pracy systematycznie koryguje politykę płacową. 
 

2.10. Ryzyko związane z funkcjonowaniem Komitetu Audytu pomimo zapisów Statutowych 
Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym (Dz. U. z 2017, poz. 1089) w jednostkach zainteresowania publicznego działa komitet audytu, którego 
członkowie są powoływani przez radę nadzorczą lub inny organ kontrolny spośród członków tego organu. Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie w dniu 26.10.2017r. powołało w skład Rady Nadzorczej drugiego niezależnego członka Rady 
Nadzorczej. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki w dniu 27.10.2017r. podjęła uchwałę o powołaniu Komitetu Audytu w 
składzie spełniającym wymogi w/w ustawy, a także uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.10.2017r. podjęło również uchwały (nr 4 i 5) dostosowujące brzmienie 
Statutu do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 
z 2017, poz. 1089). Niemniej jednak, do czasu zarejestrowania przez właściwy Sąd rejestrowy zmian uchwalonych w dniu 
26.10.2017r., Komitet Audytu będzie działał pomimo statutowego umocowania dla jego powołania, na podstawie ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa.  
Emitent zwraca uwagę, że uchwały w dniu 26.10.2017r. zostały podjęte w sposób ważny a nikt z akcjonariuszy nie zgłosił 
sprzeciwu co do ich podjęcia, zatem ryzyko odmowy rejestracji w/w zmian Statutu jest nieznaczne. 
 

2.11. Ryzyko płynności  
W celu finansowania projektów inwestycyjnych Grupa kapitałowa wykorzystuje kapitał obcy poprzez finansowanie bieżącej 
działalności operacyjnej liniami kredytowymi lub pożyczkami zaciąganymi wewnątrz Grupy kapitałowej. Istnieje ryzyko, iż w 
przypadku zbyt dużego udziału kapitałów obcych w strukturze finansowania Grupy kapitałowej mogą się zwiększyć koszty 
finansowe, co z kolei może spowodować dodatkowe obciążenie dla wyniku finansowego oraz niekorzystnie wpływać na 
płynność finansową Grupy kapitałowej. 
Ponadto bieżąca działalność Grupy kapitałowej wymaga angażowania znacznych środków obrotowych. Należy mieć na 
uwadze, że nieposiadanie wystarczających środków obrotowych na finansowanie bieżącej działalności również może mieć 
negatywny wpływ na płynność finansową Grupy kapitałowej Emitenta. Grupa kapitałowa minimalizuje ryzyko finansowe 
poprzez dywersyfikację źródeł finansowania oraz poprzez pozyskiwanie kapitału od akcjonariuszy.  
 
3. Czynniki ryzyka związane z Akcjami  

3.1. Ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez emitenta wymogów dotyczących dopuszczenia i 
wprowadzenia akcji emitenta do obrotu giełdowego 

Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW. Spółka 
dołoży wszelkich starań, aby Akcje dopuścić i wprowadzić do obrotu na GPW w możliwie najkrótszym terminie. 
Zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu GPW, dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty finansowe, o 
ile: 
1) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo został 
sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie 
publicznej została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie 
równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane; 
2) ich zbywalność nie jest ograniczona; 
3) w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. 
W przypadku dopuszczania do obrotu giełdowego akcji powinny one spełniać dodatkowo następujące warunki: 

1) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy określenie 
tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 60.000.000 zł albo równowartość w 
złotych co najmniej 15.000.000 euro; zaś w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej jednej emisji były przez 
okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu 
giełdowego przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym przez Giełdę 
alternatywnym systemie obrotu – co najmniej 48.000.000 zł albo równowartość w złotych co najmniej 12.000.000 
euro; 
2) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym 
zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: 
a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz  
b) 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 
4.000.000 zł albo równowartości w złotych równej co najmniej 1.000.000 euro, liczonej według ostatniej ceny 
sprzedaży lub emisyjnej. 
 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu spełniony jest warunek, aby iloczyn liczby wszystkich akcji Emitenta i prognozowanej ceny 
rynkowej (liczonej na podstawie średniego kursu akcji w alternatywnym systemie obrotu, z ostatnich 3 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego) wynosił co najmniej 48.000.000 zł. 
Kryterium to przestanie być spełnione, jeżeli średni kurs akcji w alternatywnym systemie obrotu, z ostatnich 3 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie spadnie poniżej 0,96 zł. Istnieje ryzyko, że w przypadku obniżenia 
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kursu akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu, Akcje nie będą spełniać ww. kryterium i nie zostaną 
dopuszczone do obrotu giełdowego. 
 
Dopuszczenie Akcji do obrotu giełdowego nastąpi na podstawie uchwały zarządu Giełdy podjętej w terminie 14 dni od 
złożenia kompletnego wniosku Spółki. 
 
Zarząd Giełdy może odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego uzasadniając swą decyzję. W 
terminie pięciu dni sesyjnych od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenia instrumentów finansowych do 
obrotu giełdowego, Spółka może złożyć odwołanie od tej decyzji do Rady Giełdy, która jest zobowiązana rozpoznać 
odwołanie w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Ponowny wniosek o dopuszczenie tych samych instrumentów 
finansowych do obrotu giełdowego może zostać złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia uchwały 
odmawiającej ich dopuszczenia do obrotu giełdowego, a w przypadku złożenia odwołania, od daty doręczenia ponownej 
uchwały odmownej. 
 
W ocenie Spółki zostaną spełnione warunki dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW, jednakże Spółka nie 
jest w stanie zagwarantować dopuszczenia Akcji do obrotu ww. rynku GPW. Na dzień zatwierdzenia Prospektu zarówno 
rozwodnienie jak i kapitalizacja Emitenta znacząco przekracza poziomy określone w Regulaminie Giełdy jako minimalne 
kryterium warunkujące dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym.  
 
Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie 
musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na 
tym rynku (Dz. U. z 2010 r. Nr 84 poz. 547) par. 2. 
 1. Spółka prowadząca rynek oficjalnych notowań giełdowych, zwany dalej „rynkiem oficjalnych notowań”, zapewnia, aby 
do obrotu na tym rynku dopuszczone były wyłącznie akcje spełniające łącznie następujące warunki: 

1) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym; 
2) ich zbywalność nie jest ograniczona; 
3) wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki 
prowadzącej rynek oficjalnych notowań; 
4) iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a w przypadku gdy określenie tej ceny 
nie jest możliwe — kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej równowartość w złotych 1 000 000 euro; 
5) w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu tymi 
akcjami. 

2. Rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5 
% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się: 1) co najmniej 25 % akcji spółki objętych wnioskiem lub 2) 
co najmniej 500 000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej co najmniej równowartość w złotych 17 000 000 euro, 
według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach — według 
prognozowanej ceny rynkowej. 
 
Ponadto dopuszczenie akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań może nastąpić, jeżeli: 1) spółka będąca emitentem tych 
akcji ogłaszała, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, sprawozdania finansowe, wraz z opinią podmiotu 
uprawnionego do ich badania, co najmniej przez trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające dzień złożenia wniosku lub 2) 
przemawia za tym uzasadniony interes spółki lub inwestorów, a spółka podała do publicznej wiadomości, w sposób 
określony w odrębnych przepisach, informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz 
ryzyka związanego z nabywaniem akcji objętych wnioskiem.  
 
W ocenie Spółki na dzień zatwierdzenia Prospektu spełnione są warunki dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku oficjalnych 
notowań giełdowych, określone rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. 
 

3.2. Ryzyko związane z uchyleniem uchwały zarządu Giełdy o dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu 
giełdowego 

Zarząd Giełdy może uchylić uchwałę o dopuszczeniu Akcji do obrotu giełdowego, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jej 
wydania nie zostanie złożony wniosek o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego. 
Emitent zamierza podjąć wszelkie działania mające na celu wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego niezwłocznie 
po zaistnieniu okoliczności, które to umożliwią. 
 

3.3. Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań 
Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na 
rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, spółka prowadząca rynek regulowany, na żądanie KNF, 
wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań wskazanymi przez KNF papierami 
wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, na okres nie dłuższy niż 10 dni.  
Emitent nie może zagwarantować, że dopuszczenie Akcji do obrotu na GPW lub rozpoczęcie notowań Akcji na GPW nie 
zostanie wstrzymane. 
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3.4. Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu lub odmowy wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu 
giełdowego 

Wprowadzenie Akcji do obrotu na GPW będzie możliwe po podjęciu przez zarząd GPW odpowiedniej uchwały. W związku z 
powyższym, pomimo iż Spółka deklaruje dołożenie wszelkich starań w celu jak najszybszego rozpoczęcia obrotu ww. 
akcjami na GPW, należy liczyć się z ryzykiem opóźnienia wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego w stosunku do 
zakładanych przez Spółkę terminów rozpoczęcia obrotu akcjami. 
 

3.5. Ryzyko związane z możliwością zawieszenia obrotu Akcjami lub wykluczeniem Akcji z obrotu na GPW 
Zgodnie z § 30 ust.1 Regulaminu GPW, zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do trzech 
miesięcy na wniosek Emitenta lub w sytuacji, gdy zarząd GPW uzna, że takiego zawieszenia wymaga interes 
i bezpieczeństwo uczestników obrotu lub też w przypadku naruszenia przez Spółkę przepisów obowiązujących na GPW, w 
szczególności postanowień Regulaminu GPW. 
Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdyby obrót akcjami emitenta był 
dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego 
lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW zawiesza obrót tymi 
papierami na okres nie dłuższy niż miesiąc.  
Zgodnie z art. 20 ust. 4b Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi GPW może podjąć decyzję o zawieszeniu lub 
wykluczeniu akcji emitenta z obrotu w przypadku, gdyby akcje te przestały spełniać warunki obowiązujące na rynku 
regulowanym pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia 
prawidłowego funkcjonowania rynku. 
Ponadto, zgodnie z § 30 ust.2 Regulaminu GPW, w przypadku gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi 
instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 
funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na 
żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuższy 
niż miesiąc.  
Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu GPW Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego w przypadku: (i) 
gdy ich zbywalność stała się ograniczona, (ii) KNF zgłosiła takie żądanie zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi, (iii) zniesienia ich dematerializacji lub (iv) wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym 
przez właściwy organ nadzoru. 
Zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu GPW Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu na GPW: (i) jeżeli 
przestały spełniać inne niż ograniczenie zbywalności warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku, (ii) jeżeli 
Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW, (iii) na wniosek Emitenta, (iv) wskutek ogłoszenia upadłości 
Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku 
Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, (v) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników 
obrotu, (vi) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, (vii) 
jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym, (viii) 
wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa lub (ix) wskutek otwarcia 
likwidacji Emitenta. 
Ponadto, KNF może na podstawie art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy emitent nie wykonuje lub wykonuje 
nienależycie obowiązki lub nakazy z Ustawy o Ofercie Publicznej wymienione enumeratywnie w ust. 1 tego przepisu bądź 
postępuje wbrew wskazanym tam obowiązkom: (i) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, 
papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo (ii) nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację 
finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1 000 000 PLN, albo (iii) zastosować obie 
sankcje łącznie.  
Emitent nie może zagwarantować, że żadne z powyższych okoliczności nie wystąpią w przyszłości. 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi na żądanie Komisji, GPW wyklucza z obrotu 
wskazane przez Komisję papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w 
sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo 
powoduje naruszenie interesów inwestorów. Przy czym żądanie to powinno wskazywać szczegółowe przyczyny, które je 
uzasadniają. 
 

3.6. Ryzyko wynikające z możliwości naruszenia art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej 
Zgodnie z art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów 
prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie 
emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: (i) nakazać wstrzymanie ubiegania 
się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 
10 dni roboczych, (ii) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym, (iii) opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem 
się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. W związku z danym 
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ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, KNF może 
wielokrotnie zastosować środek opisany w (ii) i (iii) powyżej. 
KNF może zastosować przedstawione powyżej środki także w przypadku, gdy z treści dokumentów lub informacji 
składanych do KNF lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że: (i) dopuszczenie papierów wartościowych do 
obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów, (ii) istnieją przesłanki, które w świetle 
przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta, (iii) działalność emitenta była lub jest prowadzona z 
rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych 
emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub (iv) 
status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko 
uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. 
Emitent nie jest w stanie przewidzieć, czy w przyszłości nie wystąpi którakolwiek z przesłanek stanowiąca dla KNF podstawę 
do zakazania lub wstrzymania ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych, o których 
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ubiega się Spółka na podstawie Prospektu.  
 

3.7. Ryzyko ograniczonej płynności i znacznych wahań ceny Akcji  
Część spółek notowanych na GPW charakteryzuje się niską liczbą akcji pozostających w wolnym obrocie. Płynność obrotu 
Akcjami również może być ograniczona, co może spowodować, że inwestorzy nie będą mogli sprzedać swoich akcji i w 
konsekwencji utracić część lub całość dochodów z inwestycji w te papiery wartościowe. Ponadto, cena Akcji Spółki jak i 
wolumen obrotów, zależnie od zleceń kupna i sprzedaży, może podlegać znacznym wahaniom. Przyczyną takiej sytuacji 
może być czynników niezależnych od Emitenta: w tym wahania kursowe, okresowe zmiany wyników finansowych 
i operacyjnych Emitenta, wolumen i płynność obrotu, raporty analityków na temat Spółki i jej wyników, zmiany w wynikach 
lub pozycji rynkowej pozostałych spółek z sektora, w którym działa Spółka, informacje bieżące podawane przez Spółkę lub 
innych emitentów do publicznej wiadomości, inne informacje rozpowszechnione wśród inwestorów oraz ich zachowania 
mające cechy spekulacji, a także sytuacja na giełdach światowych. 
W związku z powyższym, inwestorzy powinni wziąć pod uwagę okresową niemożność lub ograniczoną możliwość zbywania 
Akcji bądź ograniczenie w zbywaniu tych akcji po satysfakcjonującej cenie.  

 
3.8. Ryzyko wynikające z możliwości nie dopełnienia przez Spółkę obowiązków wymaganych prawem dotyczących 
zatwierdzenia przez KNF aneksu do Prospektu 

W przypadku wystąpienia potrzeby sporządzenia aneksu do Prospektu i wystąpienia z wnioskiem o jego zatwierdzenie 
Komisja Nadzoru Finansowego może na podstawie art. 51 ust. 4 Ustawy o Ofercie odmówić zatwierdzenia aneksu, w 
przypadku gdy nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa. Odmawiając 
zatwierdzenia aneksu, Komisja Nadzoru Finansowego stosuje odpowiednio środki, o których mowa w art. 16 lub art. 17 
tejże ustawy, to jest w szczególności może: (i) nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie 
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych; (ii) zakazać ubiegania 
się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, (iii) opublikować, na 
koszt Emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie 
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 

 
3.9. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar administracyjnych za 
niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

Zgodnie z art. 4 pkt 20 Ustawy o ofercie, Emitent posiada status spółki publicznej, w związku z czym KNF może nałożyć na 
niego kary administracyjne wynikające z przepisów prawa, w szczególności z przepisów Ustawy o ofercie publicznej oraz 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
Stosownie do art. 96 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy Emitent nie dopełnia obowiązków wymaganych przepisami 
prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, KNF może: 

 wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych Emitenta z obrotu 
na rynku regulowanym, 

 nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową 
podmiotu, na który kara jest nakładana, 

 zastosować obie kary łącznie. 
 

Na podstawie art. 97 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej na każdego, kto: 

 przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 73 i art.74 tej 
ustawy; 

 nie zachowuje warunków o których mowa w art. 76 lub 77 tej ustawy, 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku zbycia 
akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 tej ustawy; 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 2 
lub 5 oraz art. 90a ust. 1 tej ustawy; 

 wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 tej ustawy, w określonym w nim terminie, nie wprowadza niezbędnych 
zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści; 

 nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3 tej ustawy; 
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 w wezwaniu, o którym mowa w art. 73, art. 74 lub art. 91 ust. 6 tej ustawy, proponuje cenę niższą niż określona 
na podstawie art. 79 tej ustawy; 

 bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a tej 
ustawy; 

 nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 73, art. 74, art. 79 lub art. 91 
ust. 6 tej ustawy; 

 dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 tej ustawy; 

 nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 tej ustawy; 

 wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 tej ustawy nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw 
szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień; 

 nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 tej ustawy; 

 dopuszcza się czynu określonego w pkt 1-11a działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. 

KNF może, w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.000.000 złotych. 
 
Zgodnie z art. 176 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o 
których mowa w art. 18 ust. 1 – 6 rozporządzenia 596/2014, KNF może, w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do 
wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w 
ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4 145 600 zł. 
Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy Emitent lub wprowadzający nie 
wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 
1.000.000 zł. 
Zgodnie z obowiązującym od dnia 3 lipca 2016 r. Rozporządzeniem MAR, bez uszczerbku dla jakichkolwiek sankcji karnych 
oraz bez uszczerbku dla uprawnień nadzorczych właściwych organów, państwa członkowskie zgodnie z prawem krajowym 
przyznają właściwym organom uprawnienia do stosowania odpowiednich sankcji administracyjnych i innych środków 
administracyjnych w związku co najmniej z naruszeniami wynikającymi z Rozporządzenia MAR.  
Zgodnie art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych w Rozporządzeniu MAR, 
związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami i nadużyciami na rynku, podawaniem informacji 
poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze, listami osób mających dostęp do 
informacji poufnych, w przypadku osób prawnych, państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by 
właściwe organy miały uprawnienia m.in. do nakładania co najmniej następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych: 

 w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15 000 000 EUR lub 15 % całkowitych rocznych obrotów 
osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w 
państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 
lipca 2014 r.; 

 w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2 500 000 EUR lub 2 % całkowitych rocznych obrotów na 
podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie 
członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 
r.; oraz 

 w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1 000 000 EUR, a w państwie członkowskim, w 
którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r. 
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CZĘŚĆ REJESTRACYJNA 

 
1. Osoby odpowiedzialne 

1.1. Emitent 

 
Nazwa (firma): Hollywood SA 
Forma prawna: Spółka akcyjna 
Siedziba: Sierpc  
Adres: ul. Bojanowska 2A, 09-200 Sierpc  
Telefon: +48 (24) 275 81 29 
Telefaks: +48 (24) 278 81 29 
Adres poczty elektronicznej: biuro@hollywood.pl  
Adres głównej strony internetowej: www.hollywood.pl 
 
 
W imieniu Emitenta, jako podmiotu sporządzającego Prospekt i odpowiadającego za wszystkie informacje w nim 
zamieszczone, działa Zarząd, tj.: 
Adam Andrzej Konieczkowski – Prezes Zarządu 
Rafał Stanisław Wójcik – Wiceprezes Zarządu  
Paweł Mielczarek – Wiceprezes Zarządu  
Tomasz Mika – Wiceprezes Zarządu  
Maria Kopytek – Członek Zarządu 
 
 
 
 

1.2. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie 

 
Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje 
zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co 
mogłoby wpływać na jego znaczenie. 
 
 
_______________________________ 
Adam Andrzej Konieczkowski  
Prezes Zarządu  

____________________________ 
Rafał Stanisław Wójcik 
Wiceprezes Zarządu  

 
 
_______________________________ 
Paweł Mielczarek  
Wiceprezes Zarządu  

 
 
____________________________ 
Tomasz Mika  
Wiceprezes Zarządu  

 
 
_______________________________ 
Maria Kopytek  
Członek Zarządu  
 
  

mailto:biuro@hollywood.pl
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1.2 Firma inwestycyjna  

 
Nazwa (firma):   Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna 
Skrót firmy:   DM BOŚ S.A. 
Siedziba:    Warszawa 
Adres:    00-517 Warszawa 
    ul. Marszałkowska 78/80 
Telefon:    +48  22 504 30 00 
Telefaks:    +48 22 504 31 00 
Poczta elektroniczna:  centrala@bossa.pl 
Strona internetowa:  www.bossa.pl 
 
W imieniu Oferującego działa Zarząd, tj.: 

- Radosław Olszewski – Prezes Zarządu, 
- Elżbieta Urbańska – Członek Zarządu,  
- Agnieszka Wyszomirska – Prokurent.  

 
 
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. brał udział w sporządzeniu następujących punktów Prospektu emisyjnego:  

1) Część II - Czynniki Ryzyka: czynniki ryzyka związane z Akcji Emitenta, 
2) Część III – Część Rejestracyjna: pkt. 1.2, 
3) Część IV - Część Ofertowa: pkt 5, 6, 7 oraz pkt 10.1. (w zakresie dotyczącym Oferującego), 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 809/2004  

z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
 
 
 
 
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska, niniejszym oświadcza zgodnie z najlepszą 
wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, że informacje zawarte w częściach Prospektu 
emisyjnego, w których sporządzeniu brał udział są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie 
pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
Radosław Olszewski 

Prezes Zarządu   

_______________________ 
Elżbieta Urbańska  
Członek Zarządu 
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2. Biegli Rewidenci  

2.1. Imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy biegłych rewidentów Emitenta w okresie objętym historycznymi 
informacjami finansowymi oraz ich przynależność do organizacji zawodowych 

 
Badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania skonsolidowanego za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 
przeprowadziło: 
 
Nazwa (firma): IQ Audyt Sp. z o.o. (poprzednio CamPa Sp. z o.o.)  
Siedziba:  Warszawa   
Adres:  ul. Koszykowa 6, 00-564 Warszawa                 
Telefon:               22 355 29 40   
Nr KRS  0000431702     
 
Podstawa uprawnień: wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3823. 
 
W imieniu IQ Audyt Sp. z o.o. badanie sprawozdań finansowych: 

- za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 przeprowadził Piotr Przedwojewski – biegły rewident nr 13016. 
 
Badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania skonsolidowanego za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 
przeprowadziło: 
 
Nazwa (firma): Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o.   
Siedziba:  Warszawa   
Adres:  ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa                 
Telefon:               22 295 30 00   
Telefaks:  22 295 30 01   
Nr KRS  0000421671 
 
Podstawa uprawnień: wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3790. 
 
W imieniu Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. badanie sprawozdań finansowych:  

- za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 przeprowadziła Monika Byczyńska – biegły rewident nr 9877. 
 
Badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania skonsolidowanego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 
przeprowadziło: 
 
Nazwa (firma): Poland Audit Services Sp. z o.o.   
Siedziba:  Warszawa   
Adres:  ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa                 
Telefon:               22 295 30 00   
Telefaks:  22 295 30 01   
Nr KRS  0000421671 
 
Podstawa uprawnień: wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3790. 
 
W imieniu Poland Audit Services Sp. z o.o. badanie sprawozdań finansowych:  

- za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 przeprowadziła Monika Byczyńska – biegły rewident nr 9877.  
 
Na potrzeby niniejszego prospektu emisyjnego oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 
29.04.2004 r., wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w 
prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz 
rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004 r., ze zm.), spółka Poland Audit Services (dawniej: Baker Tilly Sp. z 
o.o.) przeprowadziła badanie prezentowanych w nim skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Grupy 
Kapitałowej Hollywood SA, dla której spółka Hollywood SA jest Spółką Dominującą, za lata zakończone odpowiednio dnia 
31.12.2016, 31.12.2015 oraz 31.12.2014, zwanych dalej skonsolidowanymi historycznymi informacjami finansowymi. 
 
Biegli rewidenci, wydający opinię o historycznych sprawozdaniach finansowych wybierani byli zgodnie z art. 66 Ustawy o 
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz spełniali wymóg 
bezstronności i niezależności. 
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2.2. Szczegóły rezygnacji, zwolnienia lub nie wybrania na kolejny rok biegłego rewidenta  

W ciągu trzech lat obrotowych stanowiących okres obejmujący historyczne informacje finansowe, Emitent dokonał zmiany 
biegłego rewidenta. Badania sprawozdań finansowych za 2014 rok zostały przeprowadzone przez spółkę IQ Audyt Sp. z o.o. 
(dawniej CamPa Sp. z o.o.). Badanie sprawozdań finansowych za 2015 i 2016 przeprowadziła spółka Poland Audit Services 
(dawniej: Baker Tilly Sp. z o.o.)  
 

3. Wybrane informacje finansowe dotyczące Emitenta 

 
3.1. Wybrane historyczne informacje finansowe Emitenta, za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi 

informacjami finansowymi oraz za każdy następujący po nich okres śródroczny wraz z danymi 
porównywalnymi.  

 
Tabela nr 3.1 – 1 Wybrane dane finansowe grupy kapitałowej Emitenta (w tys. zł zgodnie z MSR/MSSF) 

Pozycja 2016 2015 2014 

Przychody netto ze sprzedaży 76 734 67 319 44 600 

Koszty działalności operacyjnej 75 950 57 201 43 278 

Wynik na sprzedaży 784 10 118 1 322 

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 6 270 12 512 5 825 

Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 18 082 21 128 12 118 

Wynik brutto 3 670 13 173 3 847 

Wynik netto 2 256 11 459 2 667 

        

Aktywa ogółem 201 541 187 849 114 469 

Aktywa trwałe 166 943 152 169 103 667 

Aktywa obrotowe, w tym: 34 598 35 680 10 802 

- Zapasy 5 625 1 766 947 

- Należności handlowe oraz pozostałe 21 816 27 571 8 428 

 - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 733 4 904 892 

- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 424 1 439 535 

Kapitał własny, w tym: 117 902 80 686 46 921 

- Kapitał zakładowy 50 160 35 114 31 000 

Zobowiązania, w tym: 83 639 107 293 67 548 

- Zobowiązania długoterminowe  50 898 58 478 45 152 

- Kredyty  23 272 21 555 15 725 

- Zobowiązania krótkoterminowe  32 741 48 815 22 396 

- Kredyty  9 366 15 489 8 469 

        

Przepływy z działalności operacyjnej 6 930 10 141 13 291 

Przepływy z działalności inwestycyjnej -23 038 -9 589 -16 451 

Przepływy z działalności finansowej 16 868 3 460 2 268 

Przepływy pieniężne razem 760 4 012 -892 

Liczba akcji (sztuki) 50 164 241 35 114 295 31 000 000 

Zysk netto na 1 akcję (w zł) 0,04 0,33 0,09 

Wartość księgowa na 1 akcję (zł) 2,35 2,30 1,51 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0,0 0,0 0,0 

Źródło: Emitent, historyczne informacje finansowe  
 
Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2015-2014 zostały sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA 

                                                                     Prospekt emisyjny Hollywood S.A.    37|  
  

szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, było badane przez biegłego rewidenta.  
 
Na potrzeby sporządzenia historycznych informacji finansowych do celów prospektu emisyjnego dane jednostkowe spółek 
oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostały przekształcone do MSR/MSSF. 
 
Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 zostało sporządzone zgodnie MSR/MSSF.  
 
Jednostkowe i skonsolidowane raporty finansowe dotyczące prezentowanych okresów udostępnione zostały w siedzibie 
Emitenta oraz na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://hollywoodsa.pl/pl. 
 

3.2. W przypadku zamieszczenia w dokumencie rejestracyjnym wybranych śródrocznych informacji finansowych, 
należy w nim także zamieścić porównywalne dane za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, przy czym 
wymóg przedstawienia porównywanych informacji bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie 
informacji bilansowych na koniec poprzedniego roku  

Tabela nr 3.2 – 1 Wybrane dane finansowe grupy kapitałowej Emitenta na dzień 30.06.2017 (w tys. zł zgodnie z MSR/MSSF) 

Wyszczególnienie 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016 

Kapitał własny 117 210 117 902 117 861 

Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych 980 980 100 

Należności handlowe oraz pozostałe 27 082 21 816 26 765 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 785 5 733 7 046 

Zobowiązania długoterminowe 50 026 50 898 48 412 

Zobowiązania krótkoterminowe 41 505 32 741 32 057 

Amortyzacja 5 833 11 812 5 365 

Przychody ze sprzedaży 45 546 76 734 34 255 

Zysk/strata ze sprzedaży -802 784 1 435 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 370 6 270 3 865 

Zysk/strata brutto -1 246 3 670 2 360 

Zysk/strata netto -1 622 2 256 1 873 

Źródło: Emitent 
 
Dodatkowo Emitent zamieścił w Prospekcie Emisyjnym skonsolidowane dane śródroczne za II kwartał 2017 roku 
sporządzone według MSR/MSSF, które nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta .  
 

4. Czynniki ryzyka 

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta, jej otoczeniem oraz wprowadzeniem -  12.700.000 akcji na okaziciela serii 
C, 800.000 akcji na okaziciela serii D, 2.414.295 akcji na okaziciela serii E, 1.700.000 akcji na okaziciela serii F, 395.000 akcji 
na okaziciela serii G, 3.485.705 akcji na okaziciela serii H, 1.164.241 akcji na okaziciela serii I, 10.000.000 akcji na okaziciela 
serii J - Emitenta do obrotu na rynku regulowanym zostały opisane w Części Prospektu - Czynniki Ryzyka. 
 

5. Informacje o Emitencie 

5.1 Historia i rozwój Emitenta 

5.1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 
Prawną (statutową) i handlową firmą Emitenta jest firma określona w § 1 ust. 1 Statutu Emitenta, to jest Hollywood Spółka 
Akcyjna. Zgodnie z przepisem art. 305 § 2 Ksh oraz § 1 ust. 2 Statutu Spółki Emitent może używać w obrocie również skrótu 
firmy Hollywood S.A. 
 
5.1.2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny 
 
Emitent zarejestrowany jest w: 

 Rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000438549, 

 Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON: 146351367, 

 Urzędzie Skarbowym NIP: 7761698650. 
 
5.1.3. Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony, chyba że na czas nieokreślony 
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Spółka została zawiązana pod firmą Hollywood S.A. aktem założycielskim z dnia 19.10.2012 r. sporządzonym w Kancelarii 
Notarialnej w Warszawie przez Notariusza Annę Sota (Rep A nr 8073/2012). 
 
W dniu 31.10.2012 r. Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000438549.  
 
Według § 4 Statutu Emitenta czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
 
5.1.4. Kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby, forma prawna Emitenta oraz przepisy prawa, na 
podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent 
 
Siedziba: Sierpc 

Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska 

Adres: ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc 

Telefon: + 48 (24) 275 81 29 

Telefaks: + 48 (24) 275 81 29 

Poczta elektroniczna:  biuro@hollywoodsa.pl 

Strona internetowa: www.hollywoodsa.pl 

NIP: 7761698650 

REGON: 146351367 

 
W sprawach nieuregulowanych Statutem Emitent stosuje się do przepisów Kodeksu spółek handlowych. Spółka przestrzega 
wszystkich przepisów prawa ogólnie obowiązujących w Polsce. 
Jako spółka publiczna Emitent działa zgodnie z następującymi przepisami prawa: 
- Ustawa o ofercie publicznej, 
- Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, 
i aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw, a w szczególności: 
- Rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych, 
- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na 

rynku (rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 
Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, 

- Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i 
sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 

 
5.1.5. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności Emitenta 
Spółka Hollywood S.A. jest spółką akcyjną utworzoną w oparciu o Kodeks spółek handlowych. Spółka została powołana w 
dniu 19 października 2012r. Aktem Notarialnym sporządzonym przez Notariusz Annę Sota w jej Kancelarii Notarialnej w 
Warszawie przy ul. Brackiej 20 (Repertorium A Nr 8073/2012).W dniu 31 października 2012 r. Spółka została wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000438549. 
 
Spółka Hollywood S.A. została utworzona jako spółka dominująca dla powstającej Grupy Kapitałowej Hollywood S.A. 
Zamiarem założycieli było uporządkowanie różnych form prowadzonych działalności a następnie dalszy rozwój poprzez 
działania akwizycyjne. Jednym z pierwszych działań w procesie budowy GK Hollywood S.A. było przekształcenie działalności 
gospodarczej pod firmą PHU Hollywood Adam Konieczkowski Renata Konieczkowska Spółka Jawna w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością a następnie przekazanie udziałów tej75 
 spółki do Hollywood S.A. 
 
Aktualnie HOLLYWOOD SA posiada kapitał zakładowy w wysokości 50.164.241,00 PLN, a w skład Grupy Kapitałowej 
Hollywood SA wchodzi 12 spółek działających na terenie całego kraju, w tym jedna działająca na terenie Niemiec. 

Tabela nr 5.1.5 - 1 Istotne zdarzenia w rozwoju działalności Emitenta 

19 października 
2012 

- zawiązanie Spółki pod firmą Hollywood S.A. aktem założycielskim sporządzonym w Kancelarii 
Notarialnej w Warszawie przez Notariusza Annę Sota (Rep A nr 8073/2012) z kapitałem 
zakładowym 200.000,00 zł złożonym z 200.000 sztuk akcji imiennych serii A o wartości 
nominalnej 1 zł każda akcja; 

- nabycie przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Pralniomat Sp. z o.o. z 
siedzibą w Sierpcu; 

- nabycie przez Emitenta 83,33% udziałów w spółce Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w 
Sierpcu; 

31 października rejestracja spółki Hollywood S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd 
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2012 Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000438549; 

listopad 2012 
objęcie przez Emitenta 94,34% udziałów w spółce Hollywood Rental Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu 
(rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Hollywood Rental Sp. z o.o. nastąpiła w 
dniu 15 grudnia 2012 r.). 

styczeń 2013 
wobec nabycia przez Emitenta dalszych udziałów spółki Hollywood Rental Sp. z o.o. w Sierpcu, 
Emitent objął 100% udziałów wskazanej spółki; 

luty – marzec 
2013 

nabycie przez Emitenta 10 udziałów w spółce Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu, 
co doprowadziło do objęcia przez Emitenta łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki 
Hollywood Rental Sp. z o.o., uprawniających do 100% głosów na jej Zgromadzeniu Wspólników; 

10 kwietnia 2013 
nabycie przez Emitenta 2 udziałów w spółce Poltextil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Sierpcu, przez co Emitent osiągnął 16,04% udziałów w tej spółce; 

maj – czerwiec 
2013 

wniesienie do Emitenta aportem 30.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki Hollywood Textile 
Service Sp. z o.o., co doprowadziło do objęcia przez Emitenta 100% udziałów w spółce Hollywood 
Textile Service Sp. z o.o., uprawniających do 100% głosów na jej Zgromadzeniu Wspólników. 
Powyższe jest wynikiem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 30.200.000 zł, a 
następnie objęcia i pokrycia wyemitowanych przez Emitenta 17.300.000 sztuk akcji imiennych Serii 
B oraz 12.700.000 sztuk akcji imiennych Serii C; 

24 czerwca 2013 
uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta o emisji 12.700.000 akcji imiennych 
Serii C i podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 17.500.000 zł do kwoty 30.200.000 
zł. 

22 października 
2013 

- uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta o emisji akcji zwykłych na 
okaziciela Serii D (nie mniej niż 1 i nie więcej niż 800.000 sztuk), a w konsekwencji 
podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty nie niższej niż 30.200.001 i nie większej niż 
31.000.000 zł; 

- zgoda Emitenta wyrażona uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na ubieganie 
się o wprowadzenie do obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii D i praw do akcji serii D oraz dematerializacji 
akcji serii D i praw do akcji serii D, a także upoważnienia Zarządu Emitenta do zawarcia umowy 
o rejestrację akcji i praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; 

listopad 2013 
dokonano zmiany nazwy spółki Pralniomat Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu na firmę: PRALMED Sp. z 
o.o.; 

21 listopada 
2013 

umowa zbycia przez Emitenta 50 udziałów w spółce PRALMED Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu 
(dawniej Pralniomat Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu), uprawniających do 25% głosów na jej 
Zgromadzeniu Wspólników; 

26 listopada 
2013 

nabycie przez Emitenta 75% udziałów w kapitale zakładowym spółki MEDIJ Sp. z o.o.; 

29 listopada 
2013 

W rejestrze handlowym w Niemczech zarejestrowana została spółka Hollywood Textile Service 
Deutschland GmbH z siedzibą w Berlinie (Niemcy), w której kapitale zakładowym Hollywood S.A. 
posiada 100% udziałów. W 2016 r. nastąpiła zmiana firmy tej spółki na HTS Targatz GmbH; 

4 grudnia 2013 

notarialne oświadczenie Zarządu Emitenta  o objęciu wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii D 
wyemitowanych przez Emitenta oraz o wniesieniu wkładów pieniężnych na ich pokrycie w pełnej 
wysokości wartości nominalnej akcji. Jednocześnie Zarząd dookreślił wysokość kapitału 
zakładowego Emitenta, wskazując iż wynosi on 31.000.000 zł. 

10 stycznia 2014 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Emitentowi dostęp do Elektronicznej 
Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia 10 stycznia 2014 r. Spółka rozpoczyna 
przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI; 

marzec 2014 
pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 800.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda; 

9 maja 2014 
nabycie przez Emitenta 75,03% udziałów w kapitale zakładowym spółki AMA Sp. z o.o., 
uprawniających do 75,03% głosów na jej Zgromadzeniu Wspólników; 

czerwiec 2014 zmiana firmy spółki AMA Sp. z o.o. na HTS AMA Sp. z o.o.; 

28 października 
2014 

zawarcie między Emitentem a wspólnikami spółki BAXTER Grzegorz Kunda, Andrzej Malinowski 
Spółka jawna w Tykocinie warunkowej umowy sprzedaży udziałów. Na podstawie przedmiotowej 
umowy Emitent nabył 85% udziałów w spółce HTS BAXTER Sp. z o.o., która to spółka miała powstać 
z przekształcenia spółki BAXTER Grzegorz Kunda, Andrzej Malinowski Spółka jawna. Umowa kupna 
została zawarta pod warunkiem dokonania powyższego przekształcenia w terminie do 31 marca 
2015 r.; 

21 listopada 
2014 

nabycie przez Emitenta 50 udziałów w spółce PRALMED Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu, co 
doprowadziło do objęcia przez Emitenta łącznie 100% udziałów w spółce PRALMED Sp. z o.o. 
(dawniej Pralniomat Sp. z o.o.) 

marzec – wniesienie do Emitenta aportem 80,06% udziałów w spółce HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej 
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kwiecień 2015 Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdyni. Powyższe jest wynikiem podwyższenia kapitału 
zakładowego Emitenta do kwoty 33.414.295 zł, a następnie objęcia oraz pokrycia wyemitowanych 
przez Emitenta 2.414.295 sztuk akcji imiennych zwykłych Serii E; 

24 czerwca 2015 

zawiązanie spółki pod firmą HTS Nieruchomości S.A. z siedzibą w Sierpcu aktem założycielskim 
sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Sierpcu przez Notariusza Przemysława Kuskowskiego (Rep 
A nr 538/2015) z kapitałem zakładowym 100.000,00 zł złożonym z 100.000 sztuk akcji imiennych 
serii A o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, objętym w całości przez Emitenta; 

29 czerwca 2015 
uchwałą nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjęto decyzję o emisji akcji 
zwykłych na okaziciela Serii H (nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3.485.705 sztuk); 

28 lipca 2015 

- uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta o emisji 1.700.000 akcji zwykłych 
imiennych serii F i podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 33.414.295 zł do 
kwoty 35.114.295 zł. 

- uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta o emisji 395.000 akcji zwykłych 
imiennych serii G i podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 35.114.295 zł do 
kwoty 35.509.295 zł. 

28 lipca 2015 

wniesienie do Emitenta aportem 85% udziałów w kapitale zakładowym spółki HTS Baxter Sp. z o.o. z 
siedzibą w Tykocinie. Powyższe jest wynikiem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do 
kwoty 35.114.295 zł, a następnie objęcia oraz pokrycia wyemitowanych przez Emitenta 1.700.000 
sztuk akcji imiennych zwykłych Serii F 

28 lipca 2015 

wniesienie do Emitenta aportem 25%  udziałów w kapitale zakładowym spółki HTS MEDIJ Sp. z o.o. z 
siedzibą w Pępowie, oraz wkładu pieniężnego w wysokości 150.000 zł wniesionego przez Pana 
Eugeniusza Łapawę. Powyższe jest wynikiem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do 
kwoty 35.509.295 zł, a następnie objęcia oraz pokrycia wyemitowanych przez Emitenta 395.000 
sztuk akcji imiennych zwykłych Serii G; 

lipiec 2015 
pierwsze notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 12.700.000 akcji 
Emitenta zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł każda; 

29 lutego 2016 
uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta o emisji 1.164.241 akcji zwykłych 
imiennych serii I oraz podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 38.995.000 zł do kwoty 
40.159.241 zł 

29 lutego 2016 

zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Emitentem, Adamem Konieczkowskim, Pracosław Sp. z 
o.o. oraz 21 Concordia 3 S.a.r.l., na mocy której Emitent, Adam Konieczkowski oraz Pracosław Sp. z 
o.o. zobowiązali się do skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie 
więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1 zł  każda akcja, z 
wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu, a 21 Concordia 3 
S.a.r.l. zobowiązała się do objęcia 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J za wkład pieniężny 
w kwocie 32.500.000,00 zł, oraz do nabycia przez Inwestora od Pracosław sp. z o.o. 9.382.334 
istniejących akcji Spółki. 

29 marzec 2016 
nabycie przez Emitenta 100% udziałów w spółce HTS Stargard Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Sierpcu; 

marzec 2016 

Dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1.164.241,00zł, w drodze emisji 
1.164.241 akcji zwykłych imiennych serii I, o wartości nominalnej 1,00zł każda akcja. Akcje serii I 
zaoferowane zostały spółce pod firmą DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Spółka z o.o. z siedzibą w 
Legnicy i pokryte zostały w całości wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych (maszyn i 
urządzeń) należących do wyżej wymienionej spółki o wartości netto nie mniejszej niż 5.600.000 zł; 

kwiecień 2016 
podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 10.000.000,00zł, w drodze emisji 10.000.000 
akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00zł każda akcja; 

maj 2016 
upoważnienie Zarządu Emitenta do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku 
podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 4.000.000zł poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 nowych 
akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy). 

czerwiec 2016 
nabycie przez Emitenta 666.666 akcji własnych na okaziciela serii E za cenę 3 zł za akcję, celem ich 
zbycia; 

16 czerwca 2016 
 

zawarcie między Emitentem - jako poręczycielem, HTS Targatz GmbH (dawniej Hollywood Textile 
Service Deutschland GmbH) - jako kupującym, a syndykiem masy upadłościowej pralni 
Wäschereibetriebe Targatz GmbH, warunkowej umowy nabycia składników majątkowych m.in. 
maszyn i urządzeń, nieruchomości,  kontraktów, przejęci zostali również pracownicy upadłej spółki 
Wäschereibetriebe Targatz GmbH 

1 sierpnia 2016 
 

Realizacja warunkowej umowy nabycia składników majątkowych upadłej spółki Wäschereibetriebe 
Targatz GmbH 

12 grudnia 2016 

Podpisanie umowy świadczenia usług pralniczych na rzecz Armii Stanów Zjednoczonych ze spółką 
KELLOGG BROWN & ROOT SERVICES INC. z siedzibą w Houston. Usługi będą świadczone w 7 
lokalizacjach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Grupę Kapitałową Emitenta. Umowa 
została zawarta na czas określony od 1 stycznia 2017 r. do 31 października 2017 r. Szacunkowa 
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wartość umowy do 3.823.000,00 USD. 

9 marca 2017 

Zawarcie umowy wieloproduktowej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach a 
Hollywood S.A., Hollywood Textile Service Sp. z o.o., Hollywood Rental Sp. z o.o., HTS Baxter Sp. z 
o.o., HTS Baltica Sp. z o.o., Pralmed Sp. z o.o. i Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o., na podstawie której 
ING Bank Śląski S.A. przyznał ww. spółkom odnawialny limit kredytowy umowy wieloproduktowej w 
maksymalnej wysokości 24.460.000,00 zł, obejmujący w szczególności finansowanie oraz 180 
refinansowanie kredytów w rachunku bieżącym, kredytów obrotowych oraz kredytów 
inwestycyjnych, z czego kredyty obrotowe przeznaczone będą na finansowanie bieżącej działalności 
gospodarczej stron umowy z ING Bankiem Śląskim S.A., a w szczególności na finansowanie 
kontraktów dotyczących wynajmu tekstyliów wraz z serwisem pralniczym. 

21 kwietnia 2017 

Zarząd Emitenta powziął informację o zawarciu przez HTS Targatz GmbH, będącej spółką z Grupy 
Kapitałowej Emitenta, istotnej z punktu widzenia Emitenta umowy świadczenia usług pralniczych z 
siecią szpitali Vivantes Service GmbH z siedzibą w Berlinie. Umowa została zawarta na okres 4 lat, a 
jej szacunkowa wartość wynosi co najmniej 2.900.000,00 EUR. 

11 maja 2017 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 kwietnia 2017 r. i kontynuujące 
obrady po przerwie w dniu 11 maja 2017 r., podjęło uchwały w sprawie: 
- zmiany §7 ust. 1,  §7a ust. 2, §13, §29 ust. 5 i 6, §31 ust. 8, §39 ust. 2 Statutu Spółki (na dzień 
złożenia niniejszego prospektu ww. zmiany nie zostały jeszcze zarejestrowane w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), 
- sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych według zasad określonych przez 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (uchwała weszła w życie z dniem podjęcia), 
 
Spółka w dniu 23 czerwca 2017 r. złożyła wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał 
podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 maja 2017 r. i dotychczas 
wniosek ten jest rozpatrywany. 
 
Z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ww. zmiany Statutu 
Spółki wejdą w życie. 
 
Zmiany Statutu Spółki w związku z uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta 
podjętymi w dniu 11 maja 2017 r. zostały szczegółowo opisane w dalszej części niniejszego 
dokumentu, tj. w pkt. 21.3 Opis uchwalonych zmian w Statucie Spółki. 

11 maja 2017 

zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej pomiędzy Emitentem, Adamem Konieczkowskim, 
Pracosław Sp. z o.o. oraz 21 Concordia 3 S.a.r.l., na mocy której dostosowano postanowienia 
umowy inwestycyjnej do wymogów runku regulowanego Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. 

23 maja 2017 

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta – Hollywood Rental sp. z o.o. oraz spółkę Herbert 
Kannegiesser GmbH z siedzibą w Niemczech umowy sprzedaży urządzeń pralniczych. Na mocy ww. 
umowy Hollywood Rental sp. z o.o. nabyła od Herbert Kannegiesser GmbH fabrycznie nowe 
urządzenia pralnicze wraz z usługą montażu, uruchomienia, przeszkolenia pracowników w zakresie 
obsługi urządzeń oraz transportem urządzeń. Hollywood Rental sp. z o.o. zobowiązana jest zapłacić 
na rzecz Herbert Kannegiesser GmbH wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy w wysokości 
1.746.705 euro. W związku z zawarciem umowy i nabyciem na jej podstawie urządzeń pralniczych, 
Hollywood Rental sp. z o.o. rozpoczęła kompleksową modernizację wyposażenia technologicznego 
systemu formowania, magazynowania i sortowania odzieży wynajmowanej zakładom 
przemysłowym w ramach realizacji umów rentalu odzieży. W ocenie Emitenta, zawarcie 
przedmiotowej umowy jest zdarzeniem mającym znaczący wpływ na działalność Emitenta. 

1 czerwca 2017 

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta – HTS MEDIJ sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie z Bankiem 
Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie umowę kredytu inwestycyjnego. Na mocy 
przedmiotowej umowy Bank Polska Kasa Opieki S.A. udziela HTS MEDIJ sp. z o.o. kredytu 
inwestycyjnego w wysokości maksymalnej 7.540.000 zł na refinansowanie kredytu w Banku PKO BP 
S.A. z przeznaczeniem na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z budową centrum 
pralniczego wraz z wyposażeniem w maszyny i urządzenia oraz z linią odnowy wód, położonego w 
Pępowie. Strony umowy ustaliły, iż zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego jest: (i) hipoteka 
umowna łączna do kwoty 15.000.000 zł na nieruchomości położonej w Pępowie (zabezpieczenie 
wspólne z kredytem w rachunku bieżącym z dnia 01.06.2017 r.) oraz (ii) zastaw rejestrowy w 
wysokości minimum 7.000.000 zł na zbiorze rzeczy ruchomych, zlokalizowanych w Pępowie wraz z 
cesją z polisy ubezpieczeniowej na kwotę min 7.000.000 zł. Kredyt jest udzielany do 31 grudnia 2028 
r. i zostanie wykorzystany jednorazowo przez Kredytobiorcę do dnia 31.07.2017 r. W ocenie 
Emitenta, zawarcie przedmiotowej umowy jest zdarzeniem mającym znaczący wpływ na działalność 
Emitenta. 
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1 czerwca 2017 

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta – HTS MEDIJ sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie z Bankiem 
Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie umowę kredytu w rachunku bieżącym. Na mocy 
przedmiotowej umowy Bank Polska Kasa Opieki S.A. udziela HTS MEDIJ sp. z o.o. odnawialnego 
kredytu na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt w wysokości 1.000.000 zł jest dostępny w 
okresie 12 miesięcy, a termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 maja 2018 roku. Zabezpieczeniem 
spłaty kredytu jest (i) hipoteka umowna łączna do kwoty 15.000.000 zł na nieruchomości położonej 
w Pępowie. W ocenie Emitenta, zawarcie przedmiotowej umowy jest zdarzeniem mającym znaczący 
wpływ na działalność Emitenta. 

1 sierpnia 2017 

Przejęcie przez Emitenta kontroli nad spółką Pralnia HEVELIUS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, w 
związku z: uzyskaniem większości głosów na posiedzeniu Zarządu spółki Pralnia HEVELIUS Sp. z o.o.; 
zaangażowaniem Emitenta w działalność spółki Pralnia HEVELIUS Sp. z o.o. m. in. na podstawie 
zawartej umowy o zarządzanie; pośrednim dysponowaniem większością głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników spółki Pralnia HEVELIUS Sp. z o.o. 

Źródło: Emitent 
 
Rozwój Grupy Kapitałowej HOLLYWOOD przyczynił się do szybkiego rozwoju pionu infrastruktury teleinformatycznej i 
programowej w poszczególnych Spółkach. Wybudowanie łącza światłowodowego i ogólnopolskiej wewnętrznej sieci 
szkieletowej VPN (INTRANET) w Hollywood Textile Service Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu przy ul. Bojanowska 2a, umożliwiło 
uzyskanie bezpośrednich łączy teleinformatycznych do pozostałych spółek z grupy oraz do klientów. To rozwiązanie 
pozwoliło na scentralizowanie w jednej bazie danych wszystkich informacji oraz umożliwiło programowe zarządzanie z 
jednego miejsca wszystkimi płaszczyznami całej grupy kapitałowej. Końcówki VPN zapewniają wysoki poziom 
bezpieczeństwa ograniczający ryzyko włamań hakerskich i wycieku informacji.  
 
Końcówki VPN łączą oddziały, szafy vendingowe i klientów w jedną sieć wprost do głównej serwerowni zlokalizowanej w 
Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2a. 
 

 

 
Źródło: Emitent  
 
W 2016 roku Emitent wraz ze spółkami powiązanymi wdrożył system „Symfonia ERP” oraz elektroniczny obieg dokumentów 
„ODF”. 
 
Rozwiązania ERP (Enterprise Resource Planning) wspomagają pracę przedsiębiorstw w najważniejszych obszarach ich 
działania. Usprawniają m.in. procesy logistyczne oraz produkcję. Pozwalają na efektywne prowadzenie sprzedaży, 
gospodarki magazynowej, a także uporządkowane zarządzanie finansami, środkami trwałymi czy personelem. 
Dzięki bogatej funkcjonalności oraz budowie modułowej oprogramowanie ERP zapewnia obsługę większości procesów 
biznesowych zachodzących w spółkach podległych. 
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Głównym celem wprowadzenia „ODF” było usprawnienie oraz automatyzacja procesu zarządzania przedsiębiorstwem. 
W jednym czasie można poprawić efektywność pracy oraz jej czas i jakość. Dodatkowo było możliwe usystematyzowanie 
procesów biznesowych oraz o wiele skuteczniejsze ich sterowanie, redukcja kosztów działalności spółek podległych, a także 
niezwykle pomocne i skuteczne uporządkowanie obiegu wszelkich dokumentów i informacji w jednym miejscu. 
System obiegu elektronicznych dokumentów w spółkach podległych składa się z wielu elementów, wśród których 
najważniejszymi są: moduł skanujący, system wyszukiwania pełno tekstowego, specjalny system powiadomień oraz 
generujący raporty dotyczące zadań wykonywanych w spółkach podległych przez poszczególne osoby. 
 
Serwerownia wyposażona jest w 13 serwerów, w tym 9 wirtualnych i nowoczesną centralę telefoniczną. Każdy serwer ma 
do spełnienia konkretne zadanie w całej infrastrukturze. Specjalistyczne oprogramowanie dwa razy dziennie tworzy kopię 
zapasową serwerów w oddzielnej przestrzeni dyskowej. Jeden z serwerów jest bazą danych, która zbiera i synchronizuje 
dane z programów i maszyn. Serwerownia posiada też specjalne łącze nazywane "TeleSerwis" do bezpośredniego 
połączenia serwisantów z fabryki maszyn pralniczych w Niemczech z maszynami w poszczególnych oddziałach. Serwis w ten 
sposób bez konieczności przyjazdu jest w stanie naprawić większość usterek.  
Wszystkie komputery podłączone do sieci VPN posiadają to samo oprogramowanie antywirusowe, a zarządzanie nimi 
odbywa się za pomocą centralnej konsoli. Komputery wyposażone są  w program HELIOS oraz TeamViewer, który pozwala 
informatykom na zdalną pomoc i konserwację. 
 
Elementy programu HELIOS mają zastosowanie na każdej płaszczyźnie całej grupy kapitałowej. HELIOS wyznacza plany 
produkcji, monitoruje wykonanie planów i wydajności pracowników oraz wypracowanie norm. Zbiera i przekazuje 
informacje do maszyn np. jak system ma wysortować odzież roboczą naszych klientów. HELIOS monitoruje także zużycie 
wszystkich mediów, zużycie oleju napędowego albo gazu w samochodach. Elementem tego systemu jest system rozliczeń z 
klientami z przekazanego do poszczególnych pralni asortymentu. Klienci za pomocą serwisu WWW w każdej chwili mogą 
sprawdzić ilości przekazywanego asortymentu do prania i po praniu. Klienci spółek GK Hollywood mają możliwość  
wyposażania w tunele RFiD i końcówki VPN do bezdotykowej radiowej identyfikacji asortymentu, a sam asortyment został 
oznaczony kodami kreskowymi i tagami RFiD. Klienci którzy dzierżawią od poszczególnych spółek tekstylia mają możliwość 
zamawiania potrzebnej ilości asortymentu przez serwis WWW. HELIOS to też łącznik z szafami vendingowymi dzięki czemu 
znane są stany zapełnienia tych urządzeń. Grupa kapitałowa HOLLYWOOD jest pionierem w wprowadzeniu do pralnictwa 
identyfikacji radiowej tekstyliów w technologii HF. 
 
Dodatkowe programy takie jak "Wet Statistics" czy „LaundryReports" pomagają w zbieraniu danych takich jak kilogramy 
wypranych tekstyliów, ilości wyprasowanych sztuk, dozowanie środków piorących czy zużycia wody do prania. Kierownicy 
poszczególnych pralni mogą w ten sposób monitorować procesy i dążyć do ich optymalizacji.  
 

Automaty vendingowe instalowane są na blokach operacyjnych w szpitalach oraz zakładach przemysłowych. Komunikacja z 
urządzeniami może odbywać się przez podłączenie końcówki VPN z wewnętrznej sieci szkieletowej INTRANET lub przez 
ogólną sieć internetową. Jest to system automatycznego wydawania i zwrotu odzieży. Stanowią kompleksowe narzędzia 
zarządzające obrotem odzieży. Standardowy zestaw składa się z 1 automatu wydającego i 1 automatu zrzutowego na 
brudną odzież.  
 
W praktyce wygląda to tak, że odzież oznaczona jest chipami (tagami) RFID, a każda osoba za pomocą osobistej karty loguje 
się do systemu  i pobiera odzież niezbędną do pracy. Następnie po zakończeniu pracy odzież z powrotem trafia do 
zrzutni  umieszczonej w szafie vendingowej, z której to zostaje przetransportowana do pralni. Odzież po upraniu trafia z 
powrotem do automatu. Każda czynność jest odnotowywana, nie wymaga dodatkowej obsługi personelu. Wartością 
dodaną urządzenia jest pomoc w zarządzaniu placówką. Rejestruje bowiem wszystkie czynności, gromadzi dane odnośnie 
obiegu odzieży: ile, komu i kiedy została wydana oraz w jakim czasie została zwrócona. 
 
System ten rozwiązuje problemy powiązane z zarządzaniem oraz wydawaniem artykułów BHP w miejscach produkcji. 
Globalne rozwiązanie odpowiada na następujące potrzeby: 

 Nadzór nad użytkownikiem; 

 Bezpieczeństwo oraz dostępność artykułów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; 

 Udostępnienie artykułów w pobliżu miejsca pracy; 

 Jednostkowe wydawanie artykułów; 

 Obniżenie zużycia artykułów; 

 Analiza i kontrola nad całkowitym ruchem (pobrania, zwroty, zaopatrzenie); 

 Zdalny dostęp; 

 Automatyczne zarządzanie zaopatrzeniem; 

5.2 Inwestycje 

Grupa Kapitałowa Hollywood składa się z jednostki dominującej HOLLYWOOD SA oraz 12 spółek zależnych  działających w 
różnych obszarach głównie pralnictwa przemysłowego. Wszystkie realizowane inwestycje w spółkach zależnych mają więc  
wpływ na działalność i wyniki finansowe całej Grupy Kapitałowej.  
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Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Hollywood finansowały inwestycje zarówno środkami własnymi, jak i przy 
wykorzystaniu kredytu, leasingu oraz dofinansowania unijnego. 
 
Główne inwestycje Emitenta  
 
Tabelarycznie przedstawiono  wszystkie inwestycji poczynione zarówno przez Emitenta jak i przez spółki Grupy Kapitałowej 
Emitenta. W opisach pod tabelami zastosowano kryterium wartościowe do analizy inwestycji, tzn. rozbito wartości 
przekraczające jednostkowo co najmniej wartość 100 tys. zł, a w sytuacjach gdzie stwierdzono istotne znaczenie z punktu 
widzenia rozwoju danego podmiotu zdecydowano się podać także mniejsze wartości, aby przedstawić nakłady inwestycyjne 
w dużym stopniu szczegółowości. 
 
W 2014 roku Emitent nie dokonał żadnych inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe. 
 
Tabela nr 5.2 – 1 Nakłady inwestycyjne Emitenta w roku 2015 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2015 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 0 - 

Środki transportu 0 - 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 43 Kredyt inwestycyjny/śr. własne 

Środki trwałe w budowie 6.994 
Kredyt inwestycyjny/papiery 
wartościowe 

Wartości niematerialne i prawne 12 Środki własne 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku Emitent dokonał następujących nakładów inwestycyjnych: 
Wyposażenie - niskocenne składniki majątku – tekstylia – 43 tys. zł, 
Środki trwałe w budowie - maszyny pralnicze – 6.994 tys.  zł 
Wartości niematerialne i prawne- 12 tys.  zł 
 
Tabela nr 5.2 – 2 Nakłady inwestycyjne Emitenta w roku 2016 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2016 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 7.338 Leasing/Kredyt inwestycyjny 

Środki transportu 
715 
 

Leasing/ śr. własne 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 14 śr. własne 

Środki trwałe w budowie 1.289 śr. własne 

Wartości niematerialne i prawne 99 śr. własne 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Emitent dokonał następujących nakładów inwestycyjnych: 
Maszyny i urządzenia-  7.338 tys. zł, 
Środki transportu samochody osobowe- 715 tys. zł, 
Pozostałe środki trwałe – wyposażenie – 14 tys. zł, 
Środki trwałe w budowie - maszyny pralnicze, sprzęt komputerowy 1.289–  tys.  zł 
Wartości niematerialne i prawne- 99 tys.  zł 
 
Tabela nr 5.2 – 3 Nakłady inwestycyjne Emitenta w roku 2017 

Wyszczególnienie 01.01 – Do Daty Prospektu 
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Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 24 Środki własne 

Środki transportu 
0 
 

- 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 0 - 

Środki trwałe w budowie 0 - 

Wartości niematerialne i prawne 3 śr. własne 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia do Daty Prospektu Emitent dokonał następujących nakładów inwestycyjnych: 
Maszyny i urządzenia- 23,5 tys. zł, 
Wartości niematerialne i prawne- 2,75 tys.  zł 
 
Główne inwestycje spółek zależnych – Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. 
 
Tabela nr 5.2 – 4 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. . w roku 2014 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2014 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 156 Środki własne 

Środki transportu 0 - 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 3 Środki własne 

Środki trwałe w budowie 0 - 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Inwestycje kapitałowe   

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. dokonała następujących nakładów 
inwestycyjnych: 
Maszyny i urządzenia –urządzenia pralnicze - 156 tys . zł,  
Pozostałe środki trwałe - wyposażenie – sprzęt komputerowy -3  tys. zł. 
 
Tabela nr 5.2 – 5 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. w roku 2015 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2015 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 44 Leasing, środki własne 

Środki transportu 40 Leasing, środki własne 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 88 

Leasing, środki własne 

Środki trwałe w budowie 0 -  

Wartości niematerialne i prawne 0 - 
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Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. dokonała następujących nakładów 
inwestycyjnych: 
Maszyny i urządzenia – suszarka na - 44 tys. zł,  
Środki transportu  - samochody ciężarowe - 40 tys. zł,  
Pozostałe środki trwałe - wyposażenie – niskocenne składniki majątku, głównie tekstylia - 88 tys.  zł.  
 
Tabela nr 5.2 – 6  Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. w roku 2016 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2016 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 13 środki własne 

Maszyny i urządzenia 57 Leasing/ środki własne 

Środki transportu 49 Leasing/ środki własne 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 107 Leasing/środki własne 

Środki trwałe w budowie 117 środki własne 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. dokonała następujących nakładów 
inwestycyjnych: 
Budynki i budowle- inwestycja w obcym środku trwałym- 13 tys. zł 
Maszyny i urządzenia – suszarka na - 57 tys. zł,  
Środki transportu  - samochody osobowe - 49 tys. zł,  
Pozostałe środki trwałe - wyposażenie – niskocenne składniki majątku - 107 tys. zł.  
Środki trwałe w budowie- modernizacja maszyn i pomieszczeń- 117 tys. zł 
 
Tabela nr 5.2 – 7  Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. w roku 2017 

Wyszczególnienie 

01.01 – Do Daty Prospektu 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 0 - 

Środki transportu 45 Leasing 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 0 - 

Środki trwałe w budowie 0 - 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia do Daty Prospektu roku Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. dokonała następujących nakładów 
inwestycyjnych: 
Środki transportu - samochody osobowe -44,7 tys. zł  
 
Główne inwestycje spółek zależnych – Hollywood Rental Sp. z o.o. 
 
Tabela nr 5.2 –8 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – Hollywood Rental Sp.  z o.o. w roku 2014 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2014 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 
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Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 1 Środki własne 

Środki transportu 0 - 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 2.620 kredyt 

Środki trwałe w budowie 1.945 kredyt 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku  Hollywood Rental Sp.  z o.o. dokonał przede wszystkim następujących 
nakładów inwestycyjnych: 
Wyposażenie – niskocenne składniki majątku  - tekstylia  - 2.620  tys. zł, 
Środki trwałe w budowie – modernizacja budynku – 1.945 tys. zł. 
 
Modernizacja budynku dotyczy dodatkowych prac instalacyjnych zwiększających wartość nieruchomości celem adaptacji 
pomieszczeń do optymalnego wykorzystania w procesie pralniczym. Wykonane prace modernizacyjne skutkowały 
unowocześnieniem środków trwałych, prowadząc wyraźnie do zwiększenia wartości użytkowej poprzez zastosowanie 
nowych instalacji, których przed modernizacją nie było. 
 
Tabela nr 5.2 – 9 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – Hollywood Rental Sp. z o.o. w roku 2015 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2015 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 40 Środki własne 

Środki transportu 13 Środki własne 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 2.774 Środki własne + leasingi 

Środki trwałe w budowie 6.140 Kredyt+ środki własne 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 11 stycznia do 31 grudnia 2015 roku Hollywood Rental Sp.  z o.o.  dokonał następujących nakładów 
inwestycyjnych: 
Maszyny i urządzenia - system RFID - 40 tys. zł, 
Środki transportu  - wózki widłowe  - 13 tys. zł, 
Wyposażenie - niskocenne składniki majątku – tekstylia – 2.774 tys. zł, 
Środki trwałe w budowie –modernizacja budynku, nakłady poniesione na zakup i oznakowanie odzieży-6.140  tys. zł. 
 
Inwestycja ta polegała na wykonaniu robót rozbiórkowych wewnątrz budynku,  adaptacji całego budynku do potrzeb pralni, 
tj. wykonaniu odpowiedniego pokrycia dachowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej, termomodernizacji budynku 
oraz montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano też ogrodzenie oraz wyrównano i utwardzono teren. 
 
Tabela nr 5.2 – 10 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – Hollywood Rental Sp.  z o.o. w roku 2016 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2016 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 6.575 Środki własne/kredyt inwestycyjny 

Maszyny i urządzenia 1.018 Środki własne 

Środki transportu 302 Środki własne 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 1.301 Środki własne/leasing 

Środki trwałe w budowie 3.062 Kredyt/ środki własne 

Wartości niematerialne i prawne 15 Środki własne 

Źródło: Emitent 
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W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Hollywood Rental Sp.  z o. o. dokonał następujących nakładów 
inwestycyjnych: 
Budynki i budowle- przejęcie budynku do użytkowania, utwardzenie terenu- 6.575 tys. zł, 
Maszyny i urządzenia - 1.018 tys. zł, 
Środki transportu  - samochody  -  302 tys. zł, 
Wyposażenie - niskocenne składniki majątku – tekstylia –  1.301 tys. zł, 
Środki trwałe w budowie –modernizacja budynku,  nakłady poniesione na zakup i oznakowanie odzieży-3.062  tys. zł. 
Wartości niematerialne i prawne- oprogramowanie, system operacyjny 15 tys. zł. 
 
Tabela nr 5.2 – 11 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – Hollywood Rental Sp.  z o.o. w roku 2017 

Wyszczególnienie 

01.01 – Do Daty Prospektu 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 1,6 Środki własne/kredyt inwestycyjny 

Maszyny i urządzenia 33,3 Środki własne/leasing 

Środki transportu 61 Środki własne 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 200 Środki własne 

Środki trwałe w budowie 0 - 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia 2017 r. do Daty Prospektu Hollywood Rental Sp. z o. o. dokonał następujących nakładów 
inwestycyjnych: 
 
Budynki i budowle - 1,6 tys. zł, 
Maszyny i urządzenia - 33,3 tys. zł, 
Środki transportu  - samochody  -  61 tys. zł, 
Wyposażenie - niskocenne składniki majątku - 200 tys. zł, 
 
Główne inwestycje spółek zależnych – Poltextil  Sp. z o.o. 
 
Tabela nr 5.2 – 12 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – Poltextil  Sp.  z o.o. w roku 2014 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2014 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 0 - 

Środki transportu 0 - 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 314 środki własne 

Środki trwałe w budowie 0 - 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Poltextil  Sp.  z o.o. dokonał następujących nakładów inwestycyjnych: 
Pozostałe środki trwałe  - wyposażenie  -  tekstylia przeznaczone do wynajmu na kwotę 314 tys. zł. 
 
Tabela nr 5.2 – 13 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – Poltextil  Sp.  z o.o. w roku 2015 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2015 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 
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Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 0 - 

Środki transportu 0 - 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 250 środki własne 

Środki trwałe w budowie 0 - 

Wartości niematerialne i prawne 0 środki własne 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku spółka zależna od Emitenta – Poltextil  Sp.  z o.o. dokonała następujących 
nakładów inwestycyjnych: 
Pozostałe środki trwałe - wyposażenie  -  przeznaczone do wynajmu na kwotę 250 tys. zł. 
 
Tabela nr 5.2 – 14 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – Poltextil  Sp.  z o.o. w roku 2016 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2016 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 2  środki własne 

Środki transportu 8 środki własne 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 103 środki własne 

Środki trwałe w budowie 15 środki własne 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku spółka zależna od Emitenta – Poltextil  Sp.  z o.o. dokonała następujących 
nakładów inwestycyjnych: 
Maszyny i urządzenia - 2tys. zł, 
Środki transportu- samochody ciężarowe- 8 tys. zł.  
Pozostałe środki trwałe - wyposażenie  -  odzież i szafki 103 tys. zł. 
Środki trwałe w budowie - 15 tys. zł. 
 
Tabela nr 5.2 – 15 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – Poltextil  Sp.  z o.o. w roku 2017 

Wyszczególnienie 

01.01 Do Daty Prospektu 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 1  środki własne 

Środki transportu 54 leasing 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 0 - 

Środki trwałe w budowie 0 - 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia do Daty Prospektu spółka zależna od Emitenta – Poltextil  Sp.  z o.o. dokonała następujących 
nakładów inwestycyjnych: 
Maszyny i urządzenia - 1,1tys. zł, 
Środki transportu- samochód osobowy-54 tys. zł.  
 
Główne inwestycje spółek zależnych – HTS Medij Sp. z o.o. 
 
Tabela nr 5.2 – 16 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – HTS Medij Sp.  z o.o. w roku 2014 

Wyszczególnienie 01.01 – 31.12.2014 
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Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 444 środki własne, leasing 

Maszyny i urządzenia 1.190 środki własne, leasing 

Środki transportu 123 środki własne 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 1.261 środki własne 

Środki trwałe w budowie 0 - 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku HTS Medij Sp.  z o.o.  dokonał następujących nakładów inwestycyjnych: 
 
Budynki i budowle -  studnia na kwotę 444 tys. zł,  
Maszyny i urządzenia – w tym głównie magiel, pralnice-1.190 tys.   zł, 
Środki transportu - samochód osobowy - 123 tys.  zł, 
Wyposażenie – w tym wózki, tekstylia przeznaczone do wynajmu- 1.261 tys. zł. 
 
Tabela nr 5.2 – 17 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – HTS Medij Sp.  z o.o. w roku 2015 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2015 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 132 środki własne 

Maszyny i urządzenia 1.250 środki własne, leasing 

Środki transportu 291 leasing 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 116 środki własne, leasing 

Środki trwałe w budowie 25 środki własne 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku HTS Medij Sp.  z o.o. dokonał następujących nakładów inwestycyjnych: 
Budynki i budowle – w tym budynek linii odnowy wód 132 tys. zł, 
Maszyny i urządzenia – w tym stacja CNG, suszarki, tunel Finisher -1.250 tys. zł, 
Środki transportu  - w tym samochód dostawczy - 291 tys. zł, 
Pozostałe środki trwałe-wyposażenie- tekstylia na wynajem - 116 tys. zł, 
Środki trwałe w budowie - modernizacja pralni i oczyszczalni - 25 tys.  zł. 
 
Tabela nr 5.2 – 18 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – HTS Medij Sp.  z o.o. w roku 2016 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2016 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 289 środki własne 

Maszyny i urządzenia 2.270 środki własne, leasing 

Środki transportu 83 leasing 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 1.000 środki własne, leasing 

Środki trwałe w budowie 2.724 środki własne 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku HTS Medij Sp.  z o.o. dokonał następujących nakładów inwestycyjnych: 
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Budynki i budowle – w tym modernizacja instalacji i zbiornika 289 tys. zł, 
Maszyny i urządzenia – w tym maszyny pralnicze, urządzenia komputerowe -2.270 tys. zł, 
Środki transportu  - w tym samochód dostawczy - 83 tys. zł, 
Pozostałe środki trwałe – wyposażenie-wózki, odzież na wynajem- 1.000 tys. zł, 
Środki trwałe w budowie - modernizacja urządzeń pralniczych i dachu - 2.724 tys.  zł. 
 
Tabela nr 5.2 – 19 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – HTS Medij Sp.  z o.o. w roku 2017 

Wyszczególnienie 

01.01 – Do Daty Prospektu 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 12,4 środki własne 

Środki transportu 97 leasing 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 0 - 

Środki trwałe w budowie 0 - 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia 2017 do Daty Prospektu HTS Medij Sp.  z o.o. dokonał następujących nakładów inwestycyjnych: 
Maszyny i urządzenia – 12,4 tys. zł, 
Środki transportu  - 97,2 tys. zł, 
 
Główne inwestycje Hollywood Textile Service Sp. z o.o. (HTS Sp. z o.o.) 
 
Tabela nr 5.2 – 20 Nakłady inwestycyjne HTS Sp. z o.o. w roku 2014 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2014 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

350 Środki własne 

Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 9.387 Środki własne, leasing 

Środki transportu 108 Leasing 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 2.052 Środki własne 

Środki trwałe w budowie 26 Środki własne 

Wartości niematerialne i prawne 2 Środki własne 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku HTS Sp. z o.o. dokonała następujących nakładów inwestycyjnych: 
Grunty – 350 tys. zł, 
Maszyny i urządzenia  - głównie maszyny maglownicze – 9.387 tys.  zł, 
Środki transportu  - głównie samochody osobowe – 108 tys. zł, 
Pozostałe środki trwałe - wyposażenie - głównie odzież i bielizna przeznaczona do wynajmu –2.052 tys. zł, 
Środki trwałe w budowie -  modernizacja budynku pralni – 26 tys. zł, 
Wartości niematerialne i prawne - w postaci programów komputerowych – 2 tys.  zł. 
 
Tabela nr 5.2 – 21 Nakłady inwestycyjne HTS Sp z o.o. w roku 2015 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2015 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 246 Śr. własne 

Maszyny i urządzenia 979 Środki własne, leasing 
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Środki transportu 169 Leasing 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 700 Środki własne, leasing 

Środki trwałe w budowie 107 Środki własne 

Wartości niematerialne i prawne 1 Środki własne 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku HTS Sp. z o.o. dokonała następujących nakładów inwestycyjnych: 
Budynki i budowle-246 tys. zł,   
Maszyny i urządzenia - głównie maszyny pralnicze – pralnicowirówki – 979 tys. zł, 
Środki transportu  - głównie samochody osobowe -169 tys. zł, 
Pozostałe środki trwałe – wyposażenie - głównie odzież i bielizna przeznaczona do wynajmu – 700 tys.  zł, 
Środki trwałe w budowie - modernizacja budynku pralni – 107 tys. zł,  
Wartości niematerialne i prawne - w postaci programów komputerowych - 1 tys. zł, 
 
Tabela nr 5.2 – 22 Nakłady inwestycyjne HTS Sp z o.o. w roku 2016 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2016 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 497 Śr. własne 

Maszyny i urządzenia 1.426 Środki własne/ leasing 

Środki transportu 217 Leasing/ kredyt obrotowy  

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 1.501 Leasing/ kredyt obrotowy 

Środki trwałe w budowie 2.019 Środki własne 

Wartości niematerialne i prawne 3 Środki własne 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku HTS Sp. z o.o. dokonała następujących nakładów inwestycyjnych: 
Budynki i budowle-497 tys. zł,   
Maszyny i urządzenia - głównie maszyny pralnicze, sprzęt komputerowy–  1.426 tys. zł, 
Środki transportu  - głównie samochody osobowe -217  tys. zł, 
Pozostałe środki trwałe – wyposażenie - meble, kopiarka, wózki kontenerowe– 1.501 tys.  zł, 
Środki trwałe w budowie - modernizacja budynku pralni, urządzeń pralniczych – 2.019 tys. zł,  
Wartości niematerialne i prawne - w postaci programów komputerowych - 3 tys. zł, 
 
Tabela nr 5.2 – 23 Nakłady inwestycyjne HTS Sp z o.o. w roku 2017 

Wyszczególnienie 

01.01 – Do Daty Prospektu 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 39 Śr. własne 

Maszyny i urządzenia 54 Środki własne 

Środki transportu 0 -  

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 0 - 

Środki trwałe w budowie 0 - 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia 2017 do Daty Prospektu HTS Sp. z o.o. dokonała następujących nakładów inwestycyjnych: 
Budynki i budowle-39,3 tys. zł,   
Maszyny i urządzenia–  54,4 tys. zł, 
 
Główne inwestycje spółek zależnych – Pralmed Sp. z o.o. 
 
Tabela nr 5.2 – 24 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – Pralmed Sp. z o.o.  w roku 2014 
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Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2014 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 638 Leasing 

Środki transportu 40 Leasing 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 0 - 

Środki trwałe w budowie 0 - 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Pralmed Sp. z o.o. dokonała następujących nakładów inwestycyjnych: 
Maszyny i urządzenia - maszyny pralnicze  - 638 tys. zł, 
Środki transportu - głównie samochody osobowe - 40 tys.  zł.  
 
Tabela nr 5.2 – 25 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – Pralmed Sp. z o.o. . w roku 2015 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2015 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 
- 

Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 300 Leasing 

Środki transportu 0 - 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 0 - 

Środki trwałe w budowie 0 - 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku Pralmed Sp. z o.o.  dokonała  następujących nakładów inwestycyjnych: 
Maszyny i urządzenia - maszyny pralnicze – 300 tys.  zł. 
 
Tabela nr 5.2 – 26 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – Pralmed Sp. z o.o. . w roku 2016 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2016 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 
- 

Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 9 Środki własne 

Środki transportu 0 - 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 2 Środki własne 

Środki trwałe w budowie 9 Środki własne 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Pralmed Sp. z o.o.  dokonała następujących nakładów inwestycyjnych: 
Maszyny i urządzenia - modernizacja urządzeń IT– 9 tys.  zł, 
Pozostałe środki trwałe – wyposażenie- telefon- 2 tys. zł, 
Środki trwałe w budowie- 9 tys. zł. 
 
Tabela nr 5.2 – 27 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – Pralmed Sp. z o.o. . w roku 2017 

Wyszczególnienie 01.01 – Do Daty Prospektu 
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Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 
- 

Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 3 Środki własne 

Środki transportu 0 - 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 0 - 

Środki trwałe w budowie 0 - 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia 2017 r. do Daty Prospektu Pralmed Sp. z o.o.  dokonała następujących nakładów inwestycyjnych: 
Maszyny i urządzenia - 3,3 tys.  zł, 
 
Główne inwestycje spółek zależnych – HTS AMA  Sp. z o.o. 
 
Tabela nr 5.2 – 28 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – HTS AMA  Sp.  z o.o. w roku 2014 

Wyszczególnienie 

01.04 – 31.12.2014 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 76 środki własne, leasing 

Środki transportu 0 - 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 0 - 

Środki trwałe w budowie 22 środki własne 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 kwietnia  do 31 grudnia 2014 roku HTS AMA  Sp.  z o.o dokonała następujących nakładów inwestycyjnych: 
Maszyny i urządzenia -  w tym głownie maszyny pralnicze - 76 tys. zł, 
Środki trwałe w budowie - modernizacja pralni - 22 tys.  zł,  
 
Tabela nr 5.2 – 29 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – HTS AMA  Sp.  z o.o. w roku 2015 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2015 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 4.783 środki własne, leasing 

Środki transportu 13 środki własne 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 142 środki własne, leasing 

Środki trwałe w budowie 340 środki własne 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku HTS AMA  Sp.  z o.o. dokonała następujących nakładów inwestycyjnych: 
Maszyny i urządzenia – w tym kotłownia parowa, linia pralniczo – maglownicza-  4.783 tys. zł, 
Środki transportu  - samochód  osobowy - 13 tys.zł, 
Wyposażenie – przemysłowy wózek odzieżowy - 142 tys. zł, 
Środki trwałe w budowie - modernizacja pralni - 340 tys. zł,  
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Tabela nr 5.2 – 30 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – HTS AMA  Sp.  z o.o. w roku 2016 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2016 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 306 środki własne 

Maszyny i urządzenia 1.137 środki własne, leasing 

Środki transportu 0 - 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 157 środki własne, leasing 

Środki trwałe w budowie 1.115 środki własne 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku HTS AMA  Sp.  z o.o. dokonała następujących nakładów inwestycyjnych: 
Budynki i budowle-306 tys. zł, 
Maszyny i urządzenia – maszyny pralnicze-  1.137 tys. zł, 
Wyposażenie – wózki kontenerowe, bielizna hotelowa oraz znakowanie- 157 tys. zł, 
Środki trwałe w budowie -adaptacja pomieszczeń pralni,  modernizacja maszyn - 1.115 tys. zł,  
 
Tabela nr 5.2 – 31 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – HTS AMA  Sp.  z o.o. w roku 2017 

Wyszczególnienie 

01.01 – Do Daty Prospektu 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 69 środki własne, leasing 

Środki transportu 0 - 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 0 - 

Środki trwałe w budowie 0 - 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia do Daty Prospektu roku HTS AMA  Sp.  z o.o. dokonała następujących nakładów inwestycyjnych: 
Maszyny i urządzenia – maszyny pralnicze-  68,6 tys. zł, 
 
Główne inwestycje spółek zależnych – HTS BAXTER  Sp.  z o.o. 
 
Tabela nr 5.2 – 32 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta –HTS BAXTER  Sp.  z o.o. w roku 2015 

Wyszczególnienie 

31.07 – 31.12.2015 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 933  Kredyt/ śr.własne 

Maszyny i urządzenia 246 Lesing/środki własne 

Środki transportu 0 - 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 0 - 

Środki trwałe w budowie 276 Środki własne/dotacja 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 31 lipca  do 31 grudnia 2015 roku HTS BAXTER  Sp.  z o.o.  dokonała następujących nakładów inwestycyjnych: 
Budynki i budowle - ulepszenie budynków i budowli - 933 tys. zł, 
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Maszyny i urządzenia – maszyny pralnicze 246 tys. zł, 
Środki trwałe w budowie (modernizacja i unowocześnienie zakładu pralniczego)- 276 tys. zł. 
 
Tabela nr 5.2 – 33 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta –HTS BAXTER  Sp.  z o.o. w roku 2016 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2016 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 578  Kredyt/ śr.własne 

Maszyny i urządzenia 1.337 Lesing/środki własne 

Środki transportu 296 Lesing/środki własne 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 208 Lesing 

Środki trwałe w budowie 757 Środki własne/dotacja 

Wartości niematerialne i prawne 25 Środki własne 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku HTS BAXTER  Sp.  z o.o.  dokonała następujących nakładów 
inwestycyjnych: 
Budynki i budowle - ulepszenie budynków i budowli, wykonanie drogi do zakładu i parkingu- 578 tys. zł, 
Maszyny i urządzenia – maszyny pralnicze 1.337 tys. zł, 
Środki transportu- 296 tys. zł, 
Pozostałe środki trwałe – wyposażenie- automat czyszczący do posadzek, odzież, system radiowej identyfikacji oddzieży-208 
tys. zł, 
Środki trwałe w budowie- remont pomieszczeń magazynowych -757 tys. zł, 
Wartości niematerialne i prawne- moduł do oprogramowania- 25 tys. zł. 
 
Tabela nr 5.2 – 34 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta –HTS BAXTER  Sp.  z o.o. w roku 2017 

Wyszczególnienie 

01.01 – Do Daty Prospektu 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 124  Kredyt/ śr.własne 

Maszyny i urządzenia 3 Lesing/środki własne 

Środki transportu 0 - 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 16 Środki własne 

Środki trwałe w budowie 0 - 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia 2017 r. do daty Prospektu HTS BAXTER  Sp.  z o.o.  dokonała następujących nakładów 
inwestycyjnych: 
Budynki i budowle - ulepszenie budynków i budowli, wykonanie 123,8 tys. zł, 
Maszyny i urządzenia – maszyny pralnicze 3,3 tys. zł, 
Pozostałe środki trwałe – wyposażenie- 16 tys zł. 
 
Główne inwestycje spółek zależnych – HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) 
 
Tabela nr 5.2 – 35 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze 
Sp. z o.o.) w roku 2015 

Wyszczególnienie 

14.04 – 31.12.2015 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 
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Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 1.796 Leasing/środki własne 

Środki transportu 0 - 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 278 Leasing/środki własne 

Środki trwałe w budowie 0 - 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 14 kwietnia do 31 grudnia 2015 roku Spółka dokonała następujących nakładów inwestycyjnych: 
Maszyny i urządzenia - maszyny pralnicze - 1.796 tys. zł, 
Pozostałe środki trwałe -wózki do transportu bielizny –278 tys. zł. 
 
Tabela nr 5.2 – 36 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze 
Sp. z o.o.) w roku 2016 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2016 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 5.605 Leasing/środki własne 

Środki transportu 1.005 Leasing 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 406 Leasing/środki własne 

Środki trwałe w budowie 1288 Kredyt/ środki własne 

Wartości niematerialne i prawne 6 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Spółka dokonała następujących nakładów inwestycyjnych: 
Maszyny i urządzenia - maszyny pralnicze, laptop - 5.605 tys. zł, 
Środki transportu- samochody- 1.005 tys. zł, 
Pozostałe środki trwałe – wyposażenie- 406 tys. zł, 
Środki trwałe w budowie- bielizna pościelowa, odzież, zakup materiałów do modernizacji, zakup pralnico-wirówki- 1.288 tys. 
zł, 
Wartości niematerialne i prawne- oprogramowania- 6 tys. zł 
 
Tabela nr 5.2 – 37 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze 
Sp. z o.o.) w roku 2017 

Wyszczególnienie 

01.01 – Do Daty Prospektu 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 2 Środki własne 

Maszyny i urządzenia 497,5 Leasing/środki własne 

Środki transportu 0 - 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 302,8 Leasing/środki własne 

Środki trwałe w budowie 0 - 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia 2017 r. do Daty Prospektu Spółka dokonała następujących nakładów inwestycyjnych: 
Budynki i budowle - 2 tys. zł 
Maszyny i urządzenia - 497,5 tys. zł, 
Pozostałe środki trwałe – wyposażenie- 302,8 tys. zł, 
 
Główne inwestycje spółek zależnych – HTS Stargard Sp.  z o.o. 
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Tabela nr 5.2 – 38 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – HTS Stargard Sp. z o.o. w roku 2016 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2016 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 0 - 

Maszyny i urządzenia 93 Leasing/środki własne 

Środki transportu 151 Leasing 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 50 Leasing/środki własne 

Środki trwałe w budowie 5.123 Kredyt/ środki własne 

Wartości niematerialne i prawne 20 środki własne 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Spółka dokonała następujących nakładów inwestycyjnych: 
Maszyny i urządzenia - komputery - 93 tys. zł, 
Środki transportu- samochody- 151 tys. zł, 
Pozostałe środki trwałe – wyposażenie-  zestaw mebli-50 tys. zł, 
Środki trwałe w budowie- kotłownia parowa, komputery, naprawa magla 5.123 tys. zł, 
Wartości niematerialne i prawne- program HELIOS- 20 tys. zł 
 
Tabela nr 5.2 – 39 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – HTS Stargard Sp. z o.o. w roku 2017 

Wyszczególnienie 

01.01 – Do Daty Prospektu 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
użytkowania 

0 - 

Budynki i budowle 2,1 Środki własne 

Maszyny i urządzenia 164,5 Leasing/środki własne 

Środki transportu 0 - 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 89,5 Leasing/środki własne 

Środki trwałe w budowie 0 - 

Wartości niematerialne i prawne 0 - 

Źródło: Emitent 
 
W okresie od 1 stycznia 2017 r. do Daty Prospektu roku Spółka dokonała następujących nakładów inwestycyjnych: 
Budynki i budowle- 2,1 tys. zł 
Maszyny i urządzenia - komputery - 164,5 tys. zł, 
Pozostałe środki trwałe – wyposażenie-  89,5 tys. zł, 
 
Główne inwestycje spółek zależnych – HTS Targatz GmhH (dawniej HTS Deutschland GmhH) 
 
Tabela nr 5.2 – 40 Nakłady inwestycyjne spółki zależnej od Emitenta – HTS Targatz GmhH  w roku 2016 

Wyszczególnienie 

01.01 – 31.12.2016 

Nakłady 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(np. środki własne, kredyt,  
leasing itp.) 

Grunty, Budynki i budowle 3.784 Kredyt/ środki własne 

Maszyny i urządzenia 3.437 Kredyt/ środki własne 

Środki transportu 377 Kredyt/ środki własne 

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie 1.509 Kredyt/ środki własne 

Środki trwałe w budowie 0 - 

Wartości niematerialne i prawne 1.324 Kredyt/ środki własne 

Źródło: Emitent 
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W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Spółka dokonała następujących nakładów inwestycyjnych: 
 
Grunty, Budynki i budowle- 3.784 tys. zł, 
Maszyny i urządzenia  -3.437 tys. zł, 
Środki transportu- samochody- 377 tys. zł, 
Pozostałe środki trwałe – wyposażenie- 1.509 tys. zł, 
Wartości niematerialne i prawne- 1.324 tys. zł. 
 
W 2017 roku spółka zależna HTS Targatz GmbH Sp.  z o.o. nie dokonała żadnych inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe.   
 
Inwestycje kapitałowe Emitenta  
 
Emitent ani spółki Grupy Kapitałowej nie dokonywały w 2017 roku inwestycji kapitałowych. W latach 2014 – 2016, poza 
Emitentem, spółki grupy nie dokonywały inwestycji kapitałowych. Poniższa informacja została przedstawiona w nocie nr 3 
historycznych danych finansowych za lata 2016-2014 przedstawionych w pkt 20 Prospektu.  
 
2016 
Nowy inwestor finansowy 21 Concordia 3 S.a.r.l. objęła 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki, które zostały w 
całości opłacone przez 21 Concordia 3 S.a.r.l. w kwocie 3,25 zł za 1 akcję i przeznaczone na podwyższenie kapitału 
zakładowego. Środki pochodzące z emisji akcji J zostały przeznaczone na uporządkowanie i restrukturyzację zadłużenia 
finansowego grupy, optymalizując koszty finansowe oraz uporządkowanie kapitału obrotowego w grupie. Dodatkowo, 
środki zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne w spółkach zależnych (przede wszystkim w Hollywood Rental Sp. z o.o. 
oraz HTS Stargard Sp. z o.o.), jak również na inwestycje w  tekstylia wykorzystywane w kontraktach z usługą wynajmu oraz 
na częściową zapłatę za inwestycję kapitałową wraz z kapitałem obrotowym w Niemczech. 
 
HTS AMA Sp. z o.o. 
W dniu 22.11.2016 roku została zawarta umowa nabycia dodatkowych udziałów w spółce pod firmą HTS AMA Sp. z o.o. z 
siedzibą  w Poznaniu. 
 
Na mocy umowy sprzedaży zawartej w dniu 22.11.2016 z p. Eugeniuszem Łapawa nastąpiło nabycie 407 udziałów w kapitale 
zakładowym  spółki pod nazwą HTS AMA Sp. z o.o., o wartości nominalnej 88 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 
35.816,00zł.   
 
Nabyte udziały stanowiły 25% wszystkich udziałów, tym samym Hollywood S.A. posiada 100% udziałów w spółce pod firmą 
HTS AMA Sp. z o.o. Pan Eugeniusz Łapawa  w zamian za 25% odkupionych udziałów spółki HTS AMA otrzymał 5.000 akcji 
imiennych serii K spółki Hollywood SA 
 
Rozliczenie nabycia dodatkowych udziałów: 

  

000'PLN 

Kapitały netto ogółem 
 

492 
Kapitały netto przypadające na nabyte udziały 25% 

 
123 

Cena nabycia 
 

157 

Wartość firmy 
 

34 
 
 
HTS Stargard Sp. z o.o. 
W dniu 29.03.2016 na mocy umowy sprzedaży zawartej z p. Adamem Andrzejem Konieczkowskim nastąpiło nabycie przez 
Hollywood S.A. 199 udziałów w spółce HTS Stargard Sp. z o.o. w kapitale zakładowym, w wysokości łącznej 19.900 zł.  
W dniu 29.03.2016 na mocy umowy sprzedaży zawartej z p. Renatą Konieczkowską nastąpiło nabycie przez Hollywood S.A. 
1 udziału w spółce HTS Stargard Sp. z o.o. w kapitale zakładowym, w wysokości łącznej 100 zł.  
 
Nabyte udziały stanowiły łącznie 100% wszystkich udziałów. Łączna cena sprzedaży wynosiła 20.000 zł. Zapłata ceny 
sprzedaży została ustalona w umowie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przez każdą ze stron. Głównym 
przedmiotem działalności przejmowanej spółki jest działalność pralnicza. Nabycie udziałów miało miejsce pod wspólną 
kontrolą. Połączenie rozliczono metodą łączenia udziałów. Wartość nabytych udziałów w cenie nabycia jest równa wartości 
obejmowanego kapitału podstawowego. 
 
Nabycie dodatkowych udziałów HTS Baltica Sp. z o.o. (wcześniej: Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) 
W dniu 30.03.2016 roku zostały zawarte umowy nabycia dodatkowych udziałów w spółce pod firmą Konsorcjum Pralnicze 
Sp. z.o.o.  z siedzibą w Gdyni: 
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Na mocy umowy sprzedaży zawartej w dniu 30.03.2016 z p.  Iwoną Moniką Markowską nastąpiło nabycie 177 udziałów w 
spółce Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, za łączną cenę w wysokości 1.113.038 zł.  
 
Na mocy umowy sprzedaży zawartej w dniu 30.03.2016 z p. Anną Kurpiewską nastąpiło nabycie 80 udziałów w spółce 
Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, za łączną cenę w wysokości 500.324 zł.  
 
Nabyte udziały stanowiły 19,94% wszystkich udziałów, tym samym Hollywood S.A. posiada 100% udziałów w spółce pod 
firmą Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. Cena sprzedaży wynosiła łącznie 1.613.362 zł. Zapłata ceny sprzedaży została ustalona 
w umowie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przez każdą ze stron. Głównym przedmiotem działalności 
przejmowanej spółki jest działalność pralnicza.  
 
Rozliczenie nabycia dodatkowych udziałów: 

  
000'PLN 

Kapitały netto ogółem 
 

5 367 
Kapitały netto przypadające na nabyte udziały 19,94% 

 
10 070 

Cena nabycia 
 

1.613 

Wartość firmy 
 

543 
 
W dniu 12.09.2016 nastąpiła zmiana nazwy Spółki z Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. na HTS Baltica Sp. z o.o. 
 
2015 
 
HTS Baxter Sp. z o.o. 
W wyniku realizacji umowy zobowiązującej oraz przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów HTS BAXTER Sp. z 
o.o. z dnia 28.10.2014 r. zawartej pomiędzy Hollywood S.A. jako kupującym oraz Markiem Borawskim, Andrzejem 
Malinowskim oraz Grzegorzem Kundą jako sprzedającymi, w dniu 31.07.2015 r. zostały zawarte trzy umowy sprzedaży 
udziałów w spółce HTS Baxter Sp. z o.o. z siedzibą w Tykocinie, na podstawie których Hollywood S.A. nabył łącznie 255 
udziałów uprawniających do 85% głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS Baxter Sp. z o.o., tj.: 
 
- umowa sprzedaży udziałów HTS BAXTER Sp. z o.o. zawarta pomiędzy Hollywood S.A. jako kupującym oraz Markiem 

Borawskim jako sprzedającym, na podstawie której Hollywood S.A. nabył 85 udziałów o wartości nominalnej 100 zł 
każdy, o łącznej wartości nominalnej 8.500,00 zł, stanowiących 28,33% kapitału zakładowego HTS BAXTER Sp. z o.o. i 
uprawniających do 28,33% głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS BAXTER sp. z o.o. 

 
 Marek Borawski jest akcjonariuszem Emitenta i nie jest powiązany z Emitentem w żaden inny sposób, w szczególności 

nie jest członkiem organów Emitenta. 
 
- umowa sprzedaży udziałów HTS BAXTER Sp. z o.o. zawarta pomiędzy Hollywood S.A. jako kupującym oraz Andrzejem 

Malinowskim jako sprzedającym, na podstawie której Hollywood S.A. nabył 85 udziałów o wartości nominalnej 100 zł 
każdy, o łącznej wartości nominalnej 8.500,00 zł, stanowiących 28,33% kapitału zakładowego HTS BAXTER Sp. z o.o. i 
uprawniających do 28,33% głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS BAXTER sp. z o.o. 

 
 Andrzej Malinowski jest akcjonariuszem Emitenta i nie jest powiązany z Emitentem w żaden inny sposób, w 

szczególności nie jest członkiem organów Emitenta 
 
- umowa sprzedaży udziałów HTS BAXTER Sp. z o.o. zawarta pomiędzy Hollywood S.A. jako kupującym oraz Grzegorzem 

Kundą jako sprzedającym, na podstawie której Hollywood S.A. nabył 85 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, 
o łącznej wartości nominalnej 8.500,00 zł, stanowiących 28,33% kapitału zakładowego HTS BAXTER Sp. z o.o. i 
uprawniających do 28,33% głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS BAXTER sp. z o.o. 

 
 Grzegorz Kunda jest akcjonariuszem Emitenta i nie jest powiązany z Emitentem w żaden inny sposób, w szczególności 

nie jest członkiem organów Emitenta 
 
Głównym przedmiotem działalności HTS BAXTER Sp. z o.o. jest działalność pralnicza. 
 
Wspólnicy HTS Baxter Sp. z o.o. w zamian za zbyte łącznie 255 udziałów na rzecz Hollywood S.A. objęli łącznie 1.700.000 
akcji imiennych zwykłych serii F Hollywood S.A. (Marek Borawski objął 566.666 akcji serii F, Andrzej Malinowski objął 
566.667 akcji serii F, Grzegorz Kunda objął 566.667 akcji serii F), po cenie emisyjnej 3 zł za każdą akcję serii F o wartości 
nominalnej 1 zł. 
 
Uchwała o emisji 1.700.000 akcji serii F została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hollywood S.A. w dniu 
28.07.2015 r. Cena emisyjna akcji serii F została ustalona na kwotę 3 zł za jedną akcję serii F. Łączna cena emisyjna akcji serii 
F wydawanych przez Hollywood S.A. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w zamian za wkład niepieniężny w 
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postaci łącznie 255 udziałów wyniosła 5.100.000,00 zł. Różnica pomiędzy łączną ceną emisyjną wszystkich akcji serii F a ich 
wartością nominalną została przekazana na kapitał zapasowy Hollywood S.A. zgodnie z art. 396 § 2 k.s.h. (agio). 
 
Cena emisyjna akcji serii F została ustalona z uwzględnieniem średniego kursu akcji Hollywood S.A. na rynku NewConnect z 
okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc podpisania umowy zobowiązującej oraz przedwstępnej warunkowej umowy 
sprzedaży udziałów HTS BAXTER Sp. z o.o. zawartej dnia 28.10.2014 r. 
 
Udziały w spółce HTS Baxter Sp. z o.o. zostały wycenione metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych Emitent nabył 
udziały przedmiotowej Spółki wyłącznie za wkład niepieniężny w postaci 1.700.000 akcji spółki serii F. Połączenie rozliczono 
metodą nabycia. Podstawą korekty wyceny środków trwałych do wartości godziwej była wycena sporządzona przez 
niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. 
 
Rozliczenie połączenia na dzień objęcia kontroli: 

 

 

wartość księgowa 

 

korekta do 
wartości 
godziwej 

 

wartość godziwa 

 
 

000'PLN 
 

000'PLN 
 

000'PLN 
Wartości niematerialne i prawne 

 
214 

   
214 

Rzeczowe aktywa trwałe 
 

4 911 
 

5 943 
 

10 854 
Aktywa finansowe długoterminowe 

 
17 

 
- 

 
17 

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 
 

74 
 

- 
 

74 
Zapasy 

 
87 

 
- 

 
87 

Należności handlowe i pozostałe 
 

1 270 
 

- 
 

1 270 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 
82 

 
- 

 
82 

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 
 

27 
 

- 
 

27 
Rezerwa na podatek odroczony 

 
(7) 

 
(920) 

 
(927) 

Zobowiązania długoterminowe 
 

(2 168) 
 

4 
 

(2 164) 
Kredyty bankowe krótkoterminowe 

 
(633) 

 
- 

 
(633) 

Zobowiązania handlowe i pozostałe 
 

(885) 
 

- 
 

(885) 
Przychody przyszłych okresów 

 
(1 487) 

 
- 

 
(1 487) 

  
1 502 

 
5 027 

 
6 529 

Kapitały netto przypadające na udziały 
niekontrolujące 

     979 

Kapitały netto przypadające na nabyte udziały 85% 
     

5 550 
Cena nabycia 

     
5 107 

Płatność w formie akcji Hollywood S.A. 
     

5 107 
Różnica odniesiona w wynik bieżący 

     
443 

 

HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) 
W wyniku realizacji umowy zobowiązującej oraz przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów HTS Baltica Sp. z 
o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) z dnia 14.11.2014 r. zawartej pomiędzy Hollywood S.A. jako kupującym oraz 
Iwoną Markowską, Teodorem Malinow oraz Piotrem Żaboklickim jako sprzedającymi, w dniach 14.04.2015 r. i 15.04.2015 r. 
zawarte zostały trzy umowy sprzedaży udziałów w spółce HTS Baltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie których 
Hollywood S.A. nabył łącznie 1.032 udziały uprawniające do 80,06% głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS Baltcia Sp. z 
o.o., tj.: 
 
- w dniu 14.04.2015 r. zawarta została umowa sprzedaży udziałów HTS Baltica Sp. z o.o. pomiędzy Hollywood S.A. jako 

kupującym oraz Iwoną Markowską jako sprzedającym, na podstawie której Hollywood S.A. nabył 458 udziałów o 
wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 229.000,00 zł, stanowiących 35,53% kapitału 
zakładowego HTS Baltica Sp. z o.o. i uprawniających do 50,14% głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS Baltica Sp. z 
o.o. 

 
 Iwona Markowska nie jest akcjonariuszem Emitenta i nie jest powiązana z Emitentem w żaden inny sposób, w 

szczególności nie jest członkiem organów Emitenta. 
 
- w dniu 14.04.2015 r. zawarta została umowa sprzedaży udziałów HTS Baltica Sp. z o.o. pomiędzy Hollywood S.A. jako 

kupującym oraz Piotrem Żaboklickim jako sprzedającym, na podstawie której Hollywood S.A. nabył 116 udziałów o 
wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 58.000,00 zł, stanowiących 9% kapitału zakładowego 
HTS Baltica Sp. z o.o. i uprawniających do 6,35% głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS Baltica Sp. z o.o. 

 
 Piotr Żaboklicki nie jest akcjonariuszem Emitenta i nie jest powiązany z Emitentem w żaden inny sposób, w 

szczególności nie jest członkiem organów Emitenta. 
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- w dniu 15.04.2015 r. zawarta została umowa sprzedaży udziałów HTS Baltica Sp. z o.o. pomiędzy Hollywood S.A. jako 
kupującym oraz Teodorem Malinow jako sprzedającym, na podstawie której Hollywood S.A. nabył 458 udziałów o 
wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 229.000,00 zł, stanowiących 35,53% kapitału 
zakładowego HTS Baltica Sp. z o.o. i uprawniających do 25,07% głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS Baltica Sp. z 
o.o. 

 
 Teodor Malinow nie jest akcjonariuszem Emitenta i nie jest powiązany z Emitentem, w szczególności nie jest 

członkiem organów Emitenta. 
 
Głównym przedmiotem działalności przejmowanej spółki jest działalność pralnicza. 

Wspólnicy HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.), w zamian za zbyte łącznie 1.032 udziały, objęli 
2.414.295 akcji imiennych zwykłych serii E Hollywood S.A. 

Uchwała o emisji 2.414.295 akcji serii E została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hollywood S.A. w dniu 
02.03.2015 r. Cena emisyjna akcji serii E została ustalona na kwotę 3 zł za jedną akcję serii E. Łączna cena emisyjna akcji serii 
E wydawanych przez Hollywood S.A. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w zamian za wkład niepieniężny w 
postaci łącznie 1.032 udziałów wyniosła 7.242.885 zł. Różnica pomiędzy łączną ceną emisyjną wszystkich akcji serii E a ich 
wartością nominalną została przekazana na kapitał zapasowy Hollywood S.A. zgodnie z art. 396 § 2 k.s.h. (agio). 
 
Cena emisyjna akcji serii E została ustalona z uwzględnieniem średniego kursu akcji Hollywood S.A. na rynku NewConnect z 
okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc podpisania umowy zobowiązującej oraz przedwstępnej warunkowej umowy 
sprzedaży udziałów HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) zawartej dnia 14.11.2014 r. 
 
Połączenie rozliczono metodą nabycia. Podstawą korekty wyceny środków trwałych do wartości godziwej była wycena 
sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. 
Udziały w spółce HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) zostały wycenione metodą skorygowanych 
aktywów netto (Wycena przygotowana przez dr. Inż. Hannę Sikacz) oraz metodą zdyskontowanych  przepływów 
pieniężnych (Zarząd Spółki). 
 
Emitent nabył łącznie 1.032 udziały HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) tytułem opłacenia 
2.414.295 akcji serii E Hollywood S.A. objętych przez wspólników HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z 
o.o.), tj. Iwonę Markowską, Teodora Malinow oraz Piotra Żaboklickiego. 
Rozliczenie połączenia na dzień objęcia kontroli: 

  

wartość księgowa 

 

korekta do 
wartości 
godziwej 

 

wartość godziwa 

 
 

000'PLN 
 

000'PLN 
 

000'PLN 

Wartości niematerialne i prawne 
     

- 
Rzeczowe aktywa trwałe 

 
6 535 

 
6 964 

 
13 499 

Aktywa finansowe długoterminowe 
 

17 
 

- 
 

17 
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 

 
425 

 
- 

 
425 

Zapasy 
 

50 
 

- 
 

50 
Należności handlowe i pozostałe 

 
4 487 

 
- 

 
4 487 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 

259 
 

- 
 

259 
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 

 
72 

   
72 

Rezerwa na podatek odroczony 
 

(238) 
 

(1 546) 
 

(1 784) 
Zobowiązania długoterminowe 

 
(3 999) 

 
5 

 
(3 994) 

Kredyty bankowe krótkoterminowe 
 

(2 812) 
 

- 
 

(2 812) 
Zobowiązania z tytułu leasingu 

 
(813) 

 
- 

 
(813) 

Zobowiązania handlowe i pozostałe 
 

(1 796) 
 

- 
 

(1 796) 
Przychody przyszłych okresów 

 
(443) 

 
- 

 
(443) 

  
1 744 

 
5 423 

 
7 167 

Kapitały netto przypadające na udziały 
niekontrolujące 

     
1 429 

Kapitały netto przypadające na nabyte udziały 
80,06%      5 738 
Cena nabycia 

     
7 250 

Płatność w formie akcji Hollywood S.A. 
     

7 250 
Wartość firmy z połączenia 

     
1 512 

 

Nabycie dodatkowych udziałów HTS Baltica Sp. z o.o. (wcześniej: Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) 
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W dniu 30.03.2016 roku zostały zawarte umowy nabycia dodatkowych udziałów w spółce pod firmą Konsorcjum Pralnicze 
Sp. z.o.o.  z siedzibą w Gdyni: 
 
Na mocy umowy sprzedaży zawartej w dniu 30.03.2016 z p.  Iwoną Moniką Markowską nastąpiło nabycie 177 udziałów w 
spółce Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, za łączną cenę w wysokości 1.113.038 zł.  
 
Na mocy umowy sprzedaży zawartej w dniu 30.03.2016 z p. Anną Kurpiewską nastąpiło nabycie 80 udziałów w spółce 
Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, za łączną cenę w wysokości 500.324 zł.  
 
Nabyte udziały stanowiły 19,94% wszystkich udziałów, tym samym Hollywood S.A. posiada 100% udziałów w spółce pod 
firmą Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. Cena sprzedaży wynosiła łącznie 1.613.362 zł. Zapłata ceny sprzedaży została ustalona 
w umowie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przez każdą ze stron. Głównym przedmiotem działalności 
przejmowanej spółki jest działalność pralnicza.  
 
Rozliczenie nabycia dodatkowych udziałów: 

  

000'PLN 

Kapitały netto ogółem 

 

5 367 

Kapitały netto przypadające na nabyte udziały 19,94% 

 

10 070 

Cena nabycia 

 

1.613 

Wartość firmy 

 

543 

 
W dniu 12.09.2016 nastąpiła zmiana nazwy Spółki z Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. na HTS Baltica Sp. z o.o. 
 

HTS Medij Sp. z o.o. 
W dniu 16.09.2015 r. zostały zawarte umowy sprzedaży udziałów w spółce pod firmą HTS Medij Sp. z o.o. z siedzibą w 
Pępowie, na podstawie których Hollywood S.A. nabył łącznie 1.700 udziałów stanowiących 25% kapitału zakładowego na 
Zgromadzeniu Wspólników HTS Medij Sp. z o.o. i uprawniających do 25% głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS Medij 
Sp. z o.o., tj.: 
 
- umowa sprzedaży udziałów HTS Medij Sp. z o.o. zawarta pomiędzy Hollywood S.A. jako kupującym oraz Danutą 

Łapawa jako sprzedającym, na podstawie której Hollywood S.A. nabył 1.020 udziałów o wartości nominalnej 100 zł 
każdy, o łącznej wartości nominalnej 102.000,00 zł, stanowiących 15% kapitału zakładowego HTS Medij Sp. z o.o. i 
uprawniających do 15% głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS Medij sp. z o.o. 

 
 Danuta Łapawa jest akcjonariuszem Emitenta i nie jest powiązana z Emitentem w żaden inny sposób, w szczególności 

nie jest członkiem organów Emitenta. 
 
- umowa sprzedaży udziałów HTS Medij Sp. z o.o. zawarta pomiędzy Hollywood S.A. jako kupującym oraz Eugeniuszem 

Łapawa jako sprzedającym, na podstawie której Hollywood S.A. nabył 680 udziałów o wartości nominalnej 100 zł 
każdy, o łącznej wartości nominalnej 68.000,00 zł, stanowiących 10% kapitału zakładowego HTS Medij Sp. z o.o. i 
uprawniających do 10% głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS Medij sp. z o.o. 

 
 Eugeniusz Łapawa jest akcjonariuszem Emitenta i nie jest powiązany z Emitentem w żaden inny sposób, w 

szczególności nie jest członkiem organów Emitenta. Pan Eugeniusz Łapawa pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce 
HTS Medij Sp. z o.o oraz HTS AMA Sp. z o.o. 

 
Głównym przedmiotem działalności HTS Medij Sp. z o.o. jest działalność pralnicza. Hollywood S.A. nabył łącznie 1.700 
udziałów stanowiących 25% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS Medij Sp. z o.o., tym samym 
Hollywood posiada obecnie 100% udziałów w spółce pod firmą HTS Medij sp. z.o.o. 
 
Wspólnicy HTS Medij Sp. z o.o., w zamian za zbyte udziały objęli 361.667 akcji imiennych zwykłych serii G Hollywood S.A., po 
cenie emisyjnej 4,50 zł za każdą akcję. Uchwała o emisji akcji serii G została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Hollywood w dniu 28.07.2015. 
 
Udziały w spółce HTS Medij Sp. z o.o.  zostały wycenione metodą skorygowanych aktywów netto. Wycena została dokonana 
przez Spółkę PELIKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu. 
 
Emitent nabył łącznie 1.700 udziałów HTS Medij Sp. z o.o. tytułem opłacenia 361.667 akcji serii G Hollywood S.A. objętych 
przez wspólników HTS Medij Sp. z o.o., tj. Danutę Łapawa oraz Eugeniusza Łapawa. 
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Cena emisyjna akcji serii G została ustalona z uwzględnieniem średniego kursu akcji Hollywood S.A. na rynku NewConnect z 
okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Hollywood S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Hollywood S.A., porządkiem obrad którego objęto podwyższenie kapitału zakładowego Hollywood S.A. o akcje serii G oraz z 
uwzględnieniem ustaleń dokonanych pomiędzy Hollywood S.A. oraz Danutą Łapawa i Eugeniuszem Łapawa będących  
stronami umowy zobowiązującej oraz przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów HTS Medij Sp. z o.o. z dnia 
15.03.2013 r. 
 
Rozliczenie nabycia dodatkowych udziałów: 

  

000'PLN 

Kapitały netto ogółem 

 

17 126 

Kapitały netto przypadające na nabyte udziały 25% 

 

4 282 
Cena nabycia 

 

1 629 

Okazyjne nabycie 

 

2 653 
 
HTS Nieruchomości S.A. 

W dniu 24.06.2015 aktem notarialnym Rep. A Nr 538/2015 została zawiązana spółka HTS Nieruchomości S.A. Kapitał 
zakładowy nowoutworzonej spółki wynosi 100.000 zł i dzieli się na 100.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł. Wszystkie akcje 
zostały objęte przez Hollywood S.A.. Akcje zostały pokryte gotówką w kwocie 25.000 zł. 

2014 

HTS AMA Sp. z o.o. 

W dniu 09.05.2014 na mocy umowy sprzedaży zawartej z p. Ryszardem Ratajczakiem nastąpiło nabycie przez Hollywood 
S.A. 543 udziałów w spółce AMA Sp. z o.o. w kapitale zakładowym w wysokości łącznej 143.440 zł. Nabyte udziały stanowiły 
33,3% wszystkich udziałów. Cena nabycia wynosiła 48.000 zł. W dniu 23.12.2013 dokonano wpłaty zaliczki na poczet 
nabycia udziałów w kwocie 8.500 zł, reszta ceny w wysokości 39.500 zł została uregulowana w dniu umowy zbycia udziałów.  

Pan Ryszard Ratajczak nie jest powiązany z Emitentem, w szczególności nie jest członkiem organów Emitenta. 

W dniu 09.05.2014 na mocy umowy sprzedaży zawartej z p. Renatą Ratajczak nastąpiło nabycie przez Hollywood S.A. 544 
udziałów w spółce AMA Sp. z o.o. Nabyte udziały stanowiły 33,4% wszystkich udziałów. Cena nabycia wynosiła 48.000 zł. W 
dniu 23.12.2013 dokonano wpłaty zaliczki na poczet nabycia udziałów w kwocie 8.500 zł, reszta ceny w wysokości 39.500 zł 
została uregulowana w dniu umowy zbycia udziałów. 

Pani Renata Ratajczak nie jest powiązana z Emitentem, w szczególności nie jest członkiem organów Emitenta. 

W dniu 09.05.2014 na mocy umowy sprzedaży zawartej z p. Andrzejem Wrobińskim nastąpiło nabycie przez Hollywood S.A. 
136 udziałów w spółce AMA Sp. z o.o. w kapitale zakładowym w wysokości łącznej 143.440 zł. Nabyte udziały stanowiły 
8,33% wszystkich udziałów. Cena nabycia wynosiła 12.000 zł. W dniu 23.12.2013 dokonano wpłaty zaliczki na poczet 
nabycia udziałów w kwocie 8.500 zł, reszta ceny w wysokości 3.500 zł została uregulowana w dniu umowy zbycia udziałów. 
 
Pan Andrzej Wrobiński jest powiązany z Emitentem pośrednio poprzez pełnienie funkcji członka Zarządu w spółce HTS AMA 
Sp.  z o.o. (dawniej AMA Sp. z o.o.). Pan Andrzej Wrobiński nie jest członkiem organów Emitenta. 

 
Udziały w spółce AMA Sp. z o.o. zostały wycenione przez Zarząd Hollywood SA w wysokości odpowiadającej ich wartości 
nominalnej, tj. 88 zł za jeden udział. 
 
Głównym przedmiotem działalności przejmowanej spółki jest działalność pralnicza. Do celów rozliczenia połączenia 
wynikającego z powyższych transakcji przyjęto datę przejęcia na dzień 30.06.2014. Połączenie rozliczono metodą nabycia. 
 
Rozliczenie połączenia na dzień objęcia kontroli: 

 
 

wartość księgowa 

 

korekta do 
wartości godziwej 

 

wartość godziwa 

 
 

000'PLN 
 

000'PLN 
 

000'PLN 

Wartość zakupionych aktywów netto: 
     

 Rzeczowe aktywa trwałe 
 

234 
 

- 
 

234 
Należności handlowe i pozostałe 

 
177 

 
- 

 
177 

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 
 

135 
 

- 
 

135 
Zobowiązania długoterminowe 

 
(109) 

 
- 

 
(109) 

Kredyty bankowe krótkoterminowe 
 

(163) 
 

- 
 

(163) 
Zobowiązania handlowe i pozostałe 

 
(539) 

 
- 

 
(539) 

  
(265) 

 
- 

 
(265) 

Kapitały netto przypadające na udziały 
niekontrolujące 

     
(66) 
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Kapitały netto przypadające na nabyte udziały 75% 
     

(199) 

      
 Cena nabycia 

     
108 

Dodatkowe koszty 
     

1 
Zapłacono gotówką 

     
109 

Wartość firmy z połączenia 
     

308 
 

Nabycie dodatkowych udziałów w HTS AMA Sp. z o.o. w 2016 r. 
 
W dniu 22.11.2016 roku została zawarta umowa nabycia dodatkowych udziałów w spółce pod firmą HTS Ama Sp. z o.o. z 
siedzibą  w Poznaniu. 
 
Na mocy umowy sprzedaży zawartej w dniu 22.11.2016 z p. Eugeniuszem Łapawa nastąpiło nabycie 407 udziałów w kapitale 
zakładowym  spółki pod nazwą HTS Ama Sp. z o.o., o wartości nominalnej 88 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 
35.816,00zł.   
 
Nabyte udziały stanowiły 25% wszystkich udziałów, tym samym Hollywood S.A. posiada 100% udziałów w spółce pod firmą 
HTS Ama Sp. z o.o. Pan Eugeniusz Łapawa  w zamian za 25% odkupionych udziałów spółki HTS AMA otrzymał 5.000 akcji 
imiennych serii K spółki Hollywood SA 
 
Rozliczenie nabycia dodatkowych udziałów: 

  

000'PLN 

Kapitały netto ogółem 

 

492 

Kapitały netto przypadające na nabyte udziały 25% 

 

123 

Cena nabycia 

 

157 

Wartość firmy 

 

34 

 

Pralmed Sp. z o.o. 

W dniu 21.11.2014 na mocy umowy sprzedaży zawartej z p. Wiesławem Sosnowskim nastąpiło nabycie przez Hollywood 
S.A. 50 udziałów w spółce Pralmed Sp. z o.o. w kapitale zakładowym w wysokości łącznej 20.000 zł. Nabyte udziały 
stanowiły 25% wszystkich udziałów. Cena nabycia wynosiła 5.000 zł. Zapłata ceny nastąpiła w terminie 1 dnia po zawarciu 
umowy sprzedaży. Głównym przedmiotem działalności przejmowanej spółki jest działalność pomocnicza dla działalności 
pralniczej. 
 
Pan Wiesław Sosnowski nie jest powiązany z Emitentem, w szczególności nie jest członkiem organów Emitenta. 
 
Nabycie pakietów kontrolnych udziałów miało miejsce w 2012 roku i miało miejsce pod wspólną kontrolą. Różnica 
pomiędzy wartością nabytych udziałów w cenie nabycia a wartością kapitału ujęta została w osobnej pozycji kapitałów 
własnych „Rozliczenie połączenia”.  
Udziały w spółce Pralmed Sp. z o.o. zostały wycenione przez Zarząd Hollywood SA w wysokości odpowiadającej ich wartości 
nominalnej, tj. 100 zł za jeden udział. 
 
Poniżej Emitent podaje informacje o inwestycjach dokonanych w 2013 roku uznając je za istotne przedstawienia pełnego 
obrazu dokonanych inwestycji kapitałowych.  

Hollywood Textile Service Sp. z o.o. 

W dniu 06.05.2013 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hollywood S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisję 17.300.000 akcji o wartości nominalnej oraz emisyjnej 1 zł. Akcje zostały 
objęte przez p. Andrzeja Konieczkowskiego i opłacone wkładem w postaci 17.300 udziałów w kapitale zakładowym spółki 
Hollywood Textile Service Sp. z o.o. 
 
Pan Adam Andrzej Konieczkowski jest podmiotem powiązanym z Emitentem jako Prezes Zarządu Emitenta i większościowy 
akcjonariusz (wraz ze spółką Pracosław Sp. z o.o.) 
 
Łączna wartość wkładu niepieniężnego została ustalona na poziomie 17.300 tys. zł, przy zastosowaniu metody 
skorygowanych aktywów netto, przez Zarząd Emitenta na podstawie wyceny składników majątku Hollywood Textile Service 
Sp. z o.o. sporządzonego przez Zarząd Hollywood Txtile Service Sp. z o.o. w dniu 20 marca 2013 r. według stanu na dzień 20 
grudnia 2012 r. 
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W dniu 24.06.2013 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hollywood S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisję 12.700.000 akcji o wartości nominalnej oraz emisyjnej 1 zł. Akcje zostały 
objęte przez p. Renatę Konieczkowską, p. Grażynę Gorzelniaską, p. Bogdana Małachwiej, oraz p. Cezarego 
Konieczkowskiego i opłacone wkładem w postaci 12.300 udziałów w kapitale zakładowym spółki Hollywood Textile Service 
Sp. z o.o. 
Pani Renata Konieczkowska jest podmiotem powiązanym z Emitentem, jako żona Prezesa Zarządu Adama Andrzeja 
Konieczkowskiego oraz większościowego akcjonariusza (wraz ze spółką Pracosław Sp. z o.o.) oraz jako Prokurent Spółki 
Hollywood S.A. Pan Cezariusz Konieczkowski jest synem Renaty Konieczkowskiej i Prezesa Adama Andrzeja 
Konieczkowskiego Prezesa Zarządu Emitenta i większościowego akcjonariusza Emitenta (wraz ze spółką Pracosław Sp. z 
o.o.). Pan Cezariusz Konieczkowski nie jest członkiem organów Emitenta. 
Pani Grażyna Gorzelniaska i Pan Bogdan Małachwiej nie są powiązani z Emitentem oraz nie są członkiem organów Emitenta. 
 
Łączna wartość wkładu niepieniężnego została ustalona na poziomie 12.700 tys. zł, przy zastosowaniu metody 
skorygowanych aktywów netto, przez Zarząd Emitenta na podstawie wyceny składników majątku Hollywood Textile Service 
Sp. z o.o. sporządzonego przez Zarząd Hollywood Txtile Service Sp. z o.o. w dniu 20 marca 2013 r. według stanu na dzień 20 
grudnia 2012 r. 
 
Głównym przedmiotem działalności przejmowanej spółki jest działalność pralnicza. 
Nabycie udziałów nastąpiło pod wspólną kontrolą, do rozliczenia połączenia zastosowano metodę łączenia udziałów. W 
związku z tym historyczne dane finansowe zostały przekształcone w taki sposób jakby nabycie nastąpiło w dniu 01.01.2013. 
Połączenie rozliczono  metodą łączenia udziałów, dane Hollywood Textile Services Sp. z o.o. włączono do konsolidacji 
według wartości księgowej wynikającej z przekształconego sprawozdania finansowego do MSR/MSSF, po wyłączeniu 
wspólnych transakcji. Wyłączeniu podlegała wartość udziałów w cenie nabycia 30.000.000 zł oraz kapitału 3.000.000 zł. 
Skutki połączenia ujęte zostały w osobnej pozycji kapitałów własnych „Rozliczenie połączenia”.  
Dane finansowe Hollywood Textile Services na dzień 01.01.2013 przedstawiały się następująco: 

  

000' PLN 

Majątek trwały 

 

44 935 

Majątek obrotowy 
 

9 436 

Razem aktywa 
 

54 371 

Kapitał podstawowy 
 

3 000 

Kapitał zapasowy 
 

5 383 

Kapitał z aktualizacji wyceny 
 

17 279 

Wynik z lat ubiegłych 
 

55 

Zysk netto 
 

1 839 

Odpisy z zysku 
 

(138) 

  
27 418 

Zobowiązania długoterminowe 
 

17 788 

Zobowiązania krótkoterminowe 
 

9 165 

Razem pasywa 
 

54 371 

 
HTS Medij Sp. z o.o. 

W dniu 26.11.2013 na mocy umowy sprzedaży zawartej z p. Marią Łapawą oraz Eugeniuszem Łapawą nastąpiło nabycie 
przez Hollywood S.A. 5.100 udziałów w spółce Medij Sp. z o.o. w kapitale zakładowym w wysokości łącznej 680.000 zł. 
Nabyte udziały stanowiły 75% wszystkich udziałów. Cena sprzedaży wynosiła 2.100 tys. zł. Zapłata ceny została ustalona w 
umowie następująco: 1.000.000 zł – 14 dni od podpisania umowy, 500.000 zł – 210 dni od podpisania umowy, 600.000 zł – 
365 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż po upływie 395 dni od dnia podpisania umowy. Głównym 
przedmiotem działalności przejmowanej spółki jest działalność pralnicza. Połączenie rozliczono metodą nabycia. Podstawą 
korekty wyceny środków trwałych do wartości godziwej była wycena sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę 
majątkowego. 
 
Udziały w spółce HTS Medij Sp. z o.o.  zostały wycenione metodą skorygowanych aktywów netto Wycena została dokonana 
przez Pelikan Sp. z o.o. Emitent nabył udziały przedmiotowej Spółki za kwotę wymienioną powyżej.  
 

Rozliczenie połączenia na dzień objęcia kontroli: 

 

 

wartość 
księgowa 

 

korekta do 
wartości 
godziwej 

 

wartość 
godziwa 

 
 

000'PLN 
 

000'PLN 
 

000'PLN 

Wartość zakupionych aktywów netto: 
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Rzeczowe aktywa trwałe 
 

11 996 
 

19 739 
 

31 735 

Nieruchomości 
 

603 
 

- 
 

603 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 

 
157 

 
- 

 
157 

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 
 

264 
 

- 
 

264 
Zapasy 

 
56 

 
- 

 
56 

Należności handlowe i pozostałe 
 

1 366 
 

- 
 

1 366 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 
11 

 
- 

 
11 

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 
 

189 
 

- 
 

189 
Rezerwa na podatek odroczony 

 
(101) 

 
(3 760) 

 
(3 861) 

Zobowiązania długoterminowe 
 

(9 388) 
 

75 
 

(9 313) 
Kredyty bankowe krótkoterminowe 

 
(1 346) 

 
- 

 
(1 346) 

Zobowiązania handlowe i pozostałe 
 

(3 172) 
 

(49) 
 

(3 221) 

  
635 

 
16 005 

 
16 640 

Kapitały netto przypadające na udziały niekontrolujące      4 160 
Aktywa netto przypadające na nabyte udziały 75% 

     
12 480 

      
 Cena nabycia 

     
2 122 

W tym: 
     

 Zapłacono gotówką 
     

         1 000  
Płatność odroczona 

     
 1 122 

Różnica odniesiona w wynik bieżący 
     

10 358 
 

HTS Targatz GmbH (dawniej Hollywood Textile Service Deutschland GmbH)  

Spółka dominująca objęła udziały w nowoutworzonej spółce HTS Deutschland GmbH. 

Dane finansowe HTS Targatz GmbH (dawniej Hollywood Textile Service Deutschland GmbH) na dzień 31.12.2013 
przedstawiały się następująco: 
 

  

000' PLN 

Majątek trwały 

 

2 

Majątek   obrotowy 
 

80 

Razem aktywa 
 

82 

Kapitał podstawowy 
 

105 

Zysk netto 
 

(28) 

Różnice kursowe z przeliczenia 
 

- 

  
77 

Zobowiązania długoterminowe 
 

- 

Zobowiązania krótkoterminowe 
 

5 

Razem pasywa 
 

82 

 

Nabycie dodatkowych udziałów HTS Rental Sp. z o.o. oraz Pral Serwis Sp. z o.o. 

W 2013 spółka dominująca nabyła dodatkowe udziały w spółkach HTS Rental Sp. z o.o. oraz  
Pral Serwis Sp. z o.o., Nabycie pakietów kontrolnych udziałów miało miejsce w 2012 roku i miało miejsce pod wspólną 
kontrolą. Różnica pomiędzy wartością nabytych udziałów w cenie nabycia a wartością kapitału ujęta została w osobnej 
pozycji kapitałów własnych „Rozliczenie połączenia”. Szczegóły rozliczenia zakupu dodatkowych udziałów zostały 
przedstawione poniżej. 

  

Nabyty 
udział 

 

Cena 
nabycia 

000' PLN 

 

Kapitał 
podstawowy 

przypadający na 
nabyte udziały 

 

Rozliczenie 
połączenia 

    

 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

Pral Serwis Sp. z o.o. 
 

25% 
 

13 

 

2 

 

(12) 

HTS Rental Sp. z o.o. 
 

5,66% 
 

80 

 

6 

 

(74) 

    

 

 

 

 

(86) 

 
 
5.2.2 Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Emitenta i grupy kapitałowej 
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Wszelkie inwestycje opisane poniżej realizowane są na Dzień Prospektu i znajdują się na terenie Polski. 
 

 Po zakończeniu pierwszej fazy inwestycji w zakładzie Hollywood Rental, kiedy pralnia wyposażona została w 
urządzenia używane, pochodzące z transakcji nabycia środków trwałych od DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA 
Spółka z o.o. z zakładu w Opolu, w 2 i 3 kwartale 2017 r. kontynuowana będzie rozbudowa parku maszynowego, 
polegająca przede wszystkim na nabyciu kompleksowych linii pralniczych oraz sortowniczych. Łączna kwota 
planowanych inwestycji, włącznie z zakupem instalacji sortowniczej estymowana jest na około 9 mln zł. 
Dodatkowe moce zakładu po zakończeniu inwestycji wyniosą 400 t/m-c. Nowy zakład stanowić będzie centrum 
realizacji usług wynajmu w zakresie odzieży roboczej. Finansowanie inwestycji opera się na środkach własnych i 
finansowaniu fabrycznym. 

 Planowana jest finalizacji nabycia hali produkcyjnych w Stargardzie w zakładzie HTS Stargard Sp. z o.o. Po 
zakończonej inwestycji Spółka uzyska nowe moce przerobowe oraz możliwość realizacji usług nie tylko dla 
tekstyliów płaskich, ale również tekstyliów fasonowych, o szacunkowym miesięcznym przerobie na poziomie 500 
ton. Finansowanie inwestycji planowane jest w oparciu o środki własne. 

 Grupa realizuje także inwestycje w majątek odtworzeniowy, technologiczny oraz inwestycje środowiskowe (m.in. 
multicyklony, instalacje ściekowe) w spółkach zależnych, przede wszystkim w HTS Baxter Sp. z o.o. oraz HTS 
Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.), których szacunkowa wartość wyniesie około 500 tys. zł. 
Finansowanie w tym zakresie odbywa się poprzez środki własne, leasing oraz krótkoterminowe kredyty bankowe. 

 W związku z dynamicznym rozwojem usług wynajmu tekstyliów wraz z serwisem pralniczym związanym z 
wynajmem w strukturze przychodów, grupa na bieżąco prowadzi bieżące inwestycje w zakup tekstyliów. 
Estymowany koszt inwestycji w tekstylia w przeciągu kolejnych 12 miesięcy wyniesie około 5-8 mln zł. 
Finansowanie zakupu tekstyliów na wynajem opiera się na środkach własnych oraz specjalistycznych kredytach 
bankowych pod tzw. rental. 

  Planowana jest także inwestycja w kolejne systemy radiowej identyfikacji tekstyliów na poziomie około 500 tys. zł 
w Grupie Kapitałowej. Inwestycja ta zostanie sfinansowana przede wszystkim leasingiem. 

 Przeprowadzane są także na bieżąco inwestycje odtworzeniowe w majątek w wysokości zbliżonej do poziomu 
amortyzacji. Decyzja w zakresie finansowania dokonywana jest indywidualnie w zależności od aktywa, niemniej 
jednak na ogół stanowi połączenie finansowania środkami własnymi, leasingiem lub kredytem bankowym. 
 

5.2.3 Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których jego organy zarządzające podjęły 
już wiążące zobowiązania. 
 
Zarząd Grupy aktywnie weryfikuje możliwości akwizycyjne na terenie Polski, Czech oraz Niemiec, które wzmocniłyby dalszy 
dynamiczny wzrost. Obecnie rozpatrywanych jest kilka wariantów inwestycyjnych w aktywa finansowe, choć brak jest 
wiążących porozumień co do dalszych inwestycji. W zależności od ostatecznych decyzji w tym zakresie podejmowane będą 
także decyzje w zakresie finansowania nabywanych aktywów. 
 
6. Zarys ogólny działalności Emitenta 

6.1 Działalność podstawowa 

6.1.1 Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta 
działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem ogólnych kategorii świadczonych usług 
 
Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Hollywood S.A. świadczą usługi pralnicze  na terenie całego kraju w trzech 
sektorach branżowych, tj. służbie zdrowia, hotelarstwie i gastronomii  (HoReCa) oraz w przemyśle (i usługach).  
Polska służba zdrowia dysponuje około 280.000 łóżek medycznych, które znajdują się w szpitalach, zakładach pielęgnacyjno 
– opiekuńczych i uzdrowiskach, których jest łącznie ponad 1.700.   
Na terenie Polski funkcjonuje około 2.500 skategoryzowanych hoteli, które dysponują około 250.000 miejsc noclegowych. 
Zarejestrowanych w Polsce podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 10 osób jest ponad 44.000, w tym w 
przemyśle jest około 8.800 podmiotów przemysłowych i usługowych zatrudniających łącznie ok. 2.900.000 osób. 
 
Wielkość poszczególnych sektorów, w których działają spółki z Grupy Kapitałowej pokazuje poniższy wykres, obrazujący 
dobowe ilości tekstyliów (w tonach) w serwisie pralniczym w Polsce. 
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Źródło: Emitent 

Bielizna (tekstylia) szpitalna: około 450 ton na dobę, 
Bielizna (tekstylia) hotelowa: około 420 ton na dobę, 
Odzież robocza: około 320 ton na dobę. 

 

Łączna ilość wszelkich tekstyliów przeznaczonych do profesjonalnego serwisu pralniczego wykonywanego w pralniach 
przemysłowych w Polsce wynosi około 1.190 ton na dobę, co w skali miesiąca, przy założeniu 26 dni roboczych, daje 30.940 
ton tekstyliów do prania. Ilość ta jest serwisowana w około 450 pralniach przemysłowych działających w Polsce, przy czym 
70% tekstyliów  jest prana w pralniach o mocach przerobowych powyżej 5 ton na dobę, a 30% tekstyliów w mniejszych 
zakładach pralniczych.  

 

W ostatnich latach podmioty działające w służbie zdrowia i hotelarstwie likwidowały własne pralnie, a następnie zlecały 
wykonywanie usług specjalistycznym zakładom zewnętrznym. Rozwiązanie to dawało placówkom medycznym i hotelom 
znaczne oszczędności, a dodatkowo pozwalały zaadoptować pomieszczenia po pralni na inne cele. Dzięki temu pralnie 
przemysłowe zwiększały swoje moce przerobowe i serwisowały coraz większe ilości tekstyliów. Obecnie w całej Polsce 
funkcjonują jeszcze pralnie działające w szpitalach lub hotelach, które jednak świadczą usługi przede wszystkim na własne 
potrzeby, a ich udział w całym rynku nie jest znaczący.  
 
Największy potencjał rozwojowy ma serwis i wynajem odzieży roboczej, który cały czas jest w Polsce usługą nową, 
funkcjonująca w naszym kraju zaledwie od około 20 lat. Obecnie jedynie około 20-25% odzieży roboczej użytkowanej w 
zakładach przemysłowych jest objęte specjalistycznym, profesjonalnym serwisem rozumianym jako usługi wynajmu odzieży 
wraz z usługami pralniczymi lub jako same usługi pralnicze świadczone przez pralnie przemysłowe.   
 
Tendencje na rynku wskazują na to, że rynek odzieży roboczej w najbliższych latach będzie rynkiem najszybciej rozwijającym 
się w Polsce, w którym coraz więcej podmiotów będzie korzystało z usług serwisu i wynajmu odzieży roboczej, 
świadczonych przez profesjonalnych i przemysłowych usługodawców. Docelowo rynek ten będzie dążył do parametrów 
rynków w krajach zachodniej Europy i Skandynawii, gdzie specjalistycznym serwisem objęte jest ponad 70% rynku odzieży. 
 
Aktualnie największy udział w strukturze portfela klientów Grupy Kapitałowej stanowi sektor medyczny. Na drugim miejscu 
znajduje się sektor hotelowy HoReCa. Na trzeciej pozycji znajduje się sektor wynajmu i serwisu odzieży dla zakładów 
przemysłowych. Sektor ten pomimo obecnie najmniejszego udziału w strukturze docelowo postrzegany jest jako najbardziej 
perspektywiczny. 
 
Kanały dystrybucji wykorzystywane przez spółki Grupy Kapitałowej są w znacznej mierze uzależnione od sektora, w którym 
działa nabywca usług. Grupa Kapitałowa korzysta z dwóch kanałów dystrybucyjnych, którymi są zamówienia publiczne oraz 
przedstawiciele handlowi zatrudnieni w dziale sprzedaży.  
 
Kontrakty w segmencie medycznym praktycznie w całości są pozyskiwane poprzez zamówienia publiczne, a kontrakty z 
placówkami służby zdrowia zawarte w inny sposób są pojedyncze i nie mają znaczenia dla całości pozyskanych zamówień w 
tym sektorze działania.  
Umowy realizowane w hotelarstwie oraz w przemyśle (i usługach) są pozyskiwane głównie w drodze działań i negocjacji 
handlowych. W sektorze przemysłowym sporadycznie zdarzają się zamówienia, których pozyskanie wiąże się z udziałem w 
postępowaniach przetargowych przeprowadzanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub wewnętrznych 
regulaminów przetargowych obowiązujących u zamawiających.  
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Na podstawie danych własnych zebranych przez Emitenta oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego, HoReCa, ETSA 
(European Textile Services Association) oraz RTSA (Textile Rental Services Association) można szacować, że Grupa 
Kapitałowa jest jednym z największych podmiotów działających na krajowym rynku pralniczym, która poprzez spółki 
wchodzące w jej skład świadczy usługi praktycznie na terenie całego kraju. 
 
Rynek HoReCa w Polsce charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem – w branży działa wiele lokalnych zakładów pralniczych. 
Grupa Kapitałowa wraz z kilkoma innymi podmiotami działającymi na terenie całego kraju jest w gronie największych 
usługodawców działających na rzecz hotelarstwa, które obsługują obiekty największych globalnych sieci hotelowych oraz 
krajowe grupy hotelowe i pojedyncze hotele różnej wielkości. 
 
Udział Grupy Kapitałowej w rynku odzieży roboczej systematycznie się zwiększa, ale obecnie zdecydowanymi liderami w 
Polsce są firmy CWS – Boco Polska Sp. z o.o. oraz Berendsen Textile Service Sp. z o.o..  Obydwie firmy są polską częścią 
międzynarodowych koncernów działających na rynku rozwiązań outsourcingowych i działają w naszym kraju od ponad 15 
lat, mając obecnie łącznie ponad 50% udziału w polskim rynku serwisu odzieży roboczej. Emitent wraz ze spółkami 
zależnymi jest w grupie kilku usługodawców o porównywalnym udziale w rynku, ale znacznie niższym niż dwaj liderzy.  
 
W zakładach pralniczych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej  największy udział w strukturze serwisowanych tekstyliów 
ma sektor medyczny. Zgodnie z danymi własnymi Emitenta Grupa Kapitałowa przerabia około 10-12% ogółu bielizny 
szpitalnej w Polsce i jest największym usługodawcą w kraju świadczącym usługi prania i wynajmu tekstyliów na rzecz 
placówek służby zdrowia. 
 
Grupa Kapitałowa w przypadku rynku HoReCa ma pozycję jednego z największych usługodawców w kraju. Udział usług 
wykonywanych dla hotelarstwa systematycznie wzrasta w portfelu usług Grupy Kapitałowej w okresie od 2011 roku, 
kosztem udziału procentowego usług dla sektora medycznego.  
 
Serwis i wynajem odzieży roboczej jest obszarem działalności Grupy Kapitałowej, w którym okres działania jest najkrótszy w 
porównaniu z rynkiem medycznym i hotelarskim.  
 
Rynek, na którym działa Grupa Kapitałowa charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Cały czas powstają nowe podmioty 
działające w branży oraz upadają lub kończą działalność inne, które z różnych względów nie poradziły sobie na rynku. Na 
przestrzeni ostatnich lat rynek szeroko rozumianej branży pralniczej wykazuje tendencję rosnącą, z uwagi na fakt, iż stale 
powiększa się wolumen rynku do zagospodarowania przez pralnie przemysłowe.  Sukcesywnie ze względów ekonomicznych 
likwidowane są pralnie własne dotychczas działające w strukturach szpitali, hoteli, wojska oraz domów pomocy społecznej. 
Likwidacja wyeksploatowanych i nierentownych pralni własnych w zdecydowanej większości działających w strukturach 
podmiotów sektora publicznego, powoduje wprowadzenie na rynek dodatkowego potencjału wyrobów tekstylnych 
przeznaczonych do prania. Coraz mniej instytucji i podmiotów gospodarczych posiada własne pralnie, a główna tendencja 
rynkowa polega na outsourcingu usług pralniczych. 
 
Bardzo wyraźnie rysuje się również tendencja polegająca na odchodzeniu przez zakłady przemysłowe od zakupów odzieży 
roboczej dla swoich pracowników. Pracodawcy coraz częściej wolą odzież pracowniczą wynająć i powierzyć zarządzanie nią 
firmie zewnętrznej. Rozwiązanie takie daje wiele korzyści, począwszy od obniżenia kosztów, a kończąc na budowaniu 
lepszego wizerunku firmy. Segment rynku dotyczący odzieży roboczej jest najbardziej perspektywicznym. Dzisiaj w 
segmencie tym występuje wyraźna dominacja dwóch firm specjalistycznych, a taka sytuacja sprzyja konsolidacji innych, 
mniejszych podmiotów w celu stworzenia trzeciej liczącej się firmy serwisowej na rynku.  
 
Również w służbie zdrowia i u klientów z segmentu HoReCa występuje znacząca tendencja polegająca na „zamianie” 
samych usług pralniczych na pełen serwis tekstyliów, który obejmuje ich wynajem, pranie wraz z zarządzaniem nimi. W ten 
sposób klienci przenoszą na wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne całość działań dotyczących gospodarki tekstyliami w 
ich obiektach, przy jednoczesnym rozłożeniu w czasie kosztów związanych z zakupem i użytkowaniem niezbędnej bielizny i 
odzieży. Ten trend z każdym rokiem nasila się coraz bardziej i zbliża się powoli do sytuacji panującej na rynkach krajów 
Europy Zachodniej, które mają w tym zakresie kilkudziesięcioletnie doświadczenie. 
 
Dającą się wyraźnie zauważyć w ostatnich latach tendencją wśród odbiorców rynku pralniczego, zarówno w sektorze 
medycznym, jaki i hotelowym oraz przemysłowym, jest szczególna dbałość o jakość usług. Fakt ten sprawia, że klient szuka i 
coraz częściej wybiera wykonawców profesjonalnych dających pewność prawidłowego i terminowego wykonania zlecenia. 
Wieloletnie doświadczenia przedsiębiorców przekładają się na świadomość, że cena nie może być jedynym kryterium 
wyboru dostawcy. Tendencja ta sprawia, że przemysłowe zakłady pralnicze o znacznym stopniu zaawansowania 
technologicznego, wygrywają w grze rynkowej z małymi niedoinwestowanymi pralniami. 
 
6.1.2 Wskazanie wszystkich nowych produktów lub usług, które zostały wprowadzone, a także w zakresie, w jakim 
informacje na temat opracowywania nowych produktów zostały upublicznione, podanie stanu prac nad tymi projektami  
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Emitent podjął działania zmierzające do wprowadzenia na polski rynek nowych  produktów. Jest to między innymi 
produkcja szaf vendingowych. Produkt ten został opracowany przez jedną ze spółek Grupy Kapitałowej spółkę PRALMED Sp. 
z o.o. 
 
Produkcja i wynajem własnych szaf vendingowych tworzy oddzielną, nowoczesną odnogę biznesu pralniczego. Jest to 
system automatycznego wydawania i zwrotu odzieży lub innego asortymentu i stanowi kompleksowe narzędzie 
zarządzające ich obrotem. Standardowy zestaw składa się z 1 automatu wydającego i 1 automatu zrzutowego na brudną 
odzież. Dotychczas takie urządzenia kupowane były od zewnętrznego producenta i instalowane u odbiorcy 
zainteresowanego ich użytkowaniem. Projekt zakłada własną produkcję szaf  wraz z instalacją na miejscu u odbiorcy z 
wdrożeniem systemu obsługi. Klient może wynajmować szafy lub je zakupić od spółki PRALMED. 
 
Drugim nowoczesnym produktem wprowadzanym na rynek jest innowacyjny system czyszczący z zastosowaniem ozonu, na 
dystrybucję którego GK Emitenta posiada wyłączność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Stosowany ozon jest gazem ,dlatego przenikając nawet w bardzo małe pory i szczeliny pielęgnowanej powierzchni 
dezynfekuje je bardzo skutecznie. Komora ozonowa umożliwia zastosowanie technologii tam, gdzie ze względu na 
wrażliwość materiałów, albo z innych przyczyn nie mogą być zastosowane tradycyjne środki: 

 Dezynfekcyjne; 

 Zapachowe; 

 Eliminujące bakterie 
Komora ozonowa skutecznie neutralizuje odór spalenizny, pleśni i inne nieprzyjemne zapachy 
Brak możliwości skutecznego mycia i czyszczenia metodą tradycyjną zwiększa zasadność zastosowania komory ozonowej. 
Cały system opracowany został w Finlandii, spełnia wszystkie wymogi unii europejskiej. Metoda ta została zgłoszona i 
opatentowana na terytorium Europy. 
 
Główne zalety technologii ozonowej: 

 Przyjazność dla środowiska; 

 Bardzo wysoka zdolność ozonu do utleniania; 

 Oszczędność 

 Proces odbywa się bez użycia wody 
 
Główny cel użycia technologii ozonowej to dezynfekcja różnych powierzchni (usuwanie) m.in. bakterii, wirusów, grzybów, 
drożdży, pierwotniaków oraz skuteczne usuwanie nieprzyjemnych zapachów pochodzących z różnych źródeł. 
 
Zastosowanie komór ozonowych może mieć miejsce w wielu sektorach przemysłowo-usługowych, jak np. w segmencie 
medycznym: ratownictwie (uniformy ratowników), szpitalach (elementy materiałowo-metalowe), sektorze służb 
mundurowych (straży pożarnej, jednostkach specjalnych, wojsku), sporcie, inwestycjach kultury i sztuki (teatrach, operach, 
wypożyczalniach kostiumów, agencjach eventowych, przemyśle, przedszkolach, salach zabaw, oddziałach dziecięcych, 
pralniach chemicznych oraz wodnych oraz u importerów i producentów odzieży (kontenery). 
 
6.2 Opis głównych rynków, na których emitent prowadzi swoją działalność 
 
Katalog usług, towarów oraz produktów oferowanych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Hollywood 
przedstawia się następująco: 
 
Kompleksowe usługi pralnicze dla sektora medycznego, w zakres których wchodzą: 

a) pranie wodne połączone z dezynfekcją bielizny i odzieży medycznej, w tym także odzieży i obłożeń 
operacyjnych, 

b) czyszczenie chemiczne tekstyliów,  
c) dezynfekcja komorowa materacy i innego asortymentu, 
d) wynajem tekstyliów medycznych z wykorzystaniem technologii RFID, 
e) wynajem urządzeń vendingowych, 
f) specjalistyczny transport serwisowanych tekstyliów. 

 
Kompleksowe usługi pralnicze dla sektora hotelowo-turystycznego HoReCa, w zakres których wchodzą: 

a) pranie wodne wraz z dezynfekcją bielizny pościelowej i gastronomicznej, 
b) pranie wodne oraz czyszczenie chemiczne odzieży personelu oraz gości hotelowych, 
c) wynajem tekstyliów hotelowych i gastronomicznych z wykorzystaniem technologii RFID, 
d) specjalistyczny transport serwisowanych tekstyliów. 

 
Wynajem (rental) i serwis odzieży roboczej i ochronnej dla zakładów przemysłowych, obejmujący: 

a) wynajem odzieży roboczej i ochronnej z wykorzystaniem technologii RFID, 
b) pranie wodne wraz z dezynfekcją odzieży roboczej i ochronnej, 
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c) czyszczenie chemiczne odzieży roboczej i ochronnej, 
d) wynajem szaf do zarządzania wynajmowaną odzieżą, 
e) wynajem urządzeń vendingowych, 
f) specjalistyczny transport serwisowanych tekstyliów. 

 
Wynajem systemu RFID (Radio-frequency identification), polegającego na: 

a) znakowaniu tekstyliów przy użyciu elektronicznych chipów (tagów), 
b) bezdotykowym liczeniu oznakowanych sztuk tekstyliów,  
c) identyfikowaniu i ewidencjonowaniu w systemie informatycznym tekstyliów znajdujących się w obrocie 

pomiędzy pralnią a klientem. 
 
Sprzedaż i wynajem szaf vendingowych służących do:  

a) bezobsługowego wydawania odzieży lub środków ochrony indywidualnej (bhp), 
b) bezobsługowego zbierania brudnej odzieży lub zużytych środków ochrony indywidualnej, 
c) działania przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

 
Sprzedaż tekstyliów medycznych, hotelowych i odzieży roboczej oraz ochronnej. 
 
Wynajem i serwis mat wejściowych. 
 
Serwis i doradztwo techniczne w zakresie maszyn, urządzeń i instalacji dla branży pralniczej. 
 
Sprzedaż maszyn i urządzeń pralniczych. 
 
Usługi utrzymania czystości w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych i przemysłowych, w tym m.in.:  

a) mycie ścian, posadzek, konstrukcji oraz hal produkcyjnych i magazynów,  
b) polerowanie podłóg,  
c) nakładanie powłoki polimerowej,  
d) mycie okien, ciągów komunikacyjnych, fasad i elewacji zewnętrznych metodą ciśnieniową  
e) sprzątanie po remontach,  
f) czyszczenie suchym lodem, odbywające się „na sucho” i poprzez to umożliwiające prace pod napięciem, 

będące metodą szczególnie polecaną do czyszczenia turbin i transformatorów w energetyce, czyszczenia 
wszelkiego rodzaju form, maszyn i urządzeń (w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, gumowym, 
metalowym, tworzyw sztucznych, aluminiowych, itp.), czyszczenia maszyn drukarskich, czyszczenia elewacji w 
budownictwie.  

 
Zakłady Grupy Kapitałowej jako pierwsze na rynku polskim wdrożyły system RFID działający w oparciu o elektroniczne chipy 
(tagi). Aby system funkcjonował poprawnie każda sztuka tekstyliów musi być oznakowana chipem tworzącym 
niepowtarzalny kod danego egzemplarza. Najistotniejszą cechą tego systemu jest możliwość zastąpienia czasochłonnych 
czynności manualnego liczenia tekstyliów różnego rodzaju systemem informatycznym, który poprzez zainstalowaną 
infrastrukturę IT, sam potrafi sczytywać m.in. ilości odzieży, identyfikację klienta, historię danej sztuki ochipowanego 
asortymentu. Liczenie  odbywa się przy wykorzystaniu odpowiednich anten zainstalowanych w tzw. tunelach, czy też 
bramkach RFID.  
 
Emitent dynamicznie reaguje na zachodzące zmiany na rynku pralniczym, które wymuszają wdrażanie nowych rozwiązań 
technologicznych. Jednym z nich jest wprowadzenie na rynek szaf vendingowch, które znalazły swoich odbiorców w branży 
medycznej oraz w dużych zakładach przemysłowych.  
W służbie zdrowia urządzenia vendingowe najczęściej pojawiają się na blokach operacyjnych. Bezobsługowo wydając czyste 
i zbierając brudne zestawy odzieży operacyjnej. W praktyce wygląda to tak, że każda sztuka odzieży oznaczona jest chipem. 
Użytkownik odzieży za pomocą karty loguje się do systemu i pobiera na swój stan ubrania niezbędne do wykonania zabiegu 
operacyjnego, a po zakończeniu zabiegu odzież z powrotem trafia do brudownika umieszczonego w szafie vendingowej i 
schodzi ze stanu użytkownika. Brak zwrotu wydanej odzieży uniemożliwia pobranie kolejnych sztuk potrzebnego 
asortymentu. Odzież z brudownika zostaje przetransportowana do pralni, gdzie ubrania zostają wyprane i trafiają z 
powrotem do automatu wydającego. Każda czynność jest odnotowywana w rejestrach IT i nie wymaga dodatkowej obsługi 
personelu. Wartością dodaną urządzeń vendingowych jest pomoc w zarządzaniu placówką, bowiem rejestrują one 
wszystkie czynności i gromadzą dane o personelu: ile, komu i kiedy wydano odzież oraz w jakim czasie została ona 
zwrócona. 
W branży przemysłowej szafy vendingowe doskonale sprawdzają się na dużych halach produkcyjnych. Pracownik nie musi 
pokonywać dużych odległości do magazynu w celu pobrania środków ochrony indywidualnej, a urządzenie działa 7 dni w 
tygodniu przez 24 godziny na dobę. Zainstalowane szafy vendingowe posiadają system raportowania i statystyk, który 
można zintegrować m.in. z systemami pralniczymi, kadrowymi, rejestrami czasu pracy.  
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System vendingowy wyposażony jest w funkcję powiadamiania o wystąpieniu stanu minimalnego każdego wydawanego 
produktu. Dodatkowo uprawniony użytkownik może sprawdzić stan napełnienia maszyny. Istnieje możliwość modyfikacji 
urządzenia aby w pełni dostosować je do potrzeb klienta.  

 
Na przestrzeni lat spółki z Grupy Kapitałowej systematycznie wdrażają nowe produkty i usługi, których zadaniem jest 
maksymalnie odciążyć naszych kontrahentów. 
 
Emitent poprzez spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej prowadzi działalność praktycznie na terenie całego 
kraju, a także na niemieckim obszarze przygranicznym północno-zachodniej Polski. Ponadto od sierpnia 2016 roku w skład 
grupy kapitałowej weszła niemiecka spółka HTS Targatz GmbH z siedzibą w miejscowości Eberswalde, która obecnie działa 
jedynie na terenie Niemiec. 
 
Miesięczna szacunkowa wielkość usług pralniczych w Polsce (łącznie we wszystkich segmentach, tj. medycyna, przemysł, 
HoReCa) to około 30.900 ton, a średni dzienny wolumen tekstyliów do prania w pralniach przemysłowych przy założeniu 26 
dni roboczych w miesiącu wynosi około 1.190 ton. Całkowita, roczna wielkość prania instytucjonalnego (przemysłowego) w 
kraju to około 371.000 ton. Strukturę asortymentową pranych tekstyliów w pralniach przemysłowych w Polsce można 
podzielić na: 

• bielizna szpitalna, około 450 ton dziennie, 
• bielizna hotelowo-gastronomiczna, około 420 ton dziennie, 
• odzież robocza, około 320 ton dziennie.  

 
Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej łącznie obsługują z tego: 

• bielizna szpitalna, około 50 ton dziennie, 
• bielizna hotelowo-gastronomiczna, około 29 ton dziennie, 
• odzież robocza, około 7 ton dziennie.  

 
Całkowita ilość usług w pralniach przemysłowych w Polce to około 30.900 ton/m-c, z czego około 2.100 ton/m-c 
wykonywanych jest w zakładach z grupy kapitałowej, co daje udział w rynku na poziomie około 7%. 
 
Sprzedaż krajowa stanowi około 99% obrotów polskich spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, a sprzedaż 
eksportowa stanowi zaledwie około 1% przychodów i nie stanowi znaczącej pozycji w strukturze sprzedaży.  
 
Średnia miesięczna sprzedaż polskich spółek z grupy kapitałowej wynosi około 7,0 mln zł, a sprzedaż niemieckiej spółki HTS 
Targatz GmbH wynosi w tym samym okresie około 1,25 mln zł (ok. 300,0 tys. EUR). 
 
Spółka Hollywood S.A. wraz z grupą kapitałową będzie koncentrować swój rozwój na dotychczasowych rynkach, tj. na rynku 
polskim oraz obszarze przygranicznym północno-zachodniej Polski, a także poprzez HTS Targatz GmbH na terenie wokół 
Berlina i północno – wschodnich Niemiec. 
 
Spółka wyodrębnia następujące segmenty operacyjne Grupy kapitałowej.  

Segment Rodzaj produktów i usług w segmencie 

Działalność pralnicza 
Usługi pralnicze, dezynfekcji, drobne naprawy 

krawiecki 

Dzierżawa systemów do obsługi działalności pralniczej Usługi dzierżawy, usługi serwisowe 

Wynajem odzieży i materiałów wielokrotnego użytku    
z usługą kompleksowego serwisu 

Wypożyczanie odzieży i innych materiałów, usługi 
pralnicze 

Działalność holdingowa 
Transakcje z podmiotami z Grupy wyłączone w 

konsolidacji, odsetki od udzielonych pożyczek, opłaty   
z tytułu użytkowania znaku towarowego 

Źródło: Emitent  

W trakcie okresów sprawozdawczych nie zaniechano żadnej działalności. 

Poniżej przedstawiono informacje o segmentach sprawozdawczych Grupy. Kwoty wykazane za lata ubiegłe zostały 
przedstawione zgodnie z wymogami MSSF 8. 

Przychody i wyniki segmentów 

Poniżej przedstawiono analizę przychodów, kosztów oraz wyników Grupy w poszczególnych segmentach objętych 
sprawozdawczością: 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
      za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 

2016 
                                

Przychody i koszty segmentów 

 

 

 

 

 

   

 

 

rok 2016 

 

Działalność 
pralnicza 

 

Dzierżawa 
systemów 

 

Wynajem 
odzieży i 

materiałów 

 Działalność 
holdingowa 

 

Razem 

 

 

000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN 

Przychody ze sprzedaży 

 
66 576 

 
675 

 
4 956 

 
3 344 

 
75 551 

 

         
- 

Amortyzacja 

 
 (9 407) 

 
 (67) 

 
 (2 125) 

 
 (242) 

 
 (11 841) 

Zużycie materiałów i energii 

 
 (16 328) 

 
 (17) 

 
 (651) 

 
 (54) 

 
 (17 050) 

Usługi obce 

 
 (24 834) 

 
 (96) 

 
 (1 852) 

 
 (794) 

 
 (27 576) 

Podatki i opłaty 

 
 (680) 

 
 (3) 

 
 (55) 

 
 (41) 

 
 (779) 

Wynagrodzenia 

 
 (10 818) 

 
 (93) 

 
 (685) 

 
 (1 319) 

 
 (12 915) 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

 
 (1 871) 

 
 (4) 

 
 (95) 

 
 (85) 

 
 (2 055) 

Pozostałe 

 
 (1 072) 

 
 (12) 

 
 (37) 

 
 (93) 

 
 (1 214) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
 

 (103) 
 

 (317) 
 

 (48) 
 

 (252) 
 

 (720) 

Razem koszty działalności operacyjnej 

 
 (65 113) 

 
 (609) 

 
 (5 548) 

 
 (2 880) 

 
 (74 150) 

 

          Zysk (strata) brutto na sprzedaży 

 
1 463 

 
66 

 
 (592) 

 
464 

 
1 401 

Pozostałe przychody operacyjne 

 
4 122 

 
8 

 
2 617 

 
62 

 
6 809 

Pozostałe koszty operacyjne 

 
 (1 711) 

 
 (3) 

 
 (116) 

 
 (59) 

 
 (1 889) 

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 

 
3 874 

 
71 

 
1 909 

 
467 

 
6 321 

Przychody finansowe 

 
81 

 
- 

 
1 

 
 (3) 

 
79 

- w tym z tytułu odsetek 

 
56 

 
- 

 
1 

 
22 

 
79 

Koszty finansowe 

 
 (2 133) 

 
 (87) 

 
 (384) 

 
 (154) 

 
 (2 758) 

- w tym z tytułu odsetek 

 
 (3 103) 

 
 (87) 

 
 (384) 

 
 (154) 

 
 (3 728) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 

 
1 822 

 
 (16) 

 
1 526 

 
310 

 
3 642 

Podatek dochodowy 
 

 (757) 
 

 (12) 
 

 (415) 
 

 (75) 
 

 (1 259) 

Zyski/straty mniejszości 
 

- 
 

- 
 

- 
   

- 

Zysk (strata) netto 

 
1 065 

 
 (28) 

 
1 111 

 
235 

 
2 383 

  
           

 
31.12.2015 

 

Działalność 
pralnicza 

 

Dzierżawa 
systemów 

 

Wynajem 
odzieży i 

materiałów 

 Działalność 
holdingowa 

 

Razem 

 

 

000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN 

Przychody ze sprzedaży 

 
42 376 

 
1 879 

 
2 367 

 
935 

 
47 557 

 

          Amortyzacja 

 
 (5 097) 

 
 (33) 

 
 (867) 

 
 (2) 

 
 (5 999) 

Zużycie materiałów i energii 

 
 (9 544) 

 
 (9) 

 
 (72) 

 
 (0) 

 
 (9 625) 

Usługi obce 

 
 (10 679) 

 
 (70) 

 
 (697) 

 
 (525) 

 
 (11 970) 

Podatki i opłaty 

 
 (462) 

 
 (20) 

 
 (46) 

 
 (19) 

 
 (547) 

Wynagrodzenia 

 
 (7 477) 

 
 (53) 

 
 (177) 

 
 (230) 

 
 (7 936) 

Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

 
 (1 071) 

 
 (5) 

 
 (17) 

 
 (34) 

 
 (1 128) 

Pozostałe 

 
 (377) 

 
 (5) 

 
 (8) 

 
 (1) 

 
 (391) 

Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

 
 (1 023) 

 
 (1 482) 

 
- 

 
- 

 
 (2 505) 

Razem koszty działalności operacyjnej 

 
 (35 730) 

 
 (1 677) 

 
 (1 884) 

 
 (810) 

 
 (40 101) 

 

          Zysk (strata) brutto na sprzedaży 

 
6 646 

 
202 

 
483 

 
125 

 
7 456 

Pozostałe przychody operacyjne 

 
1 928 

 
17 

 
14 

 
18 

 
1 976 
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Pozostałe koszty operacyjne 

 
 (852) 

 
 - 

 
 (12) 

 
 (14) 

 
 (878) 

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 

 
7 721 

 
218 

 
485 

 
129 

 
8 554 

Przychody finansowe 

 
59 

 
- 

 
- 

 
3 111 

 
3 171 

- w tym z tytułu odsetek 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Koszty finansowe 

 
 (1 656) 

 
 (44) 

 
 (67) 

 
 (33) 

 
 (1 800) 

- w tym z tytułu odsetek 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 

 
6 125 

 
174 

 
418 

 
3 208 

 
9 925 

Podatek dochodowy 
 

 (1 131) 
 

 (23) 
 

1 
 

 (31) 
 

 (1 185) 

Zysk (strata) netto 

 
4 993 

 
151 

 
419 

 
3 176 

 
8 740 

w tym przypadający: 
           - właścicielom jednostki dominującej 
 

4 606 
 

151 
 

419 
 

3 176 
 

8 353 

 - udziały niedające kontroli 
 

387 
       

387 

  
4 993   151   419   3 176   8 740 

 

rok 2014 
 

Działalność 
pralnicza  

Dzierżawa 
systemów  

Wynajem 
odzieży i 

materiałów 
 

Działalność 
holdingowa  

Razem 

  
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

Przychody ze sprzedaży 
 

39 028 
 

1 734 
 

2 959 
 

879 
 

44 600 

          
- 

Amortyzacja 
 

 (5 194) 
 

 (17) 
 

 (1 082) 
 

- 
 

 (6 293) 

Zużycie materiałów i energii 
 

 (10 693) 
 

 (27) 
 

 (58) 
 

 (1) 
 

 (10 779) 

Usługi obce 
 

 (9 497) 
 

 (196) 
 

 (663) 
 

 (450) 
 

 (10 806) 

Podatki i opłaty 
 

 (454) 
 

 (6) 
 

 (46) 
 

 (2) 
 

 (508) 

Wynagrodzenia 
 

 (9 825) 
 

 (81) 
 

 (613) 
 

 (248) 
 

 (10 767) 

Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia  

 (1 513) 
 

 (3) 
 

 (84) 
 

 (51) 
 

 (1 651) 

Pozostałe 
 

 (551) 
 

 (15) 
 

 (31) 
 

 (1) 
 

 (598) 

Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów  

 (501) 
 

 (1 359) 
 

- 
 

 (16) 
 

 (1 876) 

Razem koszty działalności operacyjnej 
 

 (38 228) 
 

 (1 704) 
 

 (2 577) 
 

 (769) 
 

 (43 278) 

           
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 

 
800 

 
30 

 
382 

 
110 

 
1 322 

Pozostałe przychody operacyjne 
 

3 900 
 

10 
 

1 046 
 

15 
 

4 971 

Pozostałe koszty operacyjne 
 

 (450) 
 

 (10) 
 

 (3) 
 

 (5) 
 

 (468) 

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 
 

4 250 
 

30 
 

1 425 
 

120 
 

5 825 

Przychody finansowe 
 

65 
 

- 
 

- 
 

- 
 

65 

- w tym z tytułu odsetek 
 

15 
 

- 
 

- 
 

- 
 

15 

Koszty finansowe 
 

 (1 878) 
 

 (26) 
 

 (81) 
 

 (58) 
 

 (2 043) 

- w tym z tytułu odsetek 
 

 (1 846) 
 

 (19) 
 

 (81) 
 

 (22) 
 

 (1 968) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 
 

2 437 
 

4 
 

1 344 
 

62 
 

3 847 

Podatek dochodowy 
 

 (1 029) 
 

 (6) 
 

 (127) 
 

 (18) 
 

 (1 180) 

Zyski/straty mniejszości 
 

 (3) 
 

- 
 

- 
   

 (3) 

Zysk (strata) netto 
 

1 405 
 

 (2) 
 

1 217 
 

44 
 

2 664 

 

Powyższe przychody stanowią przychody od odbiorców zewnętrznych. Przychody z transakcji z innymi segmentami 
operacyjnymi tej samej jednostki nie wystąpiły. 

Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same, jak polityka rachunkowości Grupy 
opisana w nocie do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 
Aktywa i zobowiązania segmentów 
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31.12.2016 

 

Działalność 
pralnicza 

 

Dzierżawa 
systemów 

 

Wynajem 
odzieży i 

materiałów 

 Działalność 
holdingowa 

 

Razem 

 

 

000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN 

Aktywa ogółem 

 
86 757 

 
2 924 

 
17 290 

 
95 776 

 
202 747 

w tym wartość firmy 

 
3 097 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 097 

Zobowiązania ogółem 

 
66 986 

 
2 160 

 
10 616 

 
4 345 

 
84 107 

           Amortyzacja 

 
-5 

 
0 

 
0 

 
0 

 
-5 

 

Aktywa i zobowiązania segmentów –cd 

 

rok 2015 

 

Działalność 
pralnicza 

 

Dzierżawa 
systemów 

 

Wynajem 
odzieży i 

materiałów 

 Działalność 
holdingowa 

 

Razem 

 

 

000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN 

Aktywa ogółem 

 
138 369 

 
2 439 

 
20 293 

 
26 748 

 
187 849 

w tym wartość firmy 

 
2 596 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 596 

Zobowiązania ogółem 

 
85 421 

 
1 452 

 
11 288 

 
9 002 

 
107 163 

           Amortyzacja 

 
7 028 

 
50 

 
1 536 

 
2 

 
8 616 

 

W okresach objętych sprawozdaniem nie występowały istotne pozycje niepieniężne inne niż amortyzacja. Istotne straty na 
skutek utraty wartości aktywów w okresie sprawozdawczym nie miały miejsca. 

6.3 Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na działalność podstawową oraz główne rynki, na których Emitent 
prowadzi działalność 

 
W działalności Emitenta nie wystąpiły żadne czynniki nadzwyczajne. Istotne zdarzenia zostały przedstawione w punkcie 
5.1.5 Części Rejestracyjnej Prospektu. 

6.4 Podsumowanie istotnych informacji, dotyczących uzależnienia Emitenta od patentów, licencji, umów przemysłowych, 
handlowych, finansowych oraz nowych procesów produkcyjnych 

Emitent ani podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta nie są uzależnione od patentów lub licencji, umów przemysłowych, 
handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych. 

Większość spółek w grupie świadczących usługi pralnicze posiada poniższe certyfikaty jakości: 

1) Hollywood Textile Service Sp. z o.o. – ISO 9001:2009; ISO 14001:2005; Certyfikat RABC ISO 14065-2005; NCAGE 
2) Hollywood Rental sp. z o.o. - ISO 9001-2008; ISO 14065:2005; PN-ISO/IEC 27001:2014, PN-EN ISO 14001:2005 
3) Pral Serwis Warszawa sp. z o.o. - ISO 9001:2008 
4) HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) - Certyfikat ISO 9001-2009; Certyfikat RABC 14065-

2005  
5) HTS Baxter Sp. z o.o. - ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz PN-EN 14065:2005. 
6) HTS MEDIJ Sp. z o.o. - ISO 9001:2009; ISO 14001:2005; Certyfikat RABC 14065-2005; Gwarant Czystości i Jakości   
7) HTS AMA Sp. z o.o. RAL - GZ 992/1; ISO 9001:2009; ISO 14001:2005;  
8) HTS TARGATZ GmbH RAL-GZ 992/1; RAL-GZ 992/4; ISO 9001:2008;  

RAL-GZ 992/2; RAL-GZ 992/3;   

Wszystkie Spółki w grupie spełniają standardy obowiązujące w branży pralniczej co potwierdzają liczne zawarte kontrakty 
oraz kontrole Sanepidu. 

Poniżej opisane zostały umowy, które dokumentują normalny tok prowadzonej przez Emitenta i spółki zależne działalności 
przemysłowej, handlowej i operacyjnej, przy czym Zarząd Emitenta w zakresie zestawienia umów przyjął kryterium 10% 
kapitałów własnych Emitenta oraz uwzględnił te, które w ocenie Zarządu są istotne ze względu na ich specyficzny przedmiot 
bądź charakter. 
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Tabela nr 6.4 – 1 Istotne umowy handlowe (powyżej 10% kapitałów własnych lub przekraczające 1 mln zł lub istotne z 
punktu widzenia specyfiki klientów) zawarte przez Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej w ramach prowadzonej 
działalności w okresie ostatnich trzech lat obrotowych oraz na Datę Prospektu 

Podmiot Klient Przedmiot umowy Okres umowy 
Maksymalna 

wartość umowy 

2014 

Hollywood Textile 
Service Sp. z o.o. 

Regionalny Szpital 
Specjalistyczny im. dr W. 

Biegańskiego w Grudziądzu 

usługi pralnicze wraz z 
wdrożeniem systemu 

RFID 
48 m-cy 5 070 124,80 zł 

Międzyleski Szpital 
Specjalistyczny w Warszawie 

usługi pralnicze wraz 
wynajmem tekstyliów 

z wykorzystaniem 
technologii RFID 

48 m-cy 2 095 200,00 zł 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
we Wrocławiu* 

usługi pralnicze wraz z 
wdrożeniem systemu 

RFID i szaf 
vendingowych 

24 m-ce 2 569 829,50 zł 

Samodzielny Publiczny Szpital 
Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu** 

usługi pralnicze z 
wykorzystaniem 
technologii RFID 

36 m-cy 2 190 000,00 zł 

SATORIA Group S.A. z siedzibą w 
Warszawie 

usługi wynajmu i 
serwisu pralniczego 
bielizny hotelowej z 

wykorzystaniem 
technologii RFID 

48 m-cy 2.817.899,90 

HTS Medij Sp. z 
o.o. 

Ardagh Glass S.A. z siedzibą w 
Gostyniu 

usługi utrzymania 
czystości i utrzymania 

terenów zielonych 
24 m-ce 2.727.572,97 

2015 

Hollywood Textile 
Service Sp. z o.o. 

LIM Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w 
Warszawie 

usługi pralnicze 24 m-ce 3.457.347,99 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Olsztynie 

usługi pralnicze wraz 
wynajmem tekstyliów 

z wykorzystaniem 
technologii RFID  i szaf 

vendingowych 

36 m-cy 1 760 935,28 zł 

Hollywood Rental 
Sp. z o.o. 

Drobimex Sp. z o.o. z siedzibą w 
Szczecinie 

najem i serwis odzieży 
roboczej 

nieokreślony*** 1.620.000,00 

2016 

Hollywood Textile 
Service Sp. z o.o. 

Centralny Szpital Kliniczny MSW 
w Warszawie 

usługi pralnicze wraz 
wynajmem tekstyliów 

z wykorzystaniem 
technologii RFID 

48 m-cy 3 302 816,00 zł 

Szpital Bielański im. ks. J. 
Popiełuszki w Warszawie 

usługi pralnicze wraz 
wynajmem tekstyliów 

z wykorzystaniem 
technologii RFID  i szaf 

vendingowych 

48 m-cy 3 215 162,93 zł 

HTS Medij Sp. z 
o.o. 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
we Wrocławiu 

usługi pralnicze wraz z 
wdrożeniem systemu 

RFID i szaf 
vendingowych 

24 m-ce 2 854 225,45 zł 

Hollywood SA 
KELLOG BROWN&ROTT 

SERVICES INC 
Houston 

Świadczenie usług 
pralniczych 

10 m-cy 3 823 000,00 USD 

2017 - na datę  Prospektu 

HTS AMA Sp. z o.o. Szpital Wojewódzki w Poznaniu usługi pralnicze  12 m-cy 1 444 549,90 zł 
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Hollywood Textile 
Service Sp. z o.o. 

Mazowieckie Centrum 
Rehabilitacji „STOCER Sp. z o.o. 

Konstancin Jeziorna 
usługi pralnicze  36 m-cy 1 283 234,40 zł 

HTS Baltica Sp. z 
o.o. 

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w 
Gdyni  

usługi pralnicze 12 m-cy 1 286 933,85 zł 

HTS Targatz GmbH VIVANTES Services GmbH Berlin Usługi pralnicze 48 m-cy 
min. 2 900 000,00 

Euro 

Hollywood SA  Bank ING w Katowicach 

Umowa 
wieloproduktowa-  
Odnawialny limit 

kredytowy 

48 m-cy 24 460 000,00 zł 

HTS AMA Sp. z o.o. Szpital Wojewódzki w Poznaniu usługi pralnicze  12 m-cy 1 444 549,90 zł 

Hollywood Textile 
Service Sp. z o.o. 

Mazowieckie Centrum 
Rehabilitacji „STOCER Sp. z o.o. 

Konstancin Jeziorna 
usługi pralnicze  36 m-cy 1 283 234,40 zł 

HTS Baltica Sp. z 
o.o. 

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w 
Gdyni  

usługi pralnicze 12 m-cy 1 286 933,85 zł 

HTS Medij  PEKAO S.A. 

Kredyt inwestycyjny 
(refinansowanie 

kredytu w PKO BP S.A.) 
–  nieuruchomiony na 

Dzień Prospektu z 
uwagi na biegnący 

okres wypowiedzenia 
w PKO BP S.A. 

150 m-cy 7.540.00,00 zł 

Hollywood Rental 
Sp. z o.o. 

Indykpol S.A. w Olsztynie**** 
usługi pralnicze z 

wynajmem odzieży 
roboczej 

36 m-cy ok. 1.296.000,00 zł 

Hollywood Textile 
Service Sp. z o.o. 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o. w Płocku 

usługi pralnicze z 
wynajmem odzieży 

roboczej 
48 m-cy 1.921.920,00 zł 

Źródło: Emitent 

* Konsorcjum z podmiotem trzecim 
** Konsorcjum z HTS MEDIJ Sp. z o.o. oraz z podmiotem trzecim 
*** Wartość umowy w okresie 24 miesięcy 
**** Szacunkowa wartość umowy ustalona na podstawie ceny jednostkowej prania 1 kg odzieży i ilości oddawanych do 
przekazywanych do prania w skali miesiąca 

6.5. Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta, dotyczących jego pozycji konkurencyjnej 

Podmioty należące do Grupy Kapitałowej Hollywood posiadają zdywersyfikowany portfel różnych dostawców. Jednakże 
pomimo dużego rozdrobnienia istnieje kilku dostawców z dużym udziałem w Grupie Kapitałowej. Są to liderzy wśród 
producentów i dystrybutorów środków piorących na rynku polskim, m.in. firmy  ECOLAB, Chrysteyns, Kreussler czy Clovin, 
którzy na stałe dostarczają profesjonalne, przemysłowe środki piorąco - dezynfekujące do pralni. Udział największych 
dostawców do dostaw ogółem kształtuje się następująco: 

1. ECOLAB 9,6% 
2. CHRYSTEYNS 4,4% 
3. CLOVIN 2,1% 
4. KREUSSLER 0,5% 

Również w zakresie mediów niezbędnych do procesu technologicznego w zakładach pralniczych spółki współpracują z 
dostawcami zaliczanymi do grona największych w Polsce, takim jak m.in. PGNiG czy Energa, z którymi zasady współdziałania 
i rozliczeń zostały wypracowane w trakcie wieloletniej współpracy.  
 
Również zakup urządzeń nie jest uzależniony od jednego producenta. Grupa Kapitałowa współpracuje z kilkoma 
producentami maszyn pralniczych m.in. KANNEGIESSER oraz JENSEN. Są to jedni z największych producentów 
przemysłowych urządzeń pralniczych na świecie, którzy wytwarzają maszyny i urządzenia w oparciu o najnowocześniejsze 
technologie.  Ponadto w mniejszym zakresie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej współpracują z producentami 
mniejszych urządzeń pralniczych, takimi jak Girbau, Metalprogetti czy Fagor. Emitent posiadając znaczącą pozycję na rynku 
pralniczym oraz wieloletnie doświadczenie na rynku świadomie podejmuje działania nie eliminujące konkurencyjnych 
dostawców, zachowując tym samym autonomiczność na rynku. 
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Emitent w swoich strategicznych założeniach zawarł wielosektorowość odbiorców. Przede wszystkim obsługiwani są klienci 
z sektora medycznego i hotelarskiego oraz duże zakłady przemysłowe. Emitent posiadając duże moce przerobowe z 
rozproszonymi zakładami pralniczymi w Polsce jest w stanie obsłużyć setki podmiotów ww. branż, co wyklucza uzależnienie 
od jednego kontrahenta czy niewielkiej liczby odbiorców. 
 
Grupa Kapitałowa  jest jednym z największych podmiotów na krajowym rynku przemysłowych usług pralniczych. Na rynku 
działa bardzo dużo zakładów pralniczych o zasięgu lokalnym. Do największych firm w branży pralniczej w Polsce należą: 
-  Eko-Styl Rental Sp. z o.o. S.K. w Leżajsku, 

-  FliegelTextileservice Warszawa Sp. z o.o. S.K. w Warszawie, Oddział w Nowym Czarnowie, 

-  Grupa Impel S.A. we Wrocławiu,  

-  Grupa Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. w Toruniu (pralnie Citonet), 

-  Piwowar Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowiecki, 

-  Pralmag Serwis w Katowicach, 

-  Pralnia Sonia w Pile, 

-  Pralnia Wod – Chem S.C. w Częstochowie, 

-  Pralnia Zofia Siąkowska w Luboniu, 

-  Prawol S.J. w Warszawie, 

-  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Profil A Sp. z o.o. w Krakowie, 

-  Tom – Marg Sp. z o.o. w Krakowie, 

-  Tomdar S.J. w Warszawie, 
-  Unipral Sp. z o.o. w Olsztynie, 
- Unitechnika SA w Poznaniu,  -  VECTOR S.A. w Luboniu, 

-  Zakład Usług Pralniczych S.J. w Mielenku, 

 
W ogólnym ujęciu należy wskazać, że potencjał Spółki jest odzwierciedleniem jej konkurencyjności - zasobów, umiejętności i 
zdolności zapewniających przewagę nad innymi podmiotami działającymi w branży pralniczej. Konkurencyjność można 
zatem zdefiniować jako wielowymiarową cechę przedsiębiorstwa, zarówno wynikającą z jego wewnętrznej charakterystyki, 
jak i związaną z umiejętnością adaptacji do zmian zachodzących w otoczeniu. Konkurencyjność Spółki na rynku jest efektem 
synergicznego oddziaływania wielu czynników wewnętrznych, tkwiących w Spółce oraz mechanizmów i uwarunkowań 
zewnętrznych istniejących w otoczeniu. Przewaga konkurencyjna grupy kapitałowej Hollywood S.A. ma ścisły związek z 
dobrze przemyślaną, efektywną i realistyczną strategią rozwoju, którą udało się skutecznie wcielić w życie. Warto jednak 
zaznaczyć, że wybór i zaprojektowanie właściwej strategii jest jedynie częścią szerszego katalogu przewag konkurencyjnych. 
Przedstawiając pozostałe kluczowe obszary przewagi konkurencyjnej Spółki należy zacząć od tego, że za sprawą decyzji 
Emitenta - Hollywood S.A., spółki należące do Grupy Kapitałowej inwestują w najnowocześniejsze rozwiązania 
technologiczne dostępne na świecie, a jeżeli oczekiwanych rozwiązań nie można kupić w formie maszyn, systemów czy 
technologii, Grupa Kapitałowa angażując specjalistyczne firmy lub instytuty naukowe, sama takie rozwiązania tworzy.  
 
Przykładem może być choćby  zakończenie badań nad optymalizacją technologii prania tkanin wykonanych z krótkich 
włókien bawełnianych czy współtworzenie programu informatycznego pn. Helios do zarządzania zakładami pralniczymi. 
Innymi niezwykle istotnymi rozwiązaniami, z punktu widzenia konkurencyjności jest wdrożenie systemu RFID (Radio-
frequency identification) działającego w oparciu elektroniczne chipy (tagi) instalowane na poszczególnych egzemplarzach 
serwisowanych tekstyliów. System służy do bezdotykowego liczenia, identyfikowania oraz ewidencjonowania w programie 
informatycznym tekstyliów znajdujących się w obrocie pomiędzy pralnią a klientem. Dodatkowo technologia RFID umożliwia 
udostępnienie informacji o obrocie tekstyliami dla klientów przez stronę www i daje możliwość klientowi monitoringu on-
line wykonywanej usługi, co przekłada się na transparentność i wzajemne zaufanie. Kolejnym istotnym elementem w 
katalogu przewag konkurencyjnych jest wprowadzenie do oferty szaf vendingowych służących do bezobsługowego 
wydawania oraz zwrotu odzieży ochronnej lub środków ochrony indywidualnej (BHP).  
 
Przedstawiając aspekt przewag konkurencyjnych nie można pominąć rozwiązań oszczędnościowych, których wprowadzenie 
pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów wytworzenia usługi, a co za tym idzie daje możliwość oferowania na rynku 
(zarówno w przetargach publicznych jak i działaniach komercyjnych) niższych cen niż oferują zakłady konkurencyjne. Do 
takich rozwiązań należą głównie: 

 odzysk ciepła z maszyn, urządzeń, wentylacji i ścieków. Odzyskana energia cieplna służy do podgrzewania wody 
wykorzystywanej w procesach prania i dezynfekcji, 

 odzysk wody popralniczej z procesu płukania i wykorzystywanie jej ponownie do procesu namaczania lub prania 
wstępnego, 

 wymiana kolumny transportu samochodowego na pojazdy zasilane gazem ziemnym (CNG). 
 
Niewątpliwie jednym z ważniejszych czynników dających przewagę konkurencyjną jest to, że spółki należące do Grupy 
Kapitałowej prowadzą działalność związaną w wynajmem tekstyliów. Jest to usługa o dużym stopniu  złożoności, 
wymagająca znacznego zaangażowania technicznego jak również organizacyjnego. 
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Do katalogu  pozostałych przewag konkurencyjnych należy zaliczyć: 

 mocno rozwinięty system IT i transferu danych, rozwiązania dedykowane bezpośrednio dla klientów, 
 stosowanie specjalnych technik handlowych np. organizacja konferencji edukacyjnych, audyty u klientów, 
 prowadzenie polityki i dobrych relacji z innymi podmiotami wykonującymi usługi pralnicze. 

 
Marka Hollywood jest rozpoznawalna we wszystkich segmentach rynku. W sektorze publicznym, w którym zamówienia 
zdobywa się na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, znajomość marki nie ma praktycznie żadnego 
wpływu na decyzje zamawiających, ponieważ decydujące są kryteria określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. W odniesieniu do klientów HoReCa i zakładów przemysłowych, pralnie z Grupy Kapitałowej są w gronie 
potencjalnych usługodawców pierwszego wyboru, kojarzonych z wysoką jakością świadczonych usług, dużym 
doświadczeniem oraz znacznymi mocami przerobowymi umożliwiającymi obsługę największych kontrahentów, zarówno w 
zakresie samych usług pralniczych jak i wynajmu tekstyliów wraz z pełnym ich serwisem. Jakość wykonywanych usług 
potwierdzają listy polecające wystawione przez referencyjnych klientów takich jak Hotel Marriott Warsaw w Warszawie, 
Hotel Holiday Inn w Józefowie k/Warszawy, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Centralny Szpital Kliniczny MSW 
w Warszawie, Ardagh Glass Polska w Gostyniu,  Wrigley Polska w Poznaniu i wielu innych. 
 
Emitent nie przeprowadzał badań mających na celu określenie pozycji Emitenta na rynku krajowym, ani nie są mu znane 
wyniki takich badań.  
Zaprezentowane informacje zostały rzetelnie przedstawione, nie zostały pominięte fakty, które sprawiłyby, że 
przedstawione informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałaby w błąd.  
 
6.6. Strategia rozwoju Emitenta  
HOLLYWOOD S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej, która posiada strukturę holdingową. Emitent zarządza 
Grupą za pośrednictwem spółek zależnych prowadzących działalność w różnych obszarach pralnictwa i usług pokrewnych. 
 
Strategia rozwoju Emitenta zakłada w pierwszym rzędzie umocnienie zdobytej w poprzednich latach pozycji jako jednego z 
liderów w branży pralniczej w Polsce. Emitent planuje przeznaczyć duże nakłady finansowe na akwizycje istniejących pralni 
przemysłowych do Grupy Kapitałowej. Dobór przejmowanych zakładów nie jest przypadkowy, konsolidacja rynku 
poprzedzona jest jego szczegółową analizą. Emitent docelowo planuje stworzyć sieć swoich pralni w całej Polsce. Celem 
Grupy Kapitałowej jest bowiem osiągnięcie możliwie równego, wysokiego poziomu dotarcia z ofertą we wszystkie regiony 
Polski. Aktualnie Grupa posiada pralnie w Sierpcu, Gdyni, Poznaniu, Pępowie, Stargardzie, Tykocinie i Warszawie. Ponadto w 
skład Grupy Kapitałowej wchodzi także zakład pralniczy zlokalizowany w Niemczech w miejscowości Eberswalde. Strategia 
koncentruje się na dalszej konsolidacji rynku co spowoduje powiększenie Grupy o nowe spółki zależne, zwiększając tym 
samym dynamikę rozwoju i dostępność do kontrahenta oraz zwiększenie wolumenu Grupy w udziale rynku pralniczego w 
Polsce.  
 
Na znaczny wzrost udziału Grupy Kapitałowej w rynku wpłynie również realizowana inwestycja w Sierpcu. Przedsięwzięcie 
prowadzone jest przez Spółkę zależną Hollywood Rental. Spółka zaadoptowała budynki o pow. 4 tys. m

2
 pod 

nowoutworzoną pralnię przemysłową dedykowaną wyłącznie serwisowaniu odzieży roboczej o docelowej wydajności ok. 
400 ton na miesiąc. Przeznaczeniem pralni jest obsługa największych zakładów przemysłowych w Polsce poprzez usługę 
prania oraz świadczenie usługi wynajmu oraz serwisu odzieży roboczej. Parametry w projekcie technologicznym jak również 
zastosowane urządzenia i rozwiązania czynią pralnię Hollywood Rental jedną z najnowocześniejszych pralni w Europie 
Środkowej z największą zdolnością produkcyjną w kraju w zakresie serwisu odzieży roboczej. 
 
Kolejnym działaniem wynikającym wprost z założeń opracowanej strategii Emitenta jest zwiększenie mocy produkcyjnych 
funkcjonujących zakładów. Zostały już opracowane projekty linii technologicznych dla trzech spółek (HTS Stargard, 
Hollywood Rental oraz HTS Medij). Zakup wraz z montażem urządzeń planowany jest w latach 2016-2018 przy możliwym 
wykorzystaniu środków z UE. Zastąpią one aktualną infrastrukturę, zwiększając wzrost wolumenu Grupy, co wprost przełoży 
się na poprawę rentowności Grupy oraz ochronę środowiska. Ponadto w 2015 i na początku 2016 roku dwie spółki 
wchodzące w skład Grupy Kapitałowej (HTS Baxter i HTS Ama) zrealizowały inwestycje polegające na wymianie i zwiększeniu 
parku maszynowego, co wprost przełożyło się na zwiększenie mocy produkcyjnych, które obecnie są już efektywnie 
wykorzystywane. 
 
Realizowane zadania inwestycyjne przełożą się bezpośrednio na znaczny wzrost wolumenu udziału Grupy Kapitałowej 
Hollywood na rynku polskim. Nastąpi przyrost liczby klientów kluczowych. Powstanie również efekt synergii marki 
Hollywood. Grupa będzie mogła obsługiwać największe przedsiębiorstwa w Polsce o dużym stopniu złożoności usługi 
pralniczej, które zatrudniają setki pracowników w licznych oddziałach/filiach ulokowanych w różnych regionach kraju. 
 
Celem Emitenta jest wzmocnienie pozycji i udziału w rynku polskim, jak i również wzrost wolumenu mocy produkcyjnych 
całej Grupy Hollywood. Aby osiągnąć ten cel, Spółka opracowała program inwestycyjny. Zgodnie ze strategią, Emitent podjął 
stosowne działania mające wesprzeć zdobywanie nowych kontraktów oraz utrwalać pozytywny wizerunek Grupy. 
Jednocześnie wdrażane są inwestycje mające na celu zwiększenie wolumenu produkcyjnego oraz wprowadzanie nowych 
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produktów na rynek. Szczególną uwagę Emitent zwraca na jakość oferowanej usługi oraz dostosowanie jej do zmieniających 
się preferencji kontrahentów. W tym celu Emitent stara się kompleksowo obsługiwać swoich klientów oferując im pełny 
zakres świadczonych usług przez spółki zależne. 
Emitent pozyskując dostęp do kapitału zewnętrznego zamierza zrealizować główne zadania inwestycyjne: 

1. Konsolidacja rynku poprzez przejmowanie większościowych pakietów (akcji, udziałów) w istniejących zakładach 
pralniczych. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na zwiększenie przychodów, a tym samym wygenerowanie 
znaczących  zysków dla Emitenta. Zwiększy się rozpoznawalność marki i poprawi się logistyka wewnątrz Grupy.  

2. Inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne. W ramach tego zadania Emitent planuje powiększyć park 
maszynowy w spółkach zależnych, co przełoży się na zwiększenie mocy produkcyjnych i pozyskanie nowych 
kontraktów.  

3. Zamienianie samej usługi prania w realizowanych kontraktach, na serwis wraz z wynajmem tekstyliów, w systemie 
RFID i dostępem do bazy danych IT dla Klienta.  

4. Działania reklamowe i promocyjne. Spółka planuje proporcjonalnie do wzrostu przychodów zwiększać wydatki na 
reklamę i marketing, gdyż intensyfikacja tych działań powinna zapewnić pełniejsze wykorzystanie 
dotychczasowych zdolności produkcyjnych oraz zapewnić szybkie osiągnięcie zdolności produkcyjnych nowych 
linii technologicznych.  

5. Wdrażania systemów jakości. Wdrażanie systemów jakości zgodnych z normami ISO pozwoli na poprawę jakości 
produkcji i organizacji pracy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.  
 

Program inwestycyjny będzie realizowany w oparciu o środki z wygenerowanych zysków spółek zależnych Emitenta. 
Rozbudowa potencjału Emitenta i Grupy Kapitałowej oparta jest o główne założenia strategii, która swoimi działaniami 
obejmuje: 

1. konsolidacja rynku poprzez przejmowanie większościowych pakietów (akcji, udziałów) w istniejących zakładach 
pralniczych  w Polsce, 

2. dalszą rozbudowę uruchomionego zakładu Hollywood Rental Sp. z o. o. w Sierpcu, specjalizującego się w 
wynajmie i serwisie odzieży roboczej, 

3. zwiększenie udziału w rynku usług pralniczych, 
4. pozyskanie większej ilości klientów z sektora hotelowego, 
5. wzrost rozmiarów działalności w zakresie usług wynajmu bielizny w służbie zdrowia, 
6. wzrost rozmiarów działalności w zakresie usług wynajmu bielizny dla hotelarstwa, 
7. zwiększenie wolumenu usług w sektorze rentalu i serwisu odzieży roboczej dla zakładów przemysłowych, 
8. stosowanie nowych technologii: 

- system RFID (system wykorzystujący chipy do radiowej identyfikacji bielizny i odzieży), 
- system K4 (przyjazny dla środowiska i absolutnie bezpieczny proces czyszczenia chemicznego), 
- system szaf vendingowych służących do bezobsługowego wydawania oraz zwrotu odzieży ochronnej lub 
środków ochrony indywidualnej (BHP), 

9. wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych ograniczających koszty w zakładzie, 
10. zwiększenie wolumenu obrotów poprzez maksymalne wykorzystanie wolnych mocy przerobowych, 
11. działania marketingowe i edukacyjne polegające na organizowaniu warsztatów/ spotkań i konferencji branżowych 

przeznaczonych dla przedstawicieli poszczególnych segmentów działalności spółek zależnych, 
12. wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w spółkach zależnych, 
13. kreowanie strategii rozwojowych w spółkach zależnych, 
14. współpraca z zewnętrznymi organizacjami branżowymi oraz zagranicznymi grupami pralniczymi. 

Emitent w celu realizacji wyżej wymienionych założeń, które przełożą się na dalszy rozwój Grupy Kapitałowej, zdecydował 
się podjąć działania wzmacniające poniższy potencjał: 

1. kadrowo-administracyjny (budowa struktur organizacyjnych, dokumentacji związanej z ładem korporacyjnym, 
szkolenia dla kadry menadżerskiej), 

2. produkcyjno-usługowy (przejmowanie istniejących zakładów pralniczych, rozbudowa zakładów pralniczych 
będących w Grupie), 

3. know-how (dostęp do najnowszych technologii opartych o badania i rozwój, wprowadzanie na rynek nowych 
produktów oraz udoskonalanie aktualnie oferowanych usług). 

 
7. Struktura organizacyjna  

7.1. Krótki opis grupy, do której należy Emitent, oraz miejsca Emitenta w tej grupie 
 
Hollywood Spółka Akcyjna jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Hollywood. Grupa Kapitałowa posiada strukturę 
holdingową, w której Emitent prowadzi działalność za pośrednictwem spółek zależnych. Spółki wchodzące w skład Grupy 
Kapitałowej prowadzą działalność w różnych obszarach pralnictwa. 
Strukturę Grupy Kapitałowej Emitenta przedstawia poniższy schemat: 
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7.2. Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta 
 
Emitent jest podmiotem dominującym wobec następujących podmiotów zależnych: 
 

1. HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Siedziba: Sierpc, ul. Bojanowska 2A 
Procentowy udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100 % 
Procentowy udział Emitenta w głosach na Zgromadzeniu Wspólników: 100% 
Hollywood Textile Service sp. z o. o. powstała z przekształcenia P.H.U. Hollywood Adam Konieczkowski, Renata 
Konieczkowska spółka jawna. Spółka posiada zakład usługowy zlokalizowany w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2a - Zespół 
Pralni „HOLLYWOOD”. Zakład został oddany do użytku w 2005 roku, natomiast w latach 2007 – 2009 został znacząco 
rozbudowany. Obecna powierzchnia zakładu wynosi ponad 4.000 m

2
. Zakład jest w 100% wyposażony w nowe urządzenia i 

instalacje, co powoduje, że w najbliższych kilkunastu latach nie ma potrzeby przeprowadzania większych inwestycji. 
Zakład składa się z kilku hal przeznaczonych jest dla oddzielnego segmentu branży:  
 branży hotelowej, 
 branży segmentu medycznego. 

Zespół Pralni „HOLLYWOOD” jest jednym z najnowocześniejszych tego rodzaju obiektów w kraju oraz w Europie. 
 

2. HOLLYWOOD RENTAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
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Siedziba: Sierpc, ul. Płocka 50A 
Procentowy udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100%  
Procentowy udział Emitenta w głosach na Zgromadzeniu Wspólników: 100%  
Hollywood Rental sp. z o.o. powstała w celu wykonywania specjalistycznej działalności w zakresie serwisu i wynajmu odzieży 
roboczej dla zakładów przemysłowych, serwisu i wynajmu mat wejściowych, serwisu i wynajmu ręczników wielokrotnego 
użytku oraz czyściwa. Obszarem działalności spółki jest teren całej Polski. W 2011 roku spółka zakupiła nieruchomość przy 
ul. Płockiej w Sierpcu. Po trwającym dwa lata procesie inwestycyjnym związanym z  remontem obiektu, zakład uzyskał 
pozwolenie na użytkowanie i został uruchomiony w maju 2016 r. 
 
W dniu 23 maja 2017 r. Hollywood Rental sp. z o.o. oraz spółka Herbert Kannegiesser GmbH z siedzibą w Niemczech zawarły 
– istotną z punktu widzenia działalności Emitenta – umowę sprzedaży urządzeń pralniczych. Na mocy ww. umowy 
Hollywood Rental sp. z o.o. nabyła od Herbert Kannegiesser GmbH fabrycznie nowe urządzenia pralnicze wraz z usługą 
montażu, uruchomienia, przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzeń oraz transportem urządzeń. Hollywood 
Rental sp. z o.o. zobowiązana jest zapłacić na rzecz Herbert Kannegiesser GmbH wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy w 
wysokości 1.746.705 euro. W związku z zawarciem umowy i nabyciem na jej podstawie urządzeń pralniczych, Hollywood 
Rental sp. z o.o. rozpoczęła kompleksową modernizację wyposażenia technologicznego systemu formowania, 
magazynowania i sortowania odzieży wynajmowanej zakładom przemysłowym w ramach realizacji umów rentalu odzieży. 
 

3. PRAL SERWIS WARSZAWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Siedziba: Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 
Procentowy udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100% 
Procentowy udział Emitenta w głosach na Zgromadzeniu Wspólników: 100%  
Firma powstała z przekształcenia działalności Polservis Adam Konieczkowski. Założeniem Pral Serwisu jest wykonywanie 
usług o bardzo wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie. Zakład znajduje się w Hotelu Marriott w Warszawie i oferuje 
innowacyjną, skuteczną i wydajną procedurę czyszczenia w zakresie przemysłowej pielęgnacji tkanin. Najważniejszym 
atrybutem tej usługi jest zastosowanie technologii czyszczenia opartej na całkowicie bezpiecznym i przyjaznym dla 
użytkownika oraz środowiska, innowacyjnym środku chemicznym o nazwie SOLVONK4. 
 

4. PRALMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Siedziba: Płock, ul. Norbertańska 9 
Procentowy udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100% 
Procentowy udział Emitenta w głosach na Zgromadzeniu Wspólników: 100% 
PRALMED sp. z o.o. została założona w 2012 roku. Zabezpiecza zakłady z pralnicze z Grupy Kapitałowej w zakresie serwisu, 
instalacji urządzeń oraz doradztwa technicznego. Ponadto spółka świadczy także usługi zewnętrznym klientom w zakresie 
instalacji urządzeń, sprzedaży i serwisu maszyn pralniczych oraz szaf vendingowych.  
 

5. POLTEXTIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Siedziba: Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 
Procentowy udział Emitenta w kapitale zakładowym: 16,4%  
Procentowy udział Emitenta w głosach na Zgromadzeniu Wspólników: 16,4%  
Poltextil sp. z o.o. powstała we wrześniu 2011 roku. Udziałowcami   spółki są: Hollywood SA z Sierpca, HTS Baltica Sp. z o.o. 
(dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) z Gdyni, HTS Baxter Sp. z o.o. z Tykocina, Vector SA z Lubonia, Andropol SA z 
Andrychowa, EKO –STYL Rental Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Leżajska. Wymienione 6 spółek działa w branży pralniczej oraz 
tekstylnej i ich dewizą jest hasło „Solidny Partner”. Są to polskie firmy z bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem, 
będące jednymi z największych i najprężniej rozwijających się w zakresie świadczenia usług serwisowania bielizny i odzieży 
roboczej. Działalność spółki Poltextil polega na skoordynowanej współpracy udziałowców, dokonywaniu wspólnych 
zakupów, wspólnej promocji, prowadzeniu działań edukacyjnych dla klientów głównie - związanych z promowaniem usługi 
rentalu, systemu RFID i innych rozwiązań branżowych. 
 

6. HTS Targatz GmbH (dawniej HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH) 
Siedziba: Eberswalde, Angermunder Str. 9-12 
Procentowy udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100% 
Procentowy udział Emitenta w głosach na Zgromadzeniu Wspólników: 100%  
Spółka została zarejestrowana w dniu 29 listopada 2013 roku. W początkowym okresie swojej działalności firma była biurem 
handlowym, którego głównym zadaniem było rozpoznanie rynku Niemieckiego pod kontem działalności w zakresie usług 
pralniczych oraz pozyskiwanie kontrahentów pralniczych i korzystających z wynajmu tekstyliów z rynku niemieckiego w 
segmencie hotelowym, zakładów przemysłowych i segmentu medycznego dla Spółek siostrzanych w Polsce.  
 
W dniu 16 czerwca 2016 roku pomiędzy spółką HTS Targatz GmbH (dawniej Hollywood Textile Service Deutschland GmbH) 
jako kupującym a syndykiem masy upadłościowej pralni Wäschereibetriebe Targatz GmbH, została zawarta warunkowa 
umowa nabycia składników majątkowych m.in. maszyn i urządzeń, nieruchomości, kontraktów i przejęcia pracowników 
upadłej spółki Wäschereibetriebe Targatz GmbH. Umowa warunkowa została zrealizowana z dniem 1 sierpnia 2016r. Spółka 
HTS Targatz GmbH (dawniej Hollywood Textile Service Deutschland GmbH) po sfinalizowaniu powyższej umowy dokonała 
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zmiany swojej nazwy na HTS Targatz GmbH oraz przeniosła siedzibę Spółki z Berlina do Eberswalde, gdzie prowadzona jest 
działalność operacyjna. Zakupiona pralnia znajduje się około 55 km na północny wschód od Berlina. Zajmuje powierzchnię 
około 6.000 m

2
. Prowadzi działalność w zakresie  prania bielizny szpitalnej, hotelowej, odzieży roboczej, wynajmu (rentalu) 

tekstyliów. W oparciu o dotychczasowy park maszynowy maksymalne moce przerobowe wynoszą 23.000 kg na dobę. 
Spółka zatrudnia ponad 100 pracowników. 
 
W dniu 21 kwietnia 2017 r. Zarząd Emitenta powziął informację o zawarciu przez HTS Targatz GmbH istotnej dla działalności 
Emitenta umowy świadczenia usług pralniczych z siecią szpitali Vivantes Service GmbH z siedzibą w Berlinie. Umowa została 
zawarta na okres 4 lat, a jej szacunkowa wartość wynosi co najmniej 2.900.000,00 EUR. 
 

7. HTS MEDIJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Siedziba: Pępowo, ul. Kobylińska 12 
Procentowy udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100%  
Procentowy udział Emitenta w głosach na Zgromadzeniu Wspólników: 100%  
Spółka HTS Medij sp. z o.o. powstała z dniem 1 lipca 2013 roku z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej 
podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą DANUTA ŁAPAWA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA 
MEDIJ. Podstawowym obszarem działalności spółki są dwa główne segmenty tj. pralnictwa, utrzymania czystości. 
 
W zakresie utrzymania czystości Spółka oferuje sprzątanie zarówno pomieszczeń biurowych, jak i socjalnych oraz 
przemysłowych w tym m.in.: mycie ścian, posadzek, konstrukcji oraz hal produkcyjnych i magazynów, polerowanie podłóg, 
nakładanie powłoki polimerowej, mycie okien i ciągów komunikacyjnych. Nadto spółka oferuje mycie witryn fasad i elewacji 
zewnętrznych metodą ciśnieniową oraz sprzątanie po remontach. W ramach swojej oferty spółka oferuje również 
czyszczenie suchym lodem, która to metoda jest szczególnie polecana do: czyszczenia turbin i transformatorów w 
energetyce, czyszczenia wszelkiego rodzaju form, maszyn i urządzeń (w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, 
gumowym, metalowym, tworzyw sztucznych, aluminiowych itp.), czyszczenia maszyn drukarskich, czyszczenia elewacji w 
budownictwie. Zaletą tej technologii jest oszczędność czasu, bowiem nie wymaga ona zatrzymania produkcji, proces 
czyszczenia odbywa się „na sucho” co umożliwia prace pod napięciem. W 2012 roku spółka wybudowała własną 
oczyszczalnię ścieków technologicznych. Posiada własne systemy oszczędnościowe opracowane wspólnie z Politechniką 
Poznańską, które zostały opatentowane. 
 
W dniu 1 czerwca 2017 r. HTS MEDIJ sp. z o.o. zawarł dwie istotne umowy dla działalności Emitenta, tj.: (i) umowę kredytu 
inwestycyjnego pomiędzy HTS MEDIJ sp. z o.o. oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie umowę 
kredytu inwestycyjnego. Na mocy przedmiotowej umowy Bank Polska Kasa Opieki S.A. udziela HTS MEDIJ sp. z o.o. kredytu 
inwestycyjnego w wysokości maksymalnej 7.540.000 zł na refinansowanie kredytu w Banku PKO BP S.A. z przeznaczeniem 
na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z budową centrum pralniczego wraz z wyposażeniem w maszyny i 
urządzenia oraz z linią odnowy wód, położonego w Pępowie oraz (ii) umowę kredytu w rachunku bieżącym pomiędzy HTS 
MEDIJ sp. z o.o. oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Na mocy przedmiotowej umowy Bank Polska Kasa Opieki S.A. udziela 
HTS MEDIJ sp. z o.o. odnawialnego kredytu na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt w wysokości 1.000.000 zł jest 
dostępny w okresie 12 miesięcy, a termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 maja 2018 roku. 
 

8. HTS AMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Siedziba: Poznań, ul. Juraszów 9/17 
Procentowy udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100% 
Procentowy udział Emitenta w głosach na Zgromadzeniu Wspólników: 100% 
HTS AMA Sp. z o.o. powstała z przekształcenia spółki cywilnej Pralnia Przemysłowa AMA działającej w branży pralniczej od 
1997 roku. Spółka prowadzi swój Zakład Pralniczy w Poznaniu. Podstawowym obszarem działalności spółki jest świadczenie 
kompleksowych usług pralniczych na rzecz placówek służby zdrowia, klientów z branży hotelarskiej, a także firm 
sprzątających i zakładów produkcyjnych. Spółka obsługuje także klientów z rynku niemieckiego. 
 

9. HTS Baltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) 
Siedziba: Gdynia, ul. Rdestowa 65/67 
Procentowy udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100% 
Procentowy udział Emitenta w głosach na Zgromadzeniu Wspólników: 100%  
HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdyni to Zakład Pralniczy oddany do użytku w 
1996 roku. Od kwietnia 2015 roku 80,06% udziałów HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) należało 
do Grupy Kapitałowej Hollywood S.A. Obecnie jest to 100 % udziałów. Zakład Pralniczy, zlokalizowany przy obwodnicy 
trójmiejskiej, uznawany jest za jeden z większych obiektów tego rodzaju w województwie pomorskim. Zakład Pralniczy o 
mocy przerobowej 17.000 kg bielizny i odzieży na dobę zajmuje powierzchnię 4,02 tys. m², przy czym powierzchnia 
produkcyjna zajmuje 2,83 tys. m². 
 

10. HTS Baxter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Siedziba: Tykocin, ul. Bernardyńska 7 
Procentowy udział Emitenta w kapitale zakładowym: 85% 
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Procentowy udział Emitenta w głosach na Zgromadzeniu Wspólników: 85%  
W dniu 31 lipca 2015 roku Hollywood S.A. nabył łącznie 255 udziałów w HTS BAXTER sp. z o.o. stanowiące 85,00% głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników HTS BAXTER sp. z o.o. HTS BAXTER sp. z o.o. z siedzibą w Tykocinie prowadzi działalność 
związaną z usługami pralniczymi nieprzerwanie od 1993 roku. W 2006r. spółka zakupiła nieruchomość w Tykocinie przy ul. 
Bernardyńskiej 7, w skład której wchodzi działka o powierzchni 5100 m

2
 oraz murowany budynek o powierzchni 966 m

2
. 

Spółka na przełomie 2015/2016 rozbudowała zakład. Obecne moce przerobowe to 11.500 kg bielizny i odzieży na dobę. 
Firma jest wyposażona w nowoczesne maszyny i urządzenia pralnicze, co pozwala jej pełnić rolę lidera rynku pralniczego w 
północno - wschodniej części kraju. 
 

11. HTS Nieruchomości Spółka Akcyjna 
Siedziba: Sierpc, ul. Bojanowska 2A 
Procentowy udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100%  
Procentowy udział Emitenta w głosach na Walnym Zgromadzeniu: 100%  
HTS Nieruchomości S.A. została powołana w celu przejęcia nieruchomości będących obecnie własnością podmiotów Grupy 
Hollywood i efektywnego nimi zarządzania. W dalszej perspektywie, w procesie konsolidacji rynku branży pralniczej w 
Polsce, ta spółka będzie nabywała nieruchomości, które następnie będą służyły do prowadzenia działalności operacyjnej dla 
spółek w Grupie. 
 

12. HTS Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Siedziba: Sierpc, ul. Bojanowska 2A 
Procentowy udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100%  
Procentowy udział Emitenta w głosach na Zgromadzeniu Wspólników: 100%  
HTS Stargard Sp. z o.o. obecnie jest w trakcie modernizacji nieruchomości pod potrzeby przemysłowego zakładu pralniczego 
z w pełni funkcjonalną barierą higieniczną. Po zakończeniu adaptacji pomieszczeń Zakład zostanie wyposażony w 
nowoczesne wysoko wydajne i ekonomiczne maszyny oraz urządzenia pralnicze dedykowane obsłudze dużych klientów 
instytucjonalnych.  Usługi będą świadczone dla klientów z sektora medycznego, hotelowego i przemysłowego. Planowane  
zdolności produkcyjne będą się kształtowały na poziomie 400 ton miesięcznie. 
 

13. Pralnia Hevelius Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Siedziba: 81-036 Gdynia, ul. Pucka 118 
W dniu 01.08.2017 Emitent przejął kontrolę nad spółką w związku z  uzyskaniem większości głosów na posiedzeniu Zarządu 
Spółki na skutek powołania do Zarządu trzech osób z Hollywood SA (GK Hollywood S.A.), pośrednim dysponowaniem 
większością głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki oraz zaangażowaniem w działalność spółki m.in. w oparciu o 
zawartą umowę o zarządzanie, na skutek czego Emitent podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe Spółki i posiada 
prawa do zmiennych wyników finansowych oraz posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy do wywierania 
wpływu na wysokość swoich wyników finansowych. 
Pralnia Hevelius Sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług pralniczych dla sektora hotelowego, w tym 4 
i 5 gwiazdkowych hoteli. Maksymalne moce przerobowe to 600 ton miesięcznie. Duży wpływ na wykorzystanie  mocy 
przerobowych ma sezonowość. Zakład wyposażony jest w nowoczesne wysoko wydajne i ekonomiczne maszyny oraz 
urządzenia pralnicze wiodących na rynku firm Jensen i Kannegiesser. Spółka aktualnie wykorzystuje pod działalność około 
4000 m

2
 powierzchni.  

 
8. Środki trwałe 

8.1. Istniejące lub planowane znaczące rzeczowe aktywa trwałe, w tym dzierżawione nieruchomości, oraz 
obciążenia ustanowione na tych aktywach 
 
Emitent jest spółka holdingową w Grupie Kapitałowej i nie posiada znaczących rzeczowych aktywów trwałych. Spółki z 
Grupy Emitenta z racji wykonywanej działalności posiadają znaczące rzeczowe aktywa trwałe wymienione w punkach 8.1.1, 
8.1.2 i 8.1.3. 
 

8.1.1. Znaczące rzeczowe aktywa trwałe Emitenta oraz spółek z Grupy Emitenta 
Znaczące aktywa trwałe Spółek (zastosowano tutaj podział księgowy aktywów trwałych jak również kwoty zaokrąglono do 
pełnych tysięcy złotych) Grupy stanowią przede wszystkim: 
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
- urządzenia techniczne i maszyny,    
- środki transportu, 

Należy wskazać na znaczący udział infrastruktury technicznej tj. urządzeń technicznych i maszyn koniecznych do 
wykonywania usług prania oraz wynajmu, jak również serwisu odzieży i bielizny w ogólnej wartości rzeczowych aktywów 
trwałych w majątku Spółek z Grupy Emitenta. Aktywa te mają istotne znaczenie dla prowadzonej przez te spółki 
działalności.  
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Na dzień prospektu zarówno Emitent jak i spółki zależne kontrolują posiadane aktywa. Dodatkowo wskazano 
zabezpieczenia ustanowione na poszczególnych składnikach majątku, jeżeli takie występują. 
 
Tabela nr 8.1.1 – 1 Wartość środków trwałych wg MSR (wszystkie rzeczowe aktywa trwałe w Grupie) 

Infrastruktura teletechniczna: 
(PLN w tys., kwoty netto) 

31 grudnia 2016 r. 31 marca 2017 r. 

Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7 418 7 382  

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 50 164 48 790 

Urządzenia techniczne i maszyny 83 333  80 222  

Środki transportu 3 225 3 259 

Inne środki trwałe 6 307 7 422 

Środki trwałe w budowie + zaliczki 7 712 10 552 

Środki trwałe razem 158 160 157 627 

Źródło: Emitent. 
 
Poniżej przedstawiono wartości środków trwałych dla poszczególnych kategorii rzeczowych aktywów trwałych Grupy 
Emitenta według stanu na dzień Prospektu w podziale na poszczególne spółki Grupy. 
 
Hollywood S.A. 
W ramach inwestycji własnej Hollywood S.A posiada znaczące środki trwałe o łącznej wartości 9.299 tys. zł na dzień 
prospektu. 
Poza tym, Hollywood S.A w ramach umów leasingu użytkuje składniki majątku, z których wartość zadłużenia na dzień 
prospektu wynosi 293 tys. zł.  
W skład rzeczowych aktywów trwałych spółki Hollywood S.A wchodzą następujące pozycje: 
- urządzenia techniczne i maszyny infrastruktury pralniczej (tj. kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i 

aparaty ogólnego zastosowania; maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne; i wyposażenie gdzie indziej 
niesklasyfikowane)- o łącznej wartości 7.186 tys. zł; 

- środki transportu (tj. samochody osobowe i ciężarowe własne oraz używane na podstawie umowy leasingu 
finansowego) - o łącznej wartości 621 tys. zł; 

- wartości niematerialne i prawne- o łącznej wartości 123 tys. zł; 
- pozostałe rzeczowe aktywa trwałe - o łącznej wartości 12 tys. zł; 
- środki trwałe w budowie – 1.480 tys. zł. 

 
Na części majątku zostały ustanowione zabezpieczenia: 
- zastaw rejestrowy na linii pralniczej w skład której wchodzą maszyny i urządzenia wraz z wyposażeniem, położone w 
Sierpcu, ustanowiony w dniu 3 kwietnia 2017 r. na rzecz ING Bank Śląski S.A. do najwyższej sumy zabezpieczenia w 
wysokości 36.690.000,00 zł jako zabezpieczenie wierzytelności ING Bank Śląski S.A. wynikających z zawartej w dniu 9 marca 
2017 r. umowy wieloproduktowej wobec spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, tj. wobec: Hollywood Textile Service sp. z 
o.o., Hollywood Rental sp. z o.o., HTS Baxter sp. z o.o. HTS Baltica sp. z o.o., Pralmed sp. z o.o. oraz Pral Serwis Warszawa sp. 
z.o.o. 
Nieruchomości należące do Hollywood S.A lub użytkowane przez tą spółkę na podstawie umów najmu lub dzierżawy zostały 
opisane w punkcie 8.1.2. 
 
 
Hollywood Rental Sp. z o.o. 
W ramach inwestycji własnej Hollywood Rental posiada znaczące środki trwałe o łącznej wartości 13.977 tys. zł na dzień 
prospektu. 
Poza tym, Hollywood Rental w ramach umów leasingu użytkuje składniki majątku, z których wartość zadłużenia na dzień 
prospektu  wynosi 822 tys. zł.  
W skład rzeczowych aktywów trwałych spółki Hollywood Rental wchodzą następujące pozycje: 
- grunty, budynki biurowe, warsztaty, o łącznej wartości 9.069 tys. zł; 
- urządzenia techniczne i maszyny infrastruktury pralniczej (tj. kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i 

aparaty ogólnego zastosowania; maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne; i wyposażenie gdzie indziej 
niesklasyfikowane- o łącznej wartości 1.283 tys. zł; 

- środki transportu (tj. samochody osobowe i ciężarowe własne oraz używane na podstawie umowy leasingu 
finansowego) - o łącznej wartości 420 tys. zł;  

- wartości niematerialne i prawne- o łącznej wartości 15 tys. zł; 
- pozostałe rzeczowe aktywa trwałe - o łącznej wartości 550 tys. zł; 
- środki trwałe w budowie –2.655 tys. zł. 

 
Na części majątku ustanowione zostały zabezpieczenia: 

 weksel własny in blanco + deklaracja wekslowa, 
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 Hipoteka PL1E/00019946/3 (Płocka 50a, Sierpc) zwykła i kaucyjna, 

 przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia, 

 weksel własny, 

 poręczenie wekslowe Hollywood S.A, 

 poręczenie HTS. 
Nieruchomości należące do Hollywood Rental lub użytkowane przez tą spółkę na podstawie umów najmu lub dzierżawy 
zostały opisane w punkcie 8.1.2. 
 
HTS Targatz GmbH (dawniej Hollywood Textile Service Deutschland GmbH) 
W ramach inwestycji własnej HTS Targatz GmbH posiada znaczące środki trwałe o łącznej wartości 8.448 tys. zł. na dzień 
prospektu. 
HTS Targatz GmbH na dzień prospektu nie posiadało umów leasingu finansowego. 
W skład rzeczowych aktywów trwałych spółki HTS Targatz GmbH wchodzą następujące pozycje: 
- grunty, budynki biurowe, warsztaty, o łącznej wartości 3.541 tys. zł; 
- urządzenia techniczne i maszyny infrastruktury pralniczej (tj. kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i 

aparaty ogólnego zastosowania; maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne; i wyposażenie gdzie indziej 
niesklasyfikowane- o łącznej wartości 2.783 tys. zł; 

- środki transportu (tj. samochody osobowe i ciężarowe własne oraz używane na podstawie umowy leasingu 
finansowego) - o łącznej wartości 283 tys. zł; 

- wartości niematerialne i prawne- o łącznej wartości 198 tys. zł; 
- pozostałe rzeczowe aktywa trwałe - o łącznej wartości 1.841 tys. zł. 

 
Na części majątku zostały ustanowione zabezpieczenia: 
- Dług gruntowy na nieruchomości (księga wieczysta arkusz 4839) / hipoteka– wpis na pierwszym miejscu, wraz z cesją 
 z polisy ubezpieczenia nieruchomości, 
- Zastaw na pozostałych rzeczowych aktywach trwałych wraz z cesją z polisy ubezpieczenia majątku. 
- Zastaw na udziałach w HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE TARGATZ GMBH posiadanych przez Hollywood S.A na zasadach 
ogólnych udzielił Hollywood SA oraz Hollywood Textile Service Sp. z o.o..  
 
Nieruchomości należące do HTS Targatz GmbH lub użytkowane przez tą spółkę na podstawie umów najmu lub dzierżawy 
zostały opisane w punkcie 8.1.2. 
 
Hollywood Textile Service Sp. z o.o. 
W ramach inwestycji własnej Hollywood Textile Service posiada znaczące środki trwałe o łącznej wartości  54.779 tys. zł na 
dzień prospektu. 
Poza tym, Hollywood Textile Service w ramach umów leasingu użytkuje składniki majątku, z których wartość zadłużenia na 
dzień prospektu wynosiła 3.566 tys. zł. 
W skład rzeczowych aktywów trwałych spółki Hollywood Textile Service wchodzą następujące pozycje: 
- grunty, budynki biurowe, warsztaty, o łącznej wartości 17.719 tys. zł; 
- urządzenia techniczne i maszyny infrastruktury pralniczej (tj. kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i 

aparaty ogólnego zastosowania; maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne; obiekty inżynierii lądowej /budowle/; 
oraz ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane)- o łącznej wartości 33.711 tys. zł; 

- środki transportu (tj. samochody osobowe i ciężarowe własne oraz używane na podstawie umowy leasingu 
finansowego) - o łącznej wartości 841 tys. zł;  

- wartości niematerialne i prawne - o łącznej wartości 26 tys. zł; 
- pozostałe rzeczowe aktywa trwałe - o łącznej wartości 2.425 tys. zł; 
- środki trwałe w budowie – 83 tys. zł. 
- Na części majątku ustanowione zostały zabezpieczenia w formie: 

- hipoteki umownej łącznej do kwoty 36.690 tys. zł na:   
- zastaw rejestrowy na dwóch podliniach pralniczych do wysokości 8.756 tys. zł. 

Nieruchomości należące do Hollywood Textile Service lub użytkowane przez tą spółkę na podstawie umów najmu lub 
dzierżawy zostały opisane w punkcie 8.1.2. 
 
HTS AMA Sp. z o.o.  
W ramach inwestycji własnej HTS AMA posiada znaczące środki trwałe o łącznej wartości 6.047 tys. zł. na dzień prospektu. 
Poza tym, HTS Ama w ramach umów leasingu użytkuje składniki majątku, z których wartość zadłużenia na dzień prospektu 
wynosiła 3.742 tys. zł. W skład rzeczowych aktywów trwałych spółki HTS AMA wchodzą następujące pozycje: 
- grunty, budynki biurowe, warsztaty, o łącznej wartości 310 tys. zł; 
- urządzenia techniczne i maszyny infrastruktury pralniczej (tj. kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i 

aparaty ogólnego zastosowania; maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne; obiekty inżynierii lądowej /budowle/; 
oraz ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane)- o łącznej wartości 5.373 tys. zł; 

- środki transportu (tj. samochody osobowe i ciężarowe własne oraz używane na podstawie umowy leasingu 
finansowego) - o łącznej wartości 50 tys. zł;; 
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- pozostałe rzeczowe aktywa trwałe - o łącznej wartości 244 tys. zł; 
- środki trwałe w budowie – 70 tys. zł. 

Na  majątku nie ma ustanowionych zabezpieczeń. 
Nieruchomości należące do HTS AMA lub użytkowane przez tą spółkę na podstawie umów najmu lub dzierżawy zostały 
opisane w punkcie 8.1.2. 
 
HTS Baxter Sp. z o.o. 
W ramach inwestycji własnej HTS Baxter posiada znaczące środki trwałe o łącznej wartości 12.190 tys. zł na dzień 
prospektu. 
Poza tym, HTS Baxter w ramach umów leasingu użytkuje składniki majątku, z których wartość zadłużenia na dzień prospektu 
wynosiła 911 tys. zł. 
W skład rzeczowych aktywów trwałych spółki HTS Baxter wchodzą następujące pozycje: 
- grunty, budynki biurowe, warsztaty, o łącznej wartości 4.368 tys. zł; 
- urządzenia techniczne i maszyny infrastruktury pralniczej (tj. kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i 

aparaty ogólnego zastosowania; maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne; obiekty inżynierii lądowej /budowle/; 
oraz ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane)- o łącznej wartości 6.982 tys. zł; 

- środki transportu (tj. samochody osobowe i ciężarowe własne oraz używane na podstawie umowy leasingu 
finansowego) - o łącznej wartości 208 tys. zł; 

- wartości niematerialne i prawne - o łącznej wartości 109 tys. zł; 
- pozostałe rzeczowe aktywa trwałe - o łącznej wartości 439 tys. zł; 
- środki trwałe w budowie oraz zaliczki – o łącznej wartości 155 tys. zł. 

 
- Na części majątku ustanowione zostały zabezpieczenia w formie hipoteki umownej łącznej do kwoty 36.690 tys. zł. 

 
Nieruchomości nalężące do HTS Baxter lub użytkowane przez tą spółkę na podstawie umów najmu lub dzierżawy zostały 
opisane w punkcie 8.1.2 / 8.1.3. 
 
HTS MEDIJ Sp. z o.o. 
W ramach inwestycji własnej HTS MEDIJ posiada znaczące środki trwałe o łącznej wartości 33.987 tys. zł na dzień prospektu. 
Poza tym, HTS Medij w ramach umów leasingu użytkuje składniki majątku, z których wartość zadłużenia na dzień prospektu  
wynosiła 655 tys. zł. 
W skład rzeczowych aktywów trwałych spółki HTS MEDIJ wchodzą następujące pozycje: 
- grunty, budynki biurowe, warsztaty, o łącznej wartości 21.945 tys. zł; 
- urządzenia techniczne i maszyny infrastruktury pralniczej (tj. kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i 

aparaty ogólnego zastosowania; maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne; obiekty inżynierii lądowej /budowle/; 
oraz ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane)- o łącznej wartości 10.245 tys. zł; 

- środki transportu (tj. samochody osobowe i ciężarowe własne oraz używane na podstawie umowy leasingu 
finansowego) - o łącznej wartości 108 tys. zł; 

- pozostałe rzeczowe aktywa trwałe - o łącznej wartości 1.652 tys. zł; 
- środki trwałe w budowie – 37 tys. zł. 
-  

Na części majątku na dzień prospektu ustanowione zostały: 

 weksel in blanco Kredytobiorcy, 

 hipoteka łączna do kwoty 15.000.000,00 PLN na nieruchomości w Pępowie wraz z cesją z polis z ich ubezpieczeń, 

 zastaw rejestrowy na linii pralniczej i maglującej wraz z cesją z  polisy z ich ubezpieczenia, 

 zastaw rejestrowy na kotle parowym wraz z osprzętem VITOMAX 200 HS, 2005 o wartości 200.000,00 zł 

 zastaw rejestrowy na kotle parowym wraz z osprzętem VITOMAX 200, 2011 o wartości 975.165,96 zł 
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, 
 

Nieruchomości należące do HTS MEDIJ lub użytkowane przez tą spółkę na podstawie umów najmu lub dzierżawy zostały 
opisane w punkcie 8.1.2 / 8.1.3 
 
HTS Nieruchomości SA 
W ramach inwestycji własnej HTS Nieruchomości na dzień prospektu nie posiada znaczących środków trwałych. 
Poza tym, HTS Nieruchomości na dzień prospektu nie posiada umów leasingu. 
Na majątku nie ma ustanowionych zabezpieczeń. 
Nieruchomości należące do HTS Nieruchomości lub użytkowane przez tą spółkę na podstawie umów najmu lub dzierżawy 
zostały opisane w punkcie 8.1.2 / 8.1.3. 
 
HTS Stargard Sp. z o.o. 
W ramach inwestycji własnej HTS Stargard posiada znaczące środki trwałe o łącznej wartości 4 845 124,08 zł na dzień 
prospektu.  
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Poza tym, HTS Stargard w ramach umów leasingu użytkuje składniki majątku, z których wartość zadłużenia na dzień 
prospektu wynosiła 272 303,43 zł. 
W skład rzeczowych aktywów trwałych spółki HTS Stargard wchodzą następujące pozycje: 
     - urządzenia techniczne i maszyny infrastruktury pralniczej (tj. kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i 
aparaty ogólnego zastosowania; maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne; obiekty inżynierii lądowej /budowle/; oraz 
ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane)- o łącznej wartości 294 tys. zł; 
- środki transportu (tj. samochody osobowe i ciężarowe własne oraz używane na podstawie umowy leasingu 

finansowego) - o łącznej wartości 185 tys. zł; 
- wartości niematerialne i prawne - o łącznej wartości 19 tys. zł; 
- pozostałe rzeczowe aktywa trwałe - o łącznej wartości 44 tys. zł; 

-     środki trwałe w budowie – 4.049 tys. zł. 

Na majątku nie ma ustanowionych zabezpieczeń. 
Nieruchomości należące do HTS Stargard lub użytkowane przez tą spółkę na podstawie umów najmu lub dzierżawy zostały 
opisane w punkcie 8.1.2 / 8.1.3. 
 
HTS Baltica Sp z o.o. (dawniej KONSORCJUM PRALNICZE Sp. z o.o.) 
W ramach inwestycji własnej HTS Baltica posiada znaczące środki trwałe o łącznej wartości 8 713 447,14 zł. na dzień 
prospektu. 
Poza tym, HTS Baltica w ramach umów leasingu użytkuje składniki majątku, z których wartość zadłużenia na dzień prospektu 
wynosi 1.652 tys. zł; 
W skład rzeczowych aktywów trwałych spółki HTS Baltica Sp. o.o. wchodzą następujące pozycje: 
- grunty, budynki biurowe, warsztaty, o łącznej wartości 111 tys. zł; 
- urządzenia techniczne i maszyny infrastruktury pralniczej (tj. kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i 

aparaty ogólnego zastosowania; maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne; obiekty inżynierii lądowej /budowle/; 
oraz ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane)- o łącznej wartości 10.758 tys. zł; 

- środki transportu (tj. samochody osobowe i ciężarowe własne oraz używane na podstawie umowy leasingu 
finansowego) - o łącznej wartości 486 tys. zł; 

- wartości niematerialne i prawne - o łącznej wartości 4 tys. zł; 
- pozostałe rzeczowe aktywa trwałe - o łącznej wartości 294 tys. zł; 
- środki trwałe w budowie – 2.209 tys. zł 
Brak zabezpieczeń ustanowionych na majątku spółki. 

 
Nieruchomości należące do HTS Baltica lub użytkowane przez tą spółkę na podstawie umów najmu lub dzierżawy zostały 
opisane w punkcie 8.1.2 / 8.1.3. 
 
POLTEXTIL Sp. z o.o. 
W ramach inwestycji własnej POLTEXTIL  posiada znaczące środki trwałe o łącznej wartości 208 tys. zł. na dzień prospektu. 
Poza tym, Poltextil w ramach umów leasingu użytkuje składniki majątku z których wartość zadłużenia na dzień prospektu 
wynosi 31 tys. zł. 
W skład rzeczowych aktywów trwałych spółki POLTEXTIL wchodzą następujące pozycje: 
- urządzenia techniczne i maszyny infrastruktury pralniczej)- o łącznej wartości 2 tys. zł 
- środki transportu (tj. samochody osobowe i ciężarowe własne oraz używane na podstawie umowy leasingu 

finansowego) - o łącznej wartości 50 tys. zł; 
- pozostałe rzeczowe aktywa trwałe - o łącznej wartości 155 tys. zł; 
- środki trwałe w budowie – 1 tys. zł. 

 
Nieruchomości należące do POLTEXTIL lub użytkowane przez tą spółkę na podstawie umów najmu lub dzierżawy zostały 
opisane w punkcie 8.1.2 / 8.1.3 
 
PRALMED Sp. z o.o.  
W ramach inwestycji własnej PRALMED posiada znaczące środki trwałe o łącznej wartości 1.087 tys. zł na dzień prospektu. 
Poza tym, PRALMED w ramach umów leasingu użytkuje składniki majątku, z których wartość zadłużenia na dzień prospektu 
wynosi 586 tys. zł. W skład rzeczowych aktywów trwałych spółki PRALMED wchodzą następujące pozycje: 
- urządzenia techniczne i maszyny infrastruktury pralniczej (tj. kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i 

aparaty ogólnego zastosowania; maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne; obiekty inżynierii lądowej /budowle/; 
oraz ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane)- o łącznej wartości 793 tys. zł; 

- środki transportu (tj. samochody osobowe i ciężarowe własne oraz używane na podstawie umowy leasingu 
finansowego) - o łącznej wartości 69 tys. zł;  

- pozostałe rzeczowe aktywa trwałe - o łącznej wartości 5 tys. zł 
- środki trwałe w budowie w wysokości 220 tys. zł. 

Na majątku nie ma ustanowionych zabezpieczeń. 
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Nieruchomości należące do PRALMED lub użytkowane przez tą spółkę na podstawie umów najmu lub dzierżawy zostały 
opisane w punkcie 8.1.2 / 8.1.3 
 
PRAL SERWIS WARSZAWA Sp. z o.o.  
W ramach inwestycji własnej PRAL SERWIS WARSZAWA posiada znaczące środki trwałe o łącznej wartości 1.698 tys. zł na 
dzień prospektu. 
Poza tym, PRAL SERWIS WARSZAWA w ramach umów leasingu użytkuje składniki majątku, z których wartość zadłużenia na 
dzień prospektu wynosi 136 tys. zł.  
W skład rzeczowych aktywów trwałych spółki PRAL SERWIS WARSZAWA następujące pozycje: 
- grunty, budynki biurowe, warsztaty, o łącznej wartości 66 tys. zł; 
- urządzenia techniczne i maszyny infrastruktury pralniczej (tj. kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i 

aparaty ogólnego zastosowania; maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne; obiekty inżynierii lądowej /budowle/; 
oraz ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane)- o łącznej wartości  1.382 tys zł; 

- środki transportu (tj. samochody osobowe i ciężarowe własne oraz używane na podstawie umowy leasingu 
finansowego) - o łącznej wartości 156 tys. zł; 

- pozostałe rzeczowe aktywa trwałe - o łącznej wartości 89 tys. zł; 
- środki trwałe w budowie – 4 tys. zł. 

 
Na majątku nie ma ustanowionych zabezpieczeń. 
Nieruchomości należące do PRAL SERWIS WARSZAWA lub użytkowane przez tą spółkę na podstawie umów najmu lub 
dzierżawy zostały opisane w punkcie 8.1.2 / 8.1.3. 
 

8.1.2 Nieruchomości własne lub w użytkowaniu wieczystym 
Tabela nr 8.1.2 – 1 Wykaz nieruchomości własnych lub w użytkowaniu wieczystym 

L.p.  
Podmiot 

uprawniony  
Miejsce położenia 

Powierzchnia 
nieruchomości  

Nr KW Zabudowa Tytuł prawny Obciążenia 

1 
Hollywood Rental 
Sp. z o.o. 

Sierpc ul. Płocka 1,09 ha PL1E00019946/3 4.507m² 
Użytkowanie 

wieczyste 
Hipoteka.  Łącznie 

5 657 300,00zł  

2 
Hollywood Textile 
Service sp. z o.o. 

Sierpc ul. 
Bojanowska 2a 

1,64 ha 
16375 numer księgi 

PL1E00030734/7 
3.809 m² Własność 

Hipoteka. Łącznie 9 
440 000 zł 

3 HTS MEDIJ Pępowo 1,914 ha 
PO1Y/00036989/7, 
PO1Y/00036988/0 

budynek pralni 
2.580m2, 

budynek linii 
odnowy wód – 

207m2 

własność 

Hipoteka -umowna 
na rzecz PKO BP SA 

– 15.000.000,00 
/Hipoteka -

umowna na rzecz 
PKO BP SA 

2.160.000,00 

4 HTS MEDIJ Pudliszki 0,1253 ha PO1Y/00032806/3, 

Budynek 
parterowy-
252,3m2, 
budynek 

pietrowy-518m2 

Grunt-
użytkowanie 

wieczyste, 
budynki -
własność 

Hipoteka -umowna 
na rzecz PKO BP SA 

– 15.000.000,00 
/Hipoteka -

umowna na rzecz 
PKO BP SA 

2.160.000,00 

5 
HTS BAXTER SP. Z 
O.O. 

16-080 Tykocin, ul. 
Bernardyńska 7 

5199 m2 
KW NR 

BI1B/00119405/4 

Budynek 
murowany o 
powierzchni 
użytkowej 
1.374 m2   

Grunt - 
użytkowanie 

wieczyste, 
budynki - 
własność 

Hipoteka umowna 
do kwoty 

36.690.000,00 zł na 
rzecz Banku ING 
Bank Śląski S.A. 

6 

HTS TARGATZ 
GmbH (wcześniej 
HTS Deutschland 
GmbH) 

Eberswalde 10.070m2 
Grundbuch von 

Eberswalde Blatt 
4839 

Zespół 8 
nieruchomości 

o łącznej 
powierzchni 

zabudowy ok. 
5.600 m2   

Własność 
Dług 

gruntowy/Hipoteka  

Źródło: Emitent 
 

8.1.3 Nieruchomości najmowane i dzierżawione 
 
Tabela nr 8.1.3 – 1 Wykaz nieruchomości najmowanych lub dzierżawionych 

Lp. Podmiot uprawniony Miejsce położenia 
Powierzchnia 

nieruchomości 
Okres najmu 

Zakres 
wykorzystania 

Zabudowana Tytuł prawny 

1 
Szpital Wojewódzki w 

Poznaniu 
ul. Juraszów 7-19, 

60-479 Poznań 
1.410,60 m2 

Na czas 
nieokreślony 

Obiekt główny 
pralni 

TAK Najem 
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2 
Specjalistyczny Szpital 

Wojewódzki w 
Ciechanowie 

ul. Powstańców 
Wielkopolskich 2, 
06-400 Ciechanów 

147,89 m2 
18.07.2016-
31.08.2016 

Magazyny bielizny 
czystej i brudnej 

TAK 
Umowa użyczenia 

nr AT-
ZP/2505/114U/2016 

3 

Wojewódzki Samodzielny 
Zespół Publicznych 

Zakładów Opieki 
Zdrowotnej im. prof. 

Eugeniusza 
Wilczkowskiego w 

Gostyninie 

Gostynin, ul. 
Zalesie 1 

54,22 m2 
01.01.2016 

– 
30.06.2017 

Magazyny bielizny 
czystej i brudnej 

TAK 
Umowa najmu nr 

42/2015/BSU 

4 
Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Obornikach 

ul. Szpitalna 2, 64-
600 Oborniki 

22,51 m2 

Od 
03.03.2014 

do 
02.03.2017 

Magazyn bielizny 
czystej 

TAK Dzierżawa 

5 
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 

Konin  
26,40 m2 

Od 
01.02.2016 

do 
31.12.2016 

Magazyn bielizny TAK Najem 

6 
Adam Konieczkowski i 
Renata Konieczkowska 

ul. Norbertańska 9 
lok. 8,  09-402 

Płock 
95 m2 

01.06.2013r.      
na czas 

nieokreślony 

3 pomieszczenia 
wraz z łazienką 

TAK 
Najem 

pomieszczenia 

7 
LIM Joint Venture Sp. z 

o.o. 

Al. Jerozolimskie 
65/79, 00-697 

Warszawa 
 ok. 400 m2 

01.05.2012r. 
31.05.2024r. 

pomieszczenia 
biurowe 

TAK 
Najem 

pomieszczenia 

8 21 Concordia Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 

65/79, 00-697 
Warszawa 

29,37 m2 
Na czas 

nieokreślony 
Pomieszczenie 

biurowe 
TAK 

Podnajem 
powierzchni 

biurowej 

9 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno – Handlowe 

Papirus II Sp. z o.o. - 
syndyk 

ul. Lotników 51, 
73-102 Stargard 

1,0887 ha 
Na czas 

nieokreślony 

Hala produkcyjna, 
Magazyn, 

Budynek ochrony, 
Ruchomości i 
środki trwałe 

TAK 

Dzierżawa 
zorganizowanej 

części 
przedsiębiorstwa 

10 
Województwo Pomorskie 

 

ul. Rdestowa 
65/67, 81-577 
Gdynia 80-810  

3850 m2 

Od 
30.09.2016 

Do 
31.08.2020 

Budynek pralni na 
działce 

TAK 
Wynajem działki z 

pralnią 

11 HTS Nieruchomości S.A. 
Ul. Pucka 118, 81-

154 Gdynia 
3.096 m2 

01.08.2017 
– 

31.07.2032 

Budynek pralni na 
działce 

TAK 
Wynajem działki z 

pralnią 

Źródło: Emitent 
 
Poza powyższym Emitent oraz Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta najmują oraz dzierżawią w ramach Grupy Kapitałowej 
lokale użytkowe oraz pomieszczenia biurowe. Umowy w tym zakresie opisane zostały w tabeli 19.2.5.- 1 w ramach punktu 
19.2.5 Części Rejestracyjnej Prospektu.  
 

8.1.4 Planowane nabycie lub zbycie znaczących aktywów trwałych 
W najbliższym okresie żadna ze spółek z Grupy Emitenta nie planuje nabycia znaczących rzeczowych aktywów trwałych. 
 
8.2. Zagadnienia i wymogi związane z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez 
Emitenta rzeczowych środków trwałych 
 
W ocenie Emitenta nie istnieją wymogi dotyczące ochrony środowiska naturalnego, które mogłyby w sposób istotny 
wpływać na wykorzystanie rzeczowych środków trwałych. 
 
W zakresie ochrony środowiska Emitent podlega wyłącznie opłacie za korzystanie ze środowiska z uwagi na wprowadzanie 
gazów lub pyłów do powietrza ze źródła w postaci silników spalinowych, o której mowa w art. 284 ustawy Prawo ochrony 
środowiska. Jednakże z uwagi na treść art. 289 ustawy Emitent nie wnosi opłat z tytułu rodzajów korzystania ze środowiska, 
gdyż ich półroczna wysokość nie przekracza kwot wskazanych w treści tego przepisu. 
 
Poniżej wymieniono przepisy prawa, którym w szczególności podlega Emitent oraz spółki z Grupy Emitenta w zakresie 
prowadzonej działalności pralniczej (pralnie przemysłowe). 
 
1) Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.), tekst jednolity  z 

dnia 19 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 672) 
2) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz.U. nr 115, poz. 1228 z późn. zm.) tekst jednolity z dnia 27 lutego 2015 

r.( Dz.U. z 2015 r. poz. 469) 
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3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013. poz. 21 z 2013) 
4) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 

o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U.63, poz. 639 z późn. zm.)  tekst jednolity z dnia 4 września 2014 r. 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1413)) 

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach z dnia 
27 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 40, poz. 469) 

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923) 
7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi z dnia 

5 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1694) 
8) Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 

z dnia 12 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1973) 
9) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. Nr 233, poz. 1988) 

10) Polska Norma PN-EN 14065: 2005 
11) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zmiana Dz.U. 2011 Nr 173, poz. 1034).  
12) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30.12.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej 

z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86, ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 
10970 

a ponadto: 
13) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 

i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 739) 
14) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 351)  tekst jednolity z dnia 27 

stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 191) 
15) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.5.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 

pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do 
celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332, ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 457 ) 

16) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1.12.1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w 
monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973)  

17) Ustawa z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tekst jednolity z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 290) 

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690; tekst jednolity tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)  

19) Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.9.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla 
zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545; zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1737) 

20) Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.8.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich 
zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz. 2047, zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 929) 

21) Ustawa z 13.4.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589) tekst jednolity tj. z dnia 21 kwietnia 2015 r. 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 640) 

22) Ustawa z 14.3.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12, poz. 49) tj. z dnia 26 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 
2015 r. poz. 1412)  

23) Ustawa z 24.6.1983 r. o Społecznej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 35, poz. 163, ) tekst jednolity tj. z dnia 13 kwietnia 2015 r. 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 567) 

24) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu z 
dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468)  

25) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 
r. (Dz.U. Nr 105, poz. 870)  

26) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców 
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika 
(Dz.U. Nr 62, poz. 286; zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 2005) 

27) Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.  w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

 
9. Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta 

9.1 Sytuacja finansowa  

Historyczne informacje finansowe Emitenta zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym obejmują roczne skonsolidowane 
sprawozdanie grupy kapitałowej Emitenta za lata 2014-2015, które na potrzeby prospektu emisyjnego zostały 
przekształcone do MSR/MSSF oraz za 2016 które zostało sporządzone w MSR/MSSF. 
 
Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanych historycznych informacji finansowych za lata 2014-2016 
zaprezentowana jest w pkt 20.4 niniejszego Prospektu.  
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Dodatkowo Emitent zamieścił w Prospekcie Emisyjnym skonsolidowane dane śródroczne za I kwartał 2017 roku 
sporządzone według MSR/MSSF, które nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta . 
 
9.1.1. Aktywa 
 
Tabela nr 9.1.1 – 1 Wybrane pozycje bilansu grupy kapitałowej Emitenta 2016-2014 (w tys. zł zgodnie z MSR/MSSF) – 
struktura  aktywów 

Pozycja (w tys. zł) 31.12.2016 % 31.12.2015 % 31.12.2014 

Aktywa trwałe, w tym: 166 943,00 82,83% 152 169,00 81,01% 103 667,00 

- Pozostałe wartości  niematerialne i prawne 379,00 0,19% 232,00 0,12% 68,00 

- Wartość firmy  4 336,00 2,15% 2 596,00 1,38% 308,00 

- Rzeczowe aktywa trwałe 158 161,00 78,48% 146 662,00 78,07% 100 916,00 

- Nieruchomości inwestycyjne 1 853,00 0,92% 1 811,00 0,96% 1 811,00 

 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 185,00 0,59% 618,00 0,33% 564,00 

- Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych  980,00 0,49% 100,00 0,05% 0,00 

- Rozliczenia międzyokresowe 49,00 0,02% 150,00 0,08% 0,00 

Aktywa obrotowe, w tym: 34 598,00 17,17% 35 680,00 18,99% 10 802,00 

- Zapasy 5 625,00 2,79% 1 766,00 0,94% 947,00 

- Należności handlowe oraz pozostałe  21 816,00 10,82% 27 571,00 14,68% 8 428,00 

- Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 733,00 2,84% 4 904,00 2,61% 892,00 

-Rozliczenia międzyokresowe 1 424,00 0,71% 1 439,00 0,77% 535,00 

Aktywa razem 201 541,00 100,00% 187 849,00 100,00% 114 469,00 

Źródło: Emitent  
 
Tabela nr 9.1.1 – 2 Wybrane pozycje bilansu grupy kapitałowej Emitenta na dzień 30.06.2017 (w tys. zł zgodnie z 
MSR/MSSF) – aktywa 

Wyszczególnienie 30.06.2017 30.06.2016 

Aktywa trwałe, w tym: 169 727 157 976 

- Pozostałe wartości  niematerialne i prawne 912 206 

- Wartość firmy   4 226 3 139 

- Rzeczowe aktywa trwałe 159 921 150 138 

- Nieruchomości inwestycyjne 1 853 2 723 

- Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 446 1 667 

- Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych  980 100 

- Rozliczenia międzyokresowe 389 3 

Aktywa obrotowe, w tym: 39 014 40 354 

- Zapasy 5 369 4 427 

- Należności handlowe oraz pozostałe 27 082 26 765 

- Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  4 785 7 046 

- Aktywa finansowe pożyczki  0 1 120 

- Rozliczenia międzyokresowe 1 778 996 

Aktywa razem 208 741 198 330 

Źródło: Emitent  
 
W okresie 2016-2014 systematycznie wzrastała wartość aktywów trwałych Grupy kapitałowej utrzymując zbliżony udział w 
sumie bilansowej. Aktywa trwałe Grupy kapitałowej na dzień 31.12.2016 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2014 r. wzrosły 
o 63.276 tys. zł czyli o 61,04%. Kluczowy wpływ na taką sytuację miała decyzja o budowie grupy kapitałowej i wzrost 
inwestycji w nabywane w okresie 2016-2014 akcje i udziały w podmiotach zależnych oraz wartość majątku przejmowanych 
spółek.  
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W tym samym czasie aktywa obrotowe wzrosły o 23.796 tys. zł czyli o 220,29%, co wynikało ze znaczącego wzrostu poziomu 
należności handlowych o 158,85% oraz poziomu środków pieniężnych o 542,71%. Aktywa ogółem na koniec 2016 roku w 
porównaniu do stanu na koniec 2014 roku wzrosły o 87.072 tys. zł czyli o 76,07%.  
 
Wzrost aktywów Grupy kapitałowej w okresie 2016-2014 wynikał głównie z wzrostu aktywów trwałych, co związane było z 
koncepcją rozbudowy grupy kapitałowej i nabywaniem akcji i udziałów spółek.  
 
Tabela nr 9.1.1 – 3 Dynamika zamiany aktywów grupy kapitałowej Emitenta 2016-2014 (dane w tys. zł oraz w %) 

Pozycja 
2016 Dynamika 2015 Dynamika 2014 Dynamika 

tys. zł 2016/2015 tys. zł 2015/2014 tys. zł 2014/2013 

Aktywa trwałe 166 943 9,71% 152 169 46,79% 103 667 9,13% 

Aktywa obrotowe 34 598 -3,03% 35 680 230,31% 10 802 -0,80% 

Aktywa razem 201 541 7,29% 187 849 64,10% 114 469 8,11% 

Źródło: Emitent 
 
W aktywach Grupy kapitałowej istotną pozycją są rzeczowe aktywa trwałe stanowiące w okresie 2016-2014 średnio 82% 
udziału w sumie bilansowej oraz należności handlowe stanowiące w analizowanym okresie średnio około 11% udziału w 
sumie bilansowej. Szczególny wzrost pozycji rzeczowe aktywa trwałe związany był z dokonanymi w grupie inwestycjami i 
zakupem maszyn i urządzeń pozwalające na rozszerzenie prowadzonej działalności w segmencie pralniczym.  
 
W okresie 2016-2014 wartości aktywów trwałych Grupy kapitałowej wzrastała wartościowo, przy czym należy wskazać 
istotnie widoczna zmiana miała miejsce pomiędzy 2014 i 2015 rokiem o 46,79%. Aktywa trwałe Grupy kapitałowej na dzień 
31.12.2016r. w porównaniu do stanu na 31.12.2014r. wzrosły o 63.276 tys. zł czyli o 61,04%.  
 
W tym samym czasie aktywa obrotowe wzrosły o 23.796 tys. zł czyli o 220,29%, co wynikało ze znaczącego wzrostu poziomu 
należności handlowych o 158,85% oraz poziomu środków pieniężnych o 542,71%. Istotny wzrost należności handlowych 
oraz poziomu środków pieniężnych skorelowany jest z bardzo dużą dynamiką wzrostu przychodów w analizowanym okresie, 
które wzrosły w 2014 r. z kwoty 44,6 mln zł do poziomu 76,7 mln zł w 2016r. Aktywa ogółem na koniec 2016 roku w 
porównaniu do stanu na koniec 2014 roku wzrosły o 87.072 tys. zł czyli o 76,07%. Wskazane zmiany wynikały również z 
rozwoju grupy kapitałowej i związanych z tym przejęć kolejnych spółek.   
 
W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku struktura aktywów obrotowych grupy kapitałowej Emitenta uległa zmianie w 
taki sposób, iż zwiększył się poziom należności i obniżył się poziom środków pieniężnych w stosunku do struktury na koniec 
2016 roku.  
 
9.1.2 Pasywa  
W strukturze kapitałów własnych grupy kapitałowej Emitenta należy wskazać, iż kapitały własne stanowią średnio 46%, a 
zobowiązania stanowią średnio 53%. Istotną pozycją w pasywach grupy kapitałowej jest poziom zobowiązań 
krótkoterminowych i zobowiązań długoterminowych, które wzrosły w 2015 o 58,65% w stosunku do 2014, a następnie 
spadły w 2016 roku w stosunku do 2015 roku. W pierwszym kwartale 2017 roku kapitały własne utrzymywały się na 
poziomie zbliżonym do końca roku 2016, a poziom zobowiązań długoterminowych uległ obniżeniu o 7,81%, a poziom 
zobowiązań krótkoterminowych wzrósł o 11,44% w stosunku do końca 2016 roku.  
 
Tabela nr 9.1.2 – 1 Wybrane pozycje bilansu grupy kapitałowej Emitenta 2016- 2014 (w tys. zł zgodnie z MSF/MSSF) – 
struktura pasywów 

Pozycja 31.12.2016 % 31.12.2015 % 31.12.2014 % 

Kapitały własne 116 642,00 57,88% 78 078,00 41,56% 42 640,00 37,25% 

- Kapitał zakładowy 50 160,00 24,89% 35 114,00 18,69% 31 000,00 27,08% 

- Rozliczenie połączenia -27 086,00 -13,44% -27 086,00 -14,42% -27 086,00 -23,66% 

- Kapitał zapasowy 60 009,00 29,78% 25 534,00 13,59% 6 356,00 5,55% 

- Kapitał z aktualizacji wyceny 22 242,00 11,04% 20 473,00 10,90% 20 121,00 17,58% 

- Kapitał rezerwowy 5,00 0,00% 3 881,00 2,07% 0,00 0,00% 

- Różnice kursowe z przeliczenia danych jednostki  -6,00 0,00% 0,00   0,00   

- Nierozliczony wynik z lat ubiegłych 8 968,00 4,45% 9 104,00 4,85% 9 585,00 8,37% 

- Zysk netto 2 350,00 1,17% 11 058,00 5,89% 2 664,00 2,33% 

- Udziały niedające kontroli  1 260,00 0,63% 2 608,00 1,39% 4 281,00 3,74% 

Zobowiązania  83 639,00 41,50% 107 163,00 57,05% 67 548,00 59,01% 
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- Zobowiązania długoterminowe 50 898,00 25,25% 58 348,00 31,06% 45 152,00 39,44% 

- Zobowiązania krótkoterminowe 32 741,00 16,25% 48 815,00 25,99% 22 396,00 19,57% 

Pasywa razem 201 541,00 100,00% 187 849,00 100,00% 114 469,00 100,00% 

Źródło: Emitent  
 
Tabela nr 9.1.2 – 2 Wybrane pozycje bilansu grupy kapitałowej Emitenta na dzień 30.06.2017 (w tys. zł zgodnie z 
MSF/MSSF) – pasywa 

Pozycja 30.06.2017 30.06.2016 

Kapitał własny 117 210 117 861 

- Kapitał zakładowy 50 164 50 160 

- Kapitał zapasowy 66 526 59 917 

- Kapitał z aktualizacji wyceny 21 451 21 841 

- Rozliczenie połączenia -27 086 -27 086 

- Kapitał rezerwowy  0 0 

- Różnice kursowe z przeliczenia jed. zagranicz. -132 0 

- Zysk (-strata) z lat ubiegłych 6 649 9 618 

- Zysk (-strata) netto -1 650 1 929 

- Kapitały mniejszości  1 288 1 482 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 91 531 80 469 

- Rezerwy na  zobowiązania 636 347 

- Zobowiązania długoterminowe 49 390 48 065 

- Zobowiązania krótkoterminowe 41 505 32 057 

Pasywa razem 210 029 199 812 

Źródło: Emitent  
 
W ujęciu dynamicznym, kapitał własny Grupy Kapitałowej wzrastał na przestrzeni 2014-2016. Natomiast w latach 2016-
2014, Grupa odnotowywała zmiany poziomu zobowiązań i rezerw na zobowiązania, które w 2015 roku wzrosły o 58,65% w 
stosunku do 2014 roku, a w 2016 spadły o 21,95%.  Wskazane zmiany w dynamice zobowiązań wynikały z rozwoju grupy 
kapitałowej i związanych z tym przejęć kolejnych spółek, a także ze zmiany w poziomie kapitału zakładowego.   
Spadek zobowiązań w 2016 roku względem 2015 roku o 23,5 milionów zł lub 28% wynika przede wszystkim z pozyskania 
inwestora finansowego w postaci 21 Concordia 3 S.a.r.l. i emisji akcji serii J, z których środki w przeważającej większości 
przeznaczono na uporządkowanie i restrukturyzację zadłużenia finansowego grupy, optymalizując koszty finansowe poprzez 
zmniejszenie łącznego zadłużenia finansowego oraz uporządkowanie kapitału obrotowego w grupie.  
 
Spadek zobowiązań w 2016 r. spowodowany był przede wszystkim dokapitalizowaniem spółki a w konsekwencji spłatą 
dużej części zadłużenia finansowego do instytucji bankowych i leasingowych. Jednocześnie poprawiła się istotnie struktura 
kapitału obrotowego, skutkując dalszym spadkiem salda zobowiązań na koniec okresu. 

 
Przejęcia spółki Baxter Sp. z o.o. w 2015 r. spowodowało wzrost zobowiązań i rezerw na zobowiązania o 4.935 tys. zł w tym 
zadłużenia finansowego o 2.714 tys. zł na dzień objęcia kontroli, natomiast przejęcie spółki Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. 
skutkowało wzrostem zobowiązań i rezerw na zobowiązania o 6.697,7 tys. z w tym zadłużenia finansowego o 3.777,4 tys. zł 
na dzień objęcia kontroli. Nabycie aktywów spółki Targatz GmbH w 2016 r. w formie substratu przedsiębiorstwa odbyło się 
bez przejmowania zobowiązań i zadłużenia. 
 
Tabela nr 9.1.2 – 3 Dynamika pasywów grupy kapitałowej Emitenta 2016-2014 (w tys. zł oraz w %) 

Pozycja 
2016 Dynamika 2015 Dynamika 2014 Dynamika 

tys. zł 2015/2014 tys. zł 2015/2014 tys. zł 2014/2013 

Kapitał własny 116 642 49,39% 78 078 83,11% 42 640 7,06% 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 83 639 -21,95% 107 163 58,65% 67 548 9,32% 

Pasywa razem 201 541 7,29% 187 849 64,10% 114 469 8,11% 

Źródło: Emitent  
 
9.1.3 Ocena płynności Emitenta 
Przy ocenie płynności  wykorzystano następujące wskaźniki: 
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1. Wskaźnik płynności bieżącej – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 
2. Wskaźnik przyspieszonej płynności – (aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / 
zobowiązania krótkoterminowe 
3. Wskaźnik płynności środków pieniężnych – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/ zobowiązania krótkoterminowe 
 
W okresie 2014-2016 wskaźniki płynności systematycznie ulegały poprawie, osiągając poziom 1,06 dla płynności bieżącej 
oraz 0,84 dla przyśpieszonej płynności oraz 0,17 dla płynności środków pieniężnych w 2016, a w okresie I kwartału 2017 
roku uległy obniżeniu. W okresie 2014-2016 w związku z rozwojem grupy kapitałowej dynamicznie wzrastał poziom 
aktywów obrotowych, a w tym należności handlowych i poziom środków pieniężnych, przy równoczesnym wzroście 
poziomu zobowiązań. Należy wskazać, że o ile poziom zobowiązań wzrósł o 23,82%, to poziom aktywów obrotowych wzrósł 
o 220,29%, co przełożyło się na poprawę poziomu wskaźnika bieżącej płynności na koniec 2016 roku. Po drugim kwartale 
2017 roku poziom wskaźnika płynności bieżącej osiągnął poziom 0,94, na co wpływ miało zwiększenie się poziomu aktywów 
obrotowych o 12,76% i zobowiązań o 8,68% w stosunku do końca 2016 roku.  
 
Tabela nr 9.1.3 – 1 Wskaźniki płynności grupy kapitałowej Emitenta 

Wyszczególnienie 30.06.2017 30.06.2016 2016 2015 2014 

Wskaźnik płynności bieżącej 0,94 1,26 1,06 0,73 0,48 

Wskaźnik przyspieszonej płynności 0,77 1,09 0,84 0,67 0,42 

Wskaźnik płynności środków pieniężnych 0,12 0,22 0,17 0,10 0,04 

Źródło: Obliczenia na podstawie historycznych informacji finansowych oraz danych śródrocznych Grupy kapitałowej  
 
9.1.4  Ocena sprawności Emitenta 
Przy ocenie sprawności zarządzania wykorzystano następujące wskaźniki: 
 
Cykl rotacji zapasów – średni poziom zapasów x liczba dni w okresie / koszty operacyjne 
Cykl inkasa należności – średni poziom należności z tytułu dostaw x liczba dni w okresie / przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 
Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych – średni poziom zobowiązań z tytułu dostaw x liczba dni w okresie / koszty 
sprzedanych produktów, towarów i materiałów 
 
Cykl rotacji zapasów w okresie 2016-2014 ulegał wydłużeniu, wynikało to z niskich poziomów zapasów związanym ze 
specyfiką działalności polegającej na świadczeniu usług, przy jednoczesnym wzroście poziomu kosztów działalności 
operacyjnej wynikających z wzrostu skali działalności Grupy Kapitałowej. Należy wskazać, że poziom zapasów w drugim 
kwartale 2017 roku utrzymuje się na poziomie zbliżonym do poziomu z końca 2016 roku. Poziom wskaźnika cyklu spływu 
należności w latach 2016-2014 w Grupie Kapitałowej ulegał wahaniom, wskaźnik ten kształtuje się na średnim poziomie 91 
dni. W Grupie Kapitałowej średni cykl rotacji zobowiązań wyniósł 88 dni, przy czym należy wskazać iż w roku 2016 i 2014 
poziom ten nie przekracza 2,5 miesiąca.  
 
Tabela nr 9.1.4 – 1 Wskaźniki sprawności zarządzania grupy kapitałowej Emitenta 

Wyszczególnienie 30.06.2017 30.06.2016 2016 2015 2014 

Cykl rotacji zapasów (w dniach) 19 16 27 11 8 

Cykl inkasa należności (w dniach) 104 112 104 108 60 

Cykl spłaty zobowiązań (w dniach) 64 72 73 126 64 

Źródło: Obliczenia na podstawie historycznych informacji finansowych oraz danych śródrocznych Grupy kapitałowej 
 
9.1.5 Poziom zadłużenia Emitenta 
Przy ocenie płynności wykorzystano następujące wskaźniki: 
 
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania długo i krótkoterminowe ogółem / aktywa ogółem 
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego - zobowiązania długoterminowe / aktywa ogółem 
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego - zobowiązania krótkoterminowe / aktywa ogółem 
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego -  zobowiązania ogółem / kapitały własne 
 
Tabela nr 9.1.5 – 1 Wskaźniki zadłużenia grupy kapitałowej Emitenta 

Wyszczególnienie 
30.06.2017 30.06.2016 2016 2015 2014 

% % % % % 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 43,28% 40,40% 41,50% 57,05% 59,01% 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 23,52% 24,23% 25,25% 31,06% 39,44% 
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Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 19,76% 16,16% 16,25% 25,99% 19,57% 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 77,55% 67,98% 71,71% 137,25% 158,41% 

Źródło: Obliczenia na podstawie historycznych informacji finansowych oraz danych śródrocznych Grupy kapitałowej 
 
W okresie 2016-2014 roku w Grupie Kapitałowej wskaźnik zadłużenia ogólnego utrzymuje się na zbliżonym poziomie około 
52%. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego Grupy Kapitałowej utrzymuje poziom 32%, a wskaźnik zadłużenia 
krótkoterminowego poziom 21%. Istotnym dla analizy jest fakt, iż poziom zadłużenia długoterminowego uległ obniżeniu, 
szczególnie w okresie 2015-2016. Miała na to wpływ zmiana struktury kapitałów własnych, w 2015 roku wynikająca w 
znacznej mierze wyniku finansowego, a w 2016 roku ze zmian w kapitale własnym.  
 
W okresie 2016-2014 mimo, iż zmniejszył się wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, co wynikało ze zwiększenia poziomu 
kapitałów własnych, w tym poprzez emisję akcji, należy wskazać iż Grupa Kapitałowa finansuje swoją działalność kapitałem 
zewnętrznym. Zdecydowanej poprawie uległy wskaźniki zadłużenia w szczególności wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 
w związku ze wzrostem kapitału zakładowego oraz zmniejszeniem poziomu zadłużenia Grupy kapitałowej. W całym 
analizowanym okresie nie wystąpiły w Grupie kapitałowej problemy z wywiązywaniem się ze zobowiązań 
krótkoterminowych. W II kwartale 2017 roku poziom wskaźników zadłużenia utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 2016 
roku.  

9.2. Wynik operacyjny 

 
W poniżej tabeli przedstawiono wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej za okres 2016-2014, tj. za okres historycznych 
informacji finansowych.  
 
Tabela 9.2. – 1 Wyniki operacyjne za okres 2016-2014 Grupy Kapitałowej w tys. zł 

Wyszczególnienie 

Za okres: Za okres: Za okres: 

od 01.01.2016 od 01.01.2015 od 01.01.2014 

do 31.12.2016 do 31.12.2015 do 31.12.2014 

Działalność kontynuowana 

   Przychody ze sprzedaży 76 734 67 319 44 600 

Razem koszty działalności operacyjnej 75 950 57 201 43 278 

Zysk (strata) brutto na sprzedaży 784 10 118 1 322 

Pozostałe przychody operacyjne 6 861 2 986 4 971 

Pozostałe koszty operacyjne 1 375 592 468 

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji - - - 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 270 12 512 5 825 

Zysk (strata) ze zbycia udziałów w jednostkach zależnych - - - 

Przychody finansowe 95 3 181 65 

Koszty finansowe 2 965 2 520 2 043 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 670 13 173 3 847 

Podatek dochodowy -1 414 -1 714 -1 180 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 256 11 459 2 667 

Zysk netto za okres obrotowy 2 256 11 459 2 667 

Przypadający: 

    - właścicielom jednostki dominującej 2 350 11 058 2 664 

 - udziały niedające kontroli -94 401 3 

 

2 256 11 459 2 667 

Źródło: Emitent  
 
 
9.2.1. Istotne czynniki, w tym zdarzenia nadzwyczajne lub sporadyczne lub nowe rozwiązania, mające istotny wpływ na 
wyniki działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem stopnia, w jakim miały one wpływ na wynik 
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W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi prezentowanymi w punkcie 20 Części Rejestracyjnej Prospektu 
nie wystąpiły czynniki nadzwyczajne. Istotny wpływ na wyniki z działalności operacyjnej w tym okresie miały czynniki 
wskazane w punkcie 5.1.5 oraz 9.2.3 Części Rejestracyjnej Prospektu. 
 
Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na wyniki z działalności Emitenta oraz grupy kapitałowej Emitenta w 
poszczególnych latach obrotowych z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty 
wynik zostały zamieszczone w sprawozdaniach finansowych za lata 2016-2014 oraz w raportach z badania tych sprawozdań 
udostępnionych przez Emitenta na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.hollywoodsa.pl/pl oraz w 
poszczególnych raportach okresowych przekazanych do publicznej wiadomości oraz udostępnionych przez Emitenta na 
stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.hollywoodsa.pl/pl. 
 
Należy wskazać, iż w okresie 2016-2014 w Grupie Kapitałowej występowała zmienność wyników finansowych, co wynikało z 
faktu dynamicznego wzrostu Grupy Kapitałowej w wyniku rozwoju akwizycyjnego oraz rozwoju organicznego Grupy, jak 
również powstaniem struktur korporacyjnych w Grupie Kapitałowej. Strategia rozwoju grupy zakłada m.in. nabywanie 
podmiotów z branży, które z reguły prezentują słabsze wyniki finansowe, gdyż nie wykorzystują efektów synergii 
dostępnych w grupie Emitenta, co w krótkim horyzoncie czasowym przekłada się na zwiększenie łącznych przychodów, ale 
jednocześnie na pogorszenie rentowności. W średnim i długim horyzoncie działania te będą, w ocenie Emitenta, skutkować 
zwiększeniem udziału w rynku, jak również ogólną poprawą wskaźników finansowych. Rok 2016 oraz 2017, to także lata 
zwiększonych inwestycji w struktury handlowe, które skutkować będą nowymi kontraktami, a tym samym zwiększonymi 
przychodami ze sprzedaży w przyszłości. 
 
Do najbardziej istotnych czynników w poszczególnych okresach można zaliczyć: 
 
2016 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży całej Grupy Kapitałowej osiągnęły poziom 76.734 tys. zł. Był to duży wzrost w 
porównaniu ze sprzedażą całej Grupy Kapitałowej w 2015 roku, która wynosiła 67.319.028,23 zł Wzrost ten był wynikiem 
sukcesywnego przystępowania do Grupy Kapitałowej 2016 roku kolejnych spółek oraz wzrostu organicznego i zastępowania 
usługi prania, usługą prania wraz z wynajmem. 
 
Skonsolidowane koszty operacyjne Grupy Kapitałowej wyniosły 75.950 tys. zł. Dla porównania koszty działalności 
operacyjnej w 2015 roku wyniosły 57.201 tys. zł. Wzrost ten był spowodowany włączaniem kolejnych spółek do Grupy 
Kapitałowej, co bezpośrednio przekłada się na wyniki całej Grupy Kapitałowej oraz budowaniem struktur holdingu i 
wzrostem minimalnego poziomu wynagrodzeń oraz wzrostem kosztów usług obcych.  
 
Wzrost koszów usług obcych w 2016 roku wynikał przede wszystkim ze wzrostu kosztów outsourcingu personelu, 
związanego z ze zwiększeniem najniższego wynagrodzenia krajowego oraz rozwojem akwizycyjnym oraz organicznym Grupy 
Kapitałowej, powstaniem struktur zarządczych u Emitenta, rozbudową struktur handlowych w związku z dynamicznym 
rozwojem i planowaną ekspansją na rynku na którym działa Grupa Kapitałowa – zwłaszcza w zakresie usług prania z 
wynajmem tekstyliów, kosztami akwizycji, wdrażaniem nowych rozwiązań IT w Grupie Kapitałowej,  jak również z kosztami 
doradztwa i usług prawnych związanych z przejściem na międzynarodowe standardy rachunkowości oraz przejściem na 
parkiet główny GPW. 
 
Zwiększone koszty usług obcych w 2016 roku skutkowały pogorszeniem rentowności na poziomie operacyjnym. Dodatkowo 
wpływ na obniżenie rentowności w krótkim / średnim horyzoncie czasowym miały akwizycje dokonane w 2015 roku (HTS 
Baltica Sp. z o.o., wcześniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. oraz HTS Baxter). W ocenie Emitenta, z uwagi na długofalowy 
rozwój Grupy Kapitałowej, podjęte działania, skutkujące zwiększeniem kosztów usług obcych, zaczną przynosić wymierne 
korzyści ekonomiczne w drugiej połowie 2017 r. a przede wszystkim w 2018 r. 
 
W 2016 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto na poziomie 2.256 zł. W 2015 r zysk netto wynosił 11.459 tys. zł. 
Spadek wyniku netto był efektem zmniejszenia się marży na działalności operacyjnej w wyniku wzrostu kosztu usług obcych 
oraz kosztów wynagrodzeń. 
Dodatkowo w 2016 roku miały miejsce inne istotne dla Grupy Kapitałowej zdarzenia: 

 w dniu 29 marca 2016r. Spółka nabyła udziały w spółce pod firmą HTS Stargard Sp. z o.o 

 w dniu 31 marca 2016r. HOLLYWOOD S.A. zawarła umowy zakupów pozostałych udziałów w spółce pod firmą HTS 
Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdyni. Spółka nabyła łącznie 257 udziały o 
wartości nominalnej 500,00 zł, stanowiące 19,94% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki HTS Baltica Sp. z o.o. 
(dawniej Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o.) za łączną cenę 1.613.362,00 zł. Po zawarciu powyższych umów Hollywood 
posiada 100% udziałów w HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralniczym sp. z o.o.)  z siedzibą w Gdyni. 

 W dniu 16 czerwca 2016 pomiędzy spółką Hollywood Textile Service Deutschland GmbH (obecnie HTS Targatz GmbH) 
jako kupującym (spółka zależna w 100% od Hollywood S.A), spółką Hollywood S.A. jako poręczycielem a syndykiem 
masy upadłościowej pralni Wäschereibetriebe Targatz GmbH, została zawarta warunkowa umowa nabycia składników 
majątkowych m.in. maszyny i urządzenia, nieruchomości, kontrakty, przejęci zostali również pracownicy upadłej spółki 
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Wäschereibetriebe Targatz GmbH. Wartość transakcji wyniosła 2.165.000,00 EUR. Umowa warunkowa została 
zrealizowana z dniem 01.08.2016. 

 W dniu 22 listopada 2016r. w wykonaniu umowy inwestycyjnej z 16 września 2015r. zawartej pomiędzy Hollywood S.A. 
a Panem Eugeniuszem Łapawa i Panią Danutą Łapawa,  Hollywood S.A. nabyło 407 spółki HTS AMA Sp. z o.o. udziałów 
stanowiących 25% na Zgromadzeniu Wspólników spółki HTS AMA Sp. z o.o. Tym samym od dnia 22.11.2016r. 
Hollywood S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.  

 
W związku z przejęciem spółki niemieckiej HTS Targatz GmbH w dniu 8 listopada 2016 r. w wyniku realizacji umowy z dnia 9 
sierpnia 2016 roku nastąpiło uruchomienie kredytu inwestycyjnego przez bank PKO BP S.A. w kwocie 1.515.000,00 EUR na 
refinansowanie 70% ceny nabycia pralni Wäschereibetriebe Targatz GmbH przez spółkę HTS Targatz GmbH (wcześniej 
Hollywood Textile Service Deutschland GmbH). Jednocześnie nastąpiła możliwość wykorzystania kredytu w rachunku 
bieżącym na kwotę do 600.000,00 EUR. 
 
Jednocześnie w ramach prowadzonych działań związanych z restrukturyzacją istniejących zobowiązań finansowych w dniu 9 
marca 2017 roku została podpisana Umowa Wieloproduktowa Nr 875/2017/00001191/00 ("Umowa") pomiędzy ING Bank 
Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach "Bank" a HOLLYWOOD Spółka Akcyjna ("Klient 1") oraz HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. 
z o.o. ("Klient 2"),oraz HOLLYWOOD RENTAL Sp. z o.o. ("Klient 3"), oraz HTS BAXTER Sp. z o.o. ("Klient 4"), oraz HTSBALTICA 
Sp. z o.o. ("Klient 5"), oraz PRALMED Sp. z o.o. ("Klient 6"), oraz PRAL SERWIS WARSZAWA. 
Na podstawie Umowy Bank przyznał Klientowi odnawialny Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej w maksymalnej 
wysokości 24.460.000,00 zł, obejmujący w szczególności finansowanie oraz refinansowanie kredytów w rachunku bieżącym, 
kredytów obrotowych oraz kredytów inwestycyjnych. Kredyty obrotowe przeznaczone będą na finansowanie bieżącej 
działalności gospodarczej Klienta, a w szczególności na finansowanie kontraktów dotyczących wynajmu tekstyliów wraz z 
serwisem pralniczym. W ramach kredytu w rachunku bieżącym udzielono finansowania/refinansowania na łączną kwotę 
6.860tys. zł, w ramach kredytu obrotowego udzielono finansowania do wysokości maksymalnej 6.000 tys. zł, zaś w ramach 
kredytu inwestycyjnego udzielono finansowania/refinansowania na kwotę 11.600 tys. zł. 
 
2015 
W 2015 roku Hollywood S.A. skupiła się na rozwoju podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Hollywood SA. 
Jednocześnie Emitent kontynuował prace związane z konsolidacją rynku poprzez przejęcia pakietów większościowych (akcji, 
udziałów) w posiadanych już spółkach. Emitent jest spółką holdingową tworzącą grupę kapitałową. Jej główne aktywa 
obejmują udziały w poszczególnych spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej. Emitent pełni funkcję nadrzędną w 
zakresie organizacji, koordynacji oraz nadzoru nad działalnością operacyjną, handlową i finansową spółek z grupy 
kapitałowej. Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej umożliwiającej pozyskanie przychodów z innych źródeł niż w 
postaci dywidend od podmiotów grupy kapitałowej Hollywood, jak również poprzez odsetki od pożyczek udzielonych, 
opłaty licencyjne oraz grupowe. W związku z tym wykonywanie przez Emitenta zobowiązań wobec podmiotów trzecich, w 
tym zobowiązań finansowych, a także wypłata dywidendy, uzależnione są od wyników finansowych podmiotów 
podporządkowanych i organizacji przepływu środków pieniężnych z tych podmiotów, jak i pomiędzy spółkami grupy 
kapitałowej Emitenta.  
 
Zdarzeniami mającymi wpływ na sytuację majątkową oraz rentowność Emitenta w 2015 roku miały wpływ: 
- zwiększenie kapitału o 24 mln zł w drodze emisji akcji,  
- nabycie udziałów w spółkach HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) i HTS Baxter w drodze 
wniesienia aportu w związku z podwyższeniem i pokryciem kapitału zakładowego oraz nadwyżki ceny emisyjnej nad ceną 
nominalną akcji,  
 
HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) 
W wyniku realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 14.11.2014 Hollywood S.A. nabył łącznie 1.032 udziały stanowiące 80,06% 
głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.). Udziałowcy HTS 
Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.), w zamian za zbyte udziały o łącznej wartości rynkowej w 
7.242.885 zł, objęli 2.414.295 akcji imiennych zwykłych serii E Hollywood S.A tj. Emitent nabył udziały przedmiotowej Spółki 
za wkład niepieniężny w postaci 2.414.295 akcji. 
 
Dług netto Spółki Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. (obecnie HTS Baltica) na dzień przejęcia przez Emitenta wynosił 4.652 tys. 
zł. 
 
HTS Baxter  
W dniu 31.07.2015 r. zostały zawarte trzy umowy sprzedaży udziałów w spółce HTS Baxter Sp. z o.o. z siedzibą w Tykocinie, 
na podstawie których Hollywood S.A. nabył łącznie 255 udziałów uprawniających do 85% głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników HTS Baxter Sp. z o.o., tj.: 
 
- umowa sprzedaży udziałów HTS BAXTER Sp. z o.o. zawarta pomiędzy Hollywood S.A. jako kupującym oraz Markiem 

Borawskim jako sprzedającym, na podstawie której Hollywood S.A. nabył 85 udziałów o wartości nominalnej 100 zł 
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każdy, o łącznej wartości nominalnej 8.500,00 zł, stanowiących 28,33% kapitału zakładowego HTS BAXTER Sp. z o.o. i 
uprawniających do 28,33% głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS BAXTER sp. z o.o. 

 
 Marek Borawski jest akcjonariuszem Emitenta i nie jest powiązany z Emitentem w żaden inny sposób, w szczególności 

nie jest członkiem organów Emitenta. 
 
- umowa sprzedaży udziałów HTS BAXTER Sp. z o.o. zawarta pomiędzy Hollywood S.A. jako kupującym oraz Andrzejem 

Malinowskim jako sprzedającym, na podstawie której Hollywood S.A. nabył 85 udziałów o wartości nominalnej 100 zł 
każdy, o łącznej wartości nominalnej 8.500,00 zł, stanowiących 28,33% kapitału zakładowego HTS BAXTER Sp. z o.o. i 
uprawniających do 28,33% głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS BAXTER sp. z o.o. 

 
 Andrzej Malinowski jest akcjonariuszem Emitenta i nie jest powiązany z Emitentem w żaden inny sposób, w 

szczególności nie jest członkiem organów Emitenta 
 
- umowa sprzedaży udziałów HTS BAXTER Sp. z o.o. zawarta pomiędzy Hollywood S.A. jako kupującym oraz Grzegorzem 

Kundą jako sprzedającym, na podstawie której Hollywood S.A. nabył 85 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, 
o łącznej wartości nominalnej 8.500,00 zł, stanowiących 28,33% kapitału zakładowego HTS BAXTER Sp. z o.o. i 
uprawniających do 28,33% głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS BAXTER sp. z o.o. 

 
 Grzegorz Kunda jest akcjonariuszem Emitenta i nie jest powiązany z Emitentem w żaden inny sposób, w szczególności 

nie jest członkiem organów Emitenta 
 
Wspólnicy HTS Baxter Sp. z o.o. w zamian za zbyte łącznie 255 udziałów na rzecz Hollywood S.A. objęli łącznie 1.700.000 
akcji imiennych zwykłych serii F Hollywood S.A. (Marek Borawski objął 566.666 akcji serii F, Andrzej Malinowski objął 
566.667 akcji serii F, Grzegorz Kunda objął 566.667 akcji serii F), po cenie emisyjnej 3 zł za każdą akcję serii F o wartości 
nominalnej 1 zł. 
 
Dług netto spółki Baxter na dzień przejęcia przez Emitenta wynosił 2.422 tys. zł. 
 
- zawarcie umowy przejęcia majątku ruchomego o wartości 7 mln zł, głównie urządzeń i maszyn pralniczych z odroczonym 
terminem płatności  z jednoczesnym przejęciem długu z tytułu kredytu od sprzedającego w ramach częściowego rozliczenia 
zakupu majątku ruchomego, 
 - zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych.  
  
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej osiągnęły w 2015 roku poziom 67.319 tys. zł. Był to duży wzrost 
o 50,94% w stosunku do sprzedaży za 2014 rok, kiedy sprzedaż wyniosła 44.600 tys. zł. Wzrost ten był wynikiem 
sukcesywnego przystępowania do grupy kapitałowej w 2015 roku kolejnych spółek. Koszty operacyjne grupy kapitałowej 
wyniosły 57.201 tys. zł, co w porównaniu do wyników z 2014 roku 43.278 tys. zł stanowiło wzrost o 32,17%. Wzrost ten 
wynikał z włączania kolejnych spółek do grupy kapitałowej, co bezpośrednio przełożyło się na wyniki całej grupy 
kapitałowej. Wynik netto wypracowany przez grupę kapitałową w 2015 roku w kwocie 11.058 tys. zł był wyższy od wyników 
z 2014 roku, tj. 2.664 tys. zł, czyli o 315,09%.  
 
2014 
W 2014 roku Hollywood S.A. skupiła się na rozwoju podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Hollywood SA. 
Jednocześnie Emitent kontynuował prace związane z konsolidacją rynku poprzez przejęcia pakietów większościowych (akcji, 
udziałów) w posiadanych już spółkach.  
 
W 2014 roku Emitent wraz z Eugeniuszem Łapawa nabyli odpowiednio 75% i 25% kapitału zakładowego oraz głosów spółki 
HTS AMA Sp. z o.o..  
 
W 2014 roku Emitent podpisał umowę zobowiązującą oraz przedwstępną warunkową umowę nabycia udziałów spółki HTS 
BAXTER Sp. z o.o. Umowa kupna udziałów zostanie zawarta pod warunkiem dokonania przekształcenia Baxter Grzegorz 
Kunda Andrzej Malinowski Spółka Jawna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do dnia 31 marca 2015 roku. Zgodnie z 
umową Hollywood miał wyemitować 1.700.000 akcji imiennych nowej emisji, skierowanej do udziałowców HTS BAXTER sp. 
z o.o. w zamian za 85% udziałów, których wartość strony ustaliły na kwotę 5,1 mln zł.   
 
W listopadzie 2014 roku Emitent podpisał umowę zobowiązującą, oraz przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 
udziałów spółki pod firmą HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.). Umowa została zawarta pomiędzy 
Hollywood a udziałowcami spółki pod firmą HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) z siedzibą w 
Gdyni. Zgodnie z umową Emitent miał nabyć 80,06% udziałów na kwotę 7,2 mln zł.  
 
W 2014r. Spółka koncentrowała się również nad pracami związanymi z wprowadzeniem akcji serii D do Alternatywnego 
Systemu Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect), które obejmowały 
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przygotowanie docelowej wielkości kapitału, strukturę akcjonariatu przy uwzględnieniu potrzeb finansowych Emitenta i 
jego Grupy kapitałowej. Ostatecznie debiut Spółki na NewConnect nastąpił w dniu 18 marca 2014 roku.  
 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej osiągnęły w 2014 roku poziom 44.600 tys. zł. Był to duży wzrost 
o 82,84% w stosunku do sprzedaży za 2013 rok, kiedy sprzedaż wyniosła 24.393 tys. zł. Wzrost ten był wynikiem 
sukcesywnego przystępowania do grupy kapitałowej w 2014 roku kolejnych spółek. Koszty operacyjne grupy kapitałowej 
wyniosły 43.278 tys. zł, co w porównaniu do wyników z 2013 roku 25.767 tys. zł stanowiło wzrost o 67,96%. Wzrost ten 
wynikał z włączania kolejnych spółek do grupy kapitałowej, co bezpośrednio przełożyło się na wyniki całej grupy 
kapitałowej. Wynik netto wypracowany przez grupę kapitałową w 2014 roku w kwocie 2.664 tys. zł był niższy od wyniku z 
2013 roku – 8.424 tys. zł, tj.  o -75,97%.  
 
Okres drugiego kwartału 2017 
W II kwartale 2017 roku przychody Grupy Kapitałowej osiągnęły wartość 23.860 tys. zł, natomiast w  II kwartale 2016 roku 
przychody Grupy wyniosły 18.439 tys. zł. Wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 związany 
był z prowadzoną konsolidacją rynku pralniczego, rozwojem organicznym, wdrażaniem usługi rentalu oraz akwizycją 
nowych zakładów.   
 
Największy wpływ na wyniki finansowe Grupy uzyskane w II kwartale 2017 roku miały następujące czynniki: 
 

3) Kontynuacja dotychczas realizowanych kontraktów w spółkach wiodących, tj. Hollywood Textile Service Sp. z o.o. 
z siedzibą w Sierpcu i HTS Medij Sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie oraz pozyskanie nowych kontraktów  w zakresie 
świadczenia usług prania oraz wynajmu i serwisu odzieży i bielizny, w tym m.in.:  rozpoczęcie realizacji usług w 
Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Szpitalach Tczewskich SA, Miejskim Zakładzie Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, SP ZOZ w Mońkach, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im 
Śniadeckich w Białymstoku, SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, SP ZOZ w Hajnówce, Szpitalu Wojewódzkim im.  
Kopernika w Koszalinie, Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Płocku, Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, 
Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach, Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, Domu Pomocy Społecznej 
w Płocku, Regionalnym  Szpitalu w Kołobrzegu. 

4) Stosowanie we wszystkich spółkach zależnych systemów oszczędnościowych związanych z eksploatacją maszyn, 
urządzeń i środków transportu.   

 
W ocenie Emitenta na działalność Grupy Kapitałowej w kolejnych miesiącach będzie miało wpływ dokonane w dniu 
01.08.2017 przejęcie kontroli nad spółką HEVELIUS Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni w związku  z uzyskaniem większości głosów 
na posiedzeniu Zarządu Spółki na skutek powołania do Zarządu trzech osób z Hollywood SA (GK Hollywood S.A.), pośrednim 
dysponowaniem większością głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki oraz zaangażowaniem w działalność spółki m.in. 
w oparciu o zawartą umowę o zarządzanie. 
Pralnia Hevelius Sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług pralniczych dla sektora hotelowego, w tym 4 
i 5 gwiazdkowych hoteli. Maksymalne moce przerobowe to 600 ton miesięcznie. Duży wpływ na wykorzystanie  mocy 
przerobowych ma sezonowość. Zakład wyposażony jest w nowoczesne wysoko wydajne i ekonomiczne maszyny oraz 
urządzenia pralnicze wiodących na rynku firm Jensen i Kannegiesser. Spółka aktualnie wykorzystuje pod działalność około 
4.000 m

2
 powierzchni.  

 
9.2.2. Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto Emitenta w sytuacji, gdy sprawozdania 
finansowe wykazują takie zmiany. 
 
Przyczyny zmian w wielkości i strukturze przychodów ze sprzedaży zostały opisane w punkcie 9.2.1 oraz w punkcie 20 Części 
Rejestracyjnej Prospektu. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi zamieszczonymi w punkcie 20 Części 
Rejestracyjnej Prospektu przychody ze sprzedaży Emitenta rosły dynamicznie w związku z rozwojem grupy kapitałowej oraz 
zwiększaniem poziomu środków obrotowych w działalności grupy kapitałowej Emitenta. Dynamikę wzrostu przychodów 
należy uznać za efekt realizacji przyjętej przez Spółkę strategii systematycznego rozwoju grupy kapitałowej i rozwoju 
nowoczesnej grupy pralniczej.  
 
9.2.3. Elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz czynniki, które miały istotny 
wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ, na działalność operacyjną Emitenta. 
Istotne zdarzenia, które miały wpływ na działalność operacyjną Emitenta zostały przedstawione w punkcie 5.1.5 Części 
Rejestracyjnej Prospektu. 
 
Poniżej wymienione zostały czynniki wewnętrzne oraz elementy polityki rządowej gospodarczej i politycznej, które mogłyby 
bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta. 
 
Bieżące czynniki wewnętrzne: 
 Emitent pełni w grupie kapitałowej rolę spółki holdingowej, której główne aktywa obejmują udziały w poszczególnych 

spółkach grupy, w związku z tym wykonywanie przez Spółkę zobowiązań wobec podmiotów trzecich, w tym 
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zobowiązań finansowych uzależnione są od wyników finansowych podmiotów podporządkowanych i organizacji 
przepływu środków pieniężnych tych podmiotów, jak i pomiędzy spółkami grupy kapitałowej,  

 Koszty cen nośników energii, 
 Ryzyko związane z umowami realizowanymi w trybie przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych, 
 Kształcenie kadry, 
 
Czynniki zewnętrzne: 
 Sytuacja makroekonomiczna w Polsce, w tym w szczególności poziom wzrostu PKB, poziom średniego wynagrodzenia 

brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i 
gospodarstw domowych, różnic kursowych, 

 Wzmożona konkurencja zarówno pod względem cen jak i poziomu świadczonych usług, a także niekorzystnego wpływu 
konsolidacji branży, 

 W związku z przyjętą strategią rozwoju polegającą na rozwoju grupy kapitałowej istnieje ryzyko że przejęte podmioty 
nie wypracują przewidywanych wyników i/lub nie wystąpią przewidywane efekty synergii. 

 
10. Zasoby kapitałowe 

Zaprezentowane poniżej wybrane skonsolidowane informacje finansowe za kolejne lata kończące się: 
 31.12.2016r. 
 31.12.2015r.  
 31.12.2014r. 
zostały opracowane na podstawie zbadanych przez biegłego rewidenta skonsolidowanych historycznych informacji 
finansowych za 2016r., 2015r. oraz 2014r.  
 
Spółka za kolejne lata obrachunkowe 2014-2016 sporządzała jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za 
lata 2015-2014 sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady 
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, było badane przez 
biegłego rewidenta, a począwszy od 2016 sprawozdania sporządzone są w MSR/MSSF. 
 
Na potrzeby sporządzenia historycznych informacji finansowych do celów prospektu emisyjnego dane jednostkowe spółek 
oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostały przekształcone do MSR/MSSF. 
 
Dodatkowo Emitent zamieścił w Prospekcie Emisyjnym skonsolidowane dane śródroczne za II kwartał 2017 roku 
sporządzone według MSR/MSSF, które nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. 
 
Jednostkowe i skonsolidowane raporty finansowe dotyczące lat 2014-2016  udostępnione zostały w siedzibie Emitenta oraz 
na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://hollywoodsa.pl/pl/raporty-okresowe  
 
Opinie biegłego rewidenta wraz z raportami z badania sprawozdań finansowych za lata 2014-2016 udostępnione zostały  
w siedzibie Emitenta oraz na stronie internetowej Emitenta pod adresem:  http://hollywoodsa.pl/pl/raporty-okresowe  

10.1. Źródła kapitału Emitenta 

Tabela nr 10.1 – 1 Źródła finansowania grupy kapitałowej Emitenta za 2016-2014 (w tys. zł zgodnie z MSR/MSSF) 

Pozycja 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

Kapitały własne 116 642,00 78 078,00 42 640,00 

- Kapitał zakładowy 50 160,00 35 114,00 31 000,00 

- Rozliczenie połączenia -27 086,00 -27 086,00 -27 086,00 

- Kapitał zapasowy 60 009,00 25 534,00 6 356,00 

- Kapitał z aktualizacji wyceny 22 242,00 20 473,00 20 121,00 

- Kapitał rezerwowy 5,00 3 881,00 0,00 

- Różnice kursowe z przeliczenia danych jednostki  -6,00 0,00 0,00 

- Nierozliczony wynik z lat ubiegłych 8 968,00 9 104,00 9 585,00 

- Zysk netto 2 350,00 11 058,00 2 664,00 

- Udziały niedające kontroli  1 260,00 2 608,00 4 281,00 

Zobowiązania  83 639,00 107 163,00 67 548,00 

- Zobowiązania długoterminowe 50 898,00 58 348,00 45 152,00 

 - w tym z kredytów i pożyczek  23 272,00 21 555,00 15 725,00 
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- Zobowiązania krótkoterminowe 32 741,00 48 815,00 22 396,00 

 - w tym z kredytów i pożyczek 9 366,00 15 489,00 8 469,00 

Pasywa razem 201 541,00 187 849,00 114 469,00 

Źródło: Emitent 
 
W okresie 2015-2014 Grupa Kapitałowa finansowała swoją działalność w oparciu o finansowanie zewnętrzne w formie 
kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2014 r. udział kapitałów własnych w sprawozdaniu skonsolidowanym, w 
finansowaniu majątku wynosił 37,25%, na koniec 2015 roku poziom ten był już nieco wyższy 41,56%. Natomiast 
zdecydowaną zmianę widać w 2016 roku, gdzie udział kapitałów własnych w finansowaniu Grupy Kapitałowej wyniósł 
57,88%, co wynikało z przeprowadzonej emisji akcji oraz zmniejszenia poziomu zobowiązań, w tym kredytów i pożyczek. W 
drugim kwartale 2017 roku tendencja przewagi kapitałów własnych nad kapitałami obcymi utrzymuje się.  

10.2 Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta 

 
Tabela nr 10.2 – 1 Rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej Emitenta 2016-2014 (w tys. zł zgodnie z 
MSR/MSSF) 

Wyszczególnienie 

od 
01.01.2016 

od 
01.01.2015 

od 
01.01.2014 

do 
31.12.2016 

do 
31.12.2015 

do 
31.12.2014 

000' PLN 000' PLN 000' PLN 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  

   Zysk / Strata netto 2 256 11 459 2 667 

Korekty o pozycje 4 674 -1 318 10 624 

Amortyzacja 11 812 8 616 6 293 

Odsetki, udziały w zyskach, zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 2 628 -661 1 971 

Zysk z działalności inwestycyjnej -3 149 - -1 089 

Zmiana stanu rezerw -51 93 409 

Zmiana stanu zapasów -2 731 -682 295 

Zmiana stanu należności 3 495 -8 835 -923 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 

-2 810 3 853 182 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 368 -2 225 5 247 

Inne korekty -34 -605 -855 

Zapłacony podatek dochodowy -2 118 -872 -906 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 930 10 141 13 291 

    Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

   Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych 

7 023 136 16 

Środki pieniężne w spółkach zależnych na dzień nabycia udziałów - 341 - 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych -27 497 -9 414 -15 868 

Wydatki na nabycie aktywów finansowych -2 564 -652 -599 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 038 -9 589 -16 451 

    Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

   Wpływy z zaciągniętych kredytów i pożyczek 18 529 13 263 5 203 

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

32 500 10 607 - 

Inne wpływy finansowe - 441 9 814 

Wydatki na nabycia udziałów własnych - -2 000 - 

Spłata kredytów i pożyczek -22 635 -10 888 -4 604 
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Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -8 639 -5 496 -6 207 

Spłaty odsetek -2 241 -2 467 -1 938 

Inne wydatki finansowe -646 - - 

  16 868 3 460 2 268 

Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 760 4 012 -892 

Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 903 892 1 784 

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - - 

Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 5 663 4 904 892 

Źródło: Emitent 
 
W okresie 2016-2015 Grupa Kapitałowa generowała na koniec roku dodatnie przepływy środków pieniężnych, choć na 
koniec 2014 roku przepływy pieniężne były ujemne. Rozpoczęta w 2013 roku aktywność Spółki w zakresie nabywania 
aktywów finansowych była finansowana z kredytów i przepływów z działalności operacyjnej. W 2014 roku przepływy 
pieniężne netto były ujemne, co związane było z niskim poziomem środków obrotowych, a dodatkowo z uzyskaniem 
ujemnych przepływów operacyjnych. W 2015 roku Spółka pozyskała wpływy z emisji akcji oraz pozyskała kredyty, co 
pozwoliło jej na nabycie udziałów i akcji w ramach budowy grupy kapitałowej. Wysoki poziom wydatków inwestycyjnych w 
Grupie Kapitałowej był możliwy do zrealizowania w okresie 2014-2016 dzięki dodatnim przepływom z działalności 
operacyjnej, wpływom z działalności finansowej, były to zarówno wpływy z emisji akcji, jak i kredyty bankowe.  
 
2016 
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej Hollywood za 2016r. charakteryzuje się dodatnimi 
przepływami działalności operacyjnej w kwocie 6.930 tys. zł, ujemnymi przepływami z działalności inwestycyjnej w 
wysokości 23.038 tys. zł oraz dodatnimi przepływami z działalności finansowej w kwocie 16.868 tys. zł. Dodatnie przepływy 
operacyjne wynikają głównie z amortyzacji w kwocie 11.812 tys. zł w związku z zakupem środków trwałych w tym maszyn i 
urządzeń w związku z rozszerzeniem grupy kapitałowej. Wpływ na przepływy operacyjne miała również zmiana stanu 
należności oraz zmiana stanu zobowiązań.  
Na ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości -23.038 tys. zł wpływ miały wydatki na rzeczowe aktywa 
trwałe w kwocie - 27.497 tys. zł w związku z zakupem środki trwałe oraz w kwocie -2.564 tys. zł w związku z nabyciem akcji i 
udziałów w ramach poszerzania grupy kapitałowej. 
Natomiast do dodatnich przepływów z działalności finansowej w kwocie 16.868 tys. zł przyczyniły się głównie wpływy 
wynikające z emisji akcji na kwotę 32.500 tys. zł oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 18.529 tys. zł. Z drugiej 
strony wydatki związane były ze spłatą kredytów i pożyczek na kwotę 22.635 tys. zł, spłatą zobowiązań z tytułu leasingu na 
kwotę 8.639 tys. zł, odsetkami na kwotę 2.241 tys. zł.  
 
Łączne za 2016r. grupa kapitałowa Emitenta wykazała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 760 tys. zł. 
 
Rok 2015 
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej Hollywood za 2015r. charakteryzuje się dodatnimi 
przepływami działalności operacyjnej w kwocie 10.141 tys. zł, ujemnymi przepływami z działalności inwestycyjnej w 
wysokości 9.589 tys. zł oraz dodatnimi przepływami z działalności finansowej w kwocie 3.460 tys. zł. Dodatnie przepływy 
operacyjne wynikają głównie z amortyzacji w kwocie 8.616 tys. zł w związku z zakupem środków trwałych w tym maszyn i 
urządzeń w związku z rozszerzeniem grupy kapitałowej. Wpływ na przepływy operacyjne miała również zmiana stanu 
należności w kwocie 8.835 tys. zł oraz zmiana stanu zobowiązań.  
Na ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości -9.589 tys. zł wpływ miały wydatki na rzeczowe aktywa 
trwałe w kwocie 9.414 tys. zł w związku z zakupem środki trwałe oraz w kwocie -652 tys. zł w związku z nabyciem akcji i 
udziałów w ramach poszerzania grupy kapitałowej. 
Natomiast do dodatnich przepływów z działalności finansowej w kwocie 3.460 tys. zł przyczyniły się głównie wpływy 
wynikające z emisji akcji na kwotę 10.607 tys. zł oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 13.263 tys. zł. Z drugiej 
strony wydatki związane były ze spłatą kredytów i pożyczek na kwotę 10.888 tys. zł, odsetkami na kwotę 2.467 tys. zł oraz 
płatności z tytułu leasingu na kwotę 5.496 tys. zł.  
 
Łączne za 2015r. grupa kapitałowa Emitenta wykazała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 4.012 tys. zł. 
 
Rok 2014 
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej Hollywood za 2014r. charakteryzuje się dodatnimi 
przepływami działalności operacyjnej w kwocie 13.291 tys. zł, ujemnymi przepływami z działalności inwestycyjnej w 
wysokości -16.451 tys. zł oraz dodatnimi przepływami z działalności finansowej w kwocie 2.268 tys. zł. Dodatnie przepływy 
operacyjne wynikają głównie z amortyzacji w kwocie 6.293 tys. zł w związku z zakupem środków trwałych w tym maszyn i 
urządzeń oraz innych środków trwałych. Wpływ na przepływy operacyjne miały również odsetki i udziały w zyskach w 
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kwocie 1.971 tys. zł w związku z zapłaconymi odsetkami do kredytu oraz strata z działalności operacyjnej w kwocie 1.089 
tys. zł.  
Na ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości -16.451 tys. zł wpływ miały rzeczowe aktywa trwałe w 
kwocie 15.868 tys. zł w związku z zakupem środki trwałe oraz nabycia akcji i udziałów w ramach poszerzania grupy 
kapitałowej. 
Natomiast do dodatnich przepływów z działalności finansowej w kwocie 2.268 tys. zł przyczyniły się płatności związane z 
jednej strony z zaciągnięciem kredytów i pożyczek w kwocie 5.203 tys. zł oraz inne wpływy finansowe w kwocie 9.814 tys. zł, 
stanowiące wpływy z działalności faktoringowej, z drugiej strony ze spłatą kredytów i pożyczek w kwocie 4.604 tys. zł, 
płatnościami z tytułu leasingu w kwocie 6.207 tys. zł. 
 
Łączne za 2014r. grupa kapitałowa Emitenta wykazała ujemne przepływy pieniężne w wysokości – 892 tys. zł. 

10.3 Informacja na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta 

Emitent w 2016 i 2015 roku osiągnął bezpieczną strukturę finansowania działalności operacyjnej i majątku.  
 
W latach 2015-2014 działalność operacyjna Emitenta była finansowana w większym stopniu kapitałami własnymi, w całym 
wskazanym okresie poziom środków zewnętrznych nie przekroczył wartości kapitałów własnych. Zmiana tej sytuacji 
nastąpiła w 2016 roku i utrzymuje się w I kwartale 2017 roku. Poziom zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, 
wraz z rezerwami na zobowiązania, wyniósł 83.639 tys. zł na koniec roku 2016, na koniec 2015 roku 107.163 tys. zł, a na 
koniec 2014 roku 61.792 tys. zł, co oznacza że na przestrzeni 2014 i 2015 wzrost wyniósł 58,65%, a pomiędzy 2015 i 2016 
spadł o 21,95%. Jednocześnie należy podkreślić, iż na przestrzeni lat 2016-2014 zmniejszył się udział kapitałów obcych w 
sumie bilansowej Emitenta. W roku 2014 roku udział kapitałów obcych w pasywach wyniósł 37,25%, w roku 2015 wzrósł i 
stanowił 41,56 % ogółu pasywów, a na koniec 2014 roku wyniósł 57,88%. Zmniejszający się udział kapitałów obcych w 
strukturze finansowania działalności Grupy Kapitałowej związany był z wzrostem udziału kapitałów własnych w 
finansowaniu działalności Grupy.   
 
Przeprowadzane w latach 2016 i 2015 emisje akcji pozwoliły na pozyskanie środków, które pozwoliły na nabycie akcji i 
udziałów spółek tworzących grupę kapitałową, pozwoliły na zwiększenie stanu środków i możliwości na udzielenie pożyczek 
podmiotom zależnym. Emitent przewiduje, iż pozyskane środki będą wystarczające dla realizacji inwestycji opisanych w pkt 
5.2.2 Części Rejestracyjnej Prospektu. 
 
Celem lepszej administracji finansowej oraz optymalizacji koszów finansowych Grupa Hollywood S.A. przeprowadziła 
refinansowanie znacznej części finansowania zewnętrznego w zakresie kredytów w pierwszym i drugim kwartale 2017 r. 
włączając także odnowienie linii kredytowych, co opisano w punkcie 22 prospektu. 
 
Poglądowa struktura finansowania bankowego, przy założeniu maksymalnego wykorzystania dostępnych i/lub 
uzgodnionych zaangażowania i udostępnionych limitów kredytowych na Dzień Prospektu kształtuje się następująco: 
 
Tabela 10.3 -1 Limity kredytowe Grupy Kapitałowej Emitenta na Dzień Prospektu 

 
(Dane w tys. zł max zadłużenie) ING BŚ S.A. PEKAO S.A. PKO BP S.A. Inne Łącznie % 

1 Hollywood S.A. 4 000 0 0 0 4 000 8% 

2 Hollywood Textile Service Sp. z o.o. 7 500 0 0 0 7 500 15% 

3 Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. 700 0 0 0 700 1% 

4 Pralmed Sp. z o.o. 100 0 0 0 100 0% 

5 HTS Baxter Sp. z o.o. 3 250 0 0 286 3 536 7% 

6 HTS Baltica Sp. z o.o. 2 410 0 0 0 2 410 5% 

7 Hollywood Rental Sp. z o.o. 6 500 0 3 516 0 10 016 20% 

8 HTS Ama Sp. z o.o. 0 1 000 0 0 1 000 2% 

9 HTS Medij Sp. z o.o. 0 9 540 0 241 9 781 20% 

10 Targatz GmbH 0 
 

8 827 0 8 827 18% 

11 HTS Stargard Sp. z o.o. 0 1 000 0 0 1 000 2% 

12 Poltextil Sp. z o.o. 0 0 0 244 244 0% 

13 HTS Nieruchomości S.A. 0 0 0 0 0 0% 

 
Grupa Kapitałowa Hollywood S.A. 24 460 11 540 12 343 771 49 114 100% 

 
% całości 50% 23% 25% 2% 100% 

 
Źródło: Emitent 
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Potrzeby kredytowe Grupy stanowią pochodną planowanych akwizycji, działań inwestycyjnych zarówno w zakresie maszyn 
oraz urządzeń pralniczych jak również inwestycji w tekstylia na wynajem jak również ze wzrostu zapotrzebowania na kapitał 
obrotowy w związku ze zwiększoną skalą działalności. Struktura finansowania Grupy zakłada finansowanie poprzez 
zatrzymanie w całości lub części wypracowanego zysku jak również pozyskiwanie kapitału obcego ze źródeł zewnętrznych 
takich jak pożyczki i kredyty bankowe oraz leasing finansowy, w części nie pokrytej przez wypracowany zysk netto. 
 
Mając powyższe na uwadze, Emitent nie przewiduje zagrożenia utraty płynności w okresie 12 miesięcy od dnia 
zatwierdzenia prospektu, przy założeniu zrealizowania planowanych przez Emitenta wyników finansowych.   

10.4 Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych Emitenta, które miały lub 
które mogłoby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta   

 
Brak jest jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub, które mogłyby mieć 
bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta.  

10.5 Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych 
w pozycjach 5.2.3 i 8.1. 

Emitent obecnie finansuje inwestycje wskazane w punkcie w pkt 8.1 Części Rejestracyjnej Prospektu ze środków własnych 
oraz kredytów. 
 
11. Badania, rozwój, patenty i licencje 

11.1. Badania i rozwój 

Emitent oraz spółki z Grupy Emitenta nie opracowywały strategii badawczo-rozwojowej i nie wydatkowały żadnych kwot na 
powyższe badania w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi, jak również nie sponsorowały w tym okresie 
takich działań. Emitent oraz spółki z Grupy Emitenta nie prowadziły również w tym okresie żadnych prac badawczo-
rozwojowych. 
Spółka Hollywood Twxtile Service Sp. z o.o. należąca do Grupy Hollywood wspólnie z Politechniką Warszawską oraz 
firmą  Polymem Tech Sp. z o.o.  jako strona Polska będzie realizowała projekt badawczo-rozwojowy pn. „Opracowanie 
zrównoważonego procesu recyklingu wody i detergentów stosowanych w pralniach przemysłowych”. 
 
Projekt współfinansowany jest ze środków  Unii Europejskiej w ramach programu  współpracy polsko-niemieckiej na rzecz 
zrównoważonego rozwoju „STAIR”, prowadzonego wspólnie z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań (BMBF). 
 
Stronę Niemiecką reprezentować będzie Hohenstein Institut fur Textilinnovation gGmbH oraz firmy AQON Water Solutions 
GmbH i Atec Automatisierungstechnik GmbH. 
 
Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu wody stosowanej w pralniach przemysłowych. 
Technologia ta będzie oparta o filtrację membranową oraz wstępną obróbkę wody za pomocą metody indukcji dipoli. 
Rezultatem projektu będzie mniejsze zużycie wody i środków piorących stosowanych w procesie przy jednoczesnym 
zachowaniu jakości usług pralniczych. 
 
Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2017-2020. Wnioskowana wartość dofinansowania po stronie polskiej 
wynosi 1.900.868,75 zł. Aktualnie podpisane umowy przez Konsorcjantów procedowane są w Narodowym Centrum Badań i 
Rozwoju, który jest jednostką przekazującą środki i rozliczającą projekt. 

11.2. Patenty i licencje  

 
11.2.1. Patenty 

Emitent nie jest właścicielem żadnego patentu ani też wzoru użytkowego, w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 
roku prawo własności przemysłowej. 
Spośród spółek z Grupy Emitenta, Spółka HTS Medij sp. z o.o. posiada zarejestrowane patenty na wynalazki opisane w tabeli 
nr 11.2 poniżej: 
 
Tabela nr 11.2 .1 – 1 Informacje rejestrowe 

Lp. Nr wynalazku  Data 
wydania 

Organ wydający Treść 

1. 
P. 392312 04.12.2014r. 

Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Petent na wynalazek: „Stopień filtracyjny 
stacji oczyszczania wody i ścieków” 

2 220386 04.09.2010r. Urząd Patentowy Petent na wynalazek: „Stopień filtracyjny 
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Rzeczypospolitej Polskiej stacji oczyszczania wody i ścieków” 

Źródło: Emitent 
 
11.2.2. Licencje 
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, nie istnieje uzależnienie Emitenta oraz spółek z Grupy Emitenta od licencji, przy 
uwzględnieniu poniższych umów licencyjnych. 
Emitent prowadzi działalność m.in. w oparciu o licencję udzieloną przez Herbert Kannegiesser GmbH z siedzibą w Vlotho 
(Niemcy) na podstawie umowy licencyjnej z dnia 25 lipca 2008 roku. 
Zgodnie z postanowieniami w/w umowy  licencja została udzielona na  następujące patenty: 
1) Patent niemiecki P 41 34 761.7 – 09 

„Proces przekazywania sztuk bielizny do urządzenia przetwarzającego, w szczególności do automatu do składania 
bielizny” 

2) Patent Europejski 0 960 971 
„Proces i urządzenie do składania sztuk bielizny” 

3) Patent Europejski 0 855 459 
„Magiel nieckowy” 

4) Patent Europejski  1 233 101  
„Magiel nieckowy” 

5) Patent Europejski 1 308 551 
„Magiel nieckowy oraz proces odprowadzania sztuk bielizny z walca magla nieckowego”, 

przy czym licencja jest ważna wyłącznie pod warunkiem zastosowania w pralni Emitenta w Sierpcu urządzeń pralniczych 
dostarczanych przez KANNEGIESSER, natomiast korzystanie przez Emitenta z licencji na w/w patenty przysługuje wyłącznie 
w związku z eksploatacją urządzeń firmy KANNEGIESSER i  wyłącza korzystanie z przyznanych licencji przez podmioty trzecie 
jak również wyłącza prawo przekazywania na podstawie uzyskanej licencji jakichkolwiek podlicencji jakimkolwiek 
podmiotom trzecim lub innym pralniom będącym własnością Emitenta. Umowa licencyjna podlega prawu niemieckiemu. 
 
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, Emitent oraz spółki z Grupy Emitenta posiadają licencje na wszystkie programy 
komputerowe, z których korzystają w bieżącej działalności gospodarczej. Dodatkowo Emitent korzysta z licencji udzielonej 
przez Studio Usług Komputerowych „PS-Info” Pietrzyk Jerzy Skowyrski Dariusz na podstawie umowy z dnia 30 kwietnia 2010 
roku.  
Zgodnie z postanowieniami w/w umowy przedmiotem licencji jest program komputerowy „HELIOS” opracowany i 
wytworzony przez licencjodawcę przy udziale Pana Adama Konieczkowskiego natomiast stanowi wyłączną własność 
licencjodawcy. Licencja udzielona została na czas nieokreślony w wersji wielostanowiskowej (sieciowej) z wydzielonym 
serwerem bazodanowym i nielimitowaną liczbą użytkowników programu  HELIOS. Emitent uzyskał prawo umożliwienia 
dostępu i korzystania z programu HELIOS zainstalowanego na własnym serwerze swoim klientom, podwykonawcom i 
podmiotom współpracującym, jeżeli jest to niezbędne w prowadzonej działalności gospodarczej. Emitentowi przysługuje 
prawo użytkowania programu „HELIOS” na potrzeby własnego przedsiębiorstwa oraz podmiotów z Grupy Emitenta. 
Emitent oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy ani Spółka ani też żadna spółka z Grupy Emitenta nie posiada innych 
licencji istotnych dla ich działalności. 
 

11.3. Znaki towarowe 
Tabela nr 11.3.1 – 1  Informacje rejestrowe znaku towarowego Emitenta oraz spółek z Grupy Emitenta 

Nazwa Nr prawa 
ochronnego 

Data udzielenia 
prawa 

ochronnego 

Rodzaj znaku Klasa 
towarowa 

(wg. 
klasyfikacji 
nicejskiej) 

 

278485 23.09.2015r. słowno - graficzny 37, 39, 40, 45 

 

278848 25.11.2014 słowno - graficzny 37, 39, 40, 45 
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278844 25.11.2014 słowno - graficzny 37, 39, 40, 45 

Źródło: Emitent  
 
Na korzystanie ze znaku towarowego słowno – graficznego HOLLYWOOD (nr Z. 427347, nr prawa ochronnego 278485) 
Emitent udzielił licencji podmiotom z Grupy Kapitałowej. Umowy zostały opisane w punkcie 19.6. Części Rejestracyjnej 
Prospektu. 

11.4. Wzory przemysłowe 

Na Datę Prospektu Emitent ani spółki z Grupy Emitenta nie posiadają zarejestrowanych wzorów przemysłowych w Polsce 
lub za granicą. 

11.5. Zarejestrowane Wzory Wspólnotowe 

Na Datę Prospektu Emitent ani spółki z Grupy Emitenta nie posiadają zarejestrowanych Wzorów Wspólnotowych. 

11.6. Domeny internetowe 

Na Datę Prospektu Emitent jest właścicielem poniżej wymienionych domen: 
www.hollywoodsa.eu, www.hollywoodsa.pl, www.hollywoodsa.com, www.hollywoodsa.biz, www.hollywoodsa.org, 
www.hollywoodsa.net,  www.hollywoodsa.info, www.hollywoodsa.com.pl, www.e-hollywood.pl, www.hollwood-online.pl,  
www.hollywood-sa.com.pl, www.hollywood-sa.pl, www.hts-ama.pl, www.hts-baltica.pl, www.hts-baxter.pl, www.hts-
centrum.pl, www.hts-medij.pl, www.hts-sierpc.pl 
Spółki z Grupy Emitenta są właścicielem następujących domen: 
www.phuhollywood.pl,  www.hollywoodrental.pl, www.medij.pl, www.pralserwis.pl, www.pralmed.pl, www.poltextil.pl,  
www.htsama.pl, www.hts-stargard.pl, www.hts-targatz.de, www.konsorcjumpralnicze.pl, www.hts-deutschland.eu 
www.pralhev.pl 
 
12. Informacje o tendencjach 

 12.1. Najistotniejsze występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży  

Rynek, na którym działa Grupa Kapitałowa Hollywood charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Na przestrzeni ostatnich 
lat, rynek szeroko rozumianej branży pralniczej, wykazuje tendencję rosnącą, z uwagi na fakt, iż stale powiększa się 
wolumen rynku do zagospodarowania przez pralnie przemysłowe. Stopniowo ze względów ekonomicznych likwidowane są 
pralnie własne dotychczas działające w strukturach szpitali, hoteli, wojska oraz domów pomocy społecznej. Likwidacja 
wyeksploatowanych i nierentownych pralni własnych w zdecydowanej większości działających w strukturach podmiotów 
sektora publicznego, powoduje wprowadzenie na rynek dodatkowego potencjału wyrobów tekstylnych przeznaczonych do 
prania. Potencjalne powstanie nowych firm w branży pralniczej nie powoduje znaczącego zwiększenia się konkurencji z 
powodu stale powiększającego się rynku usług pralniczych.  
 
Dającą się wyraźnie zauważyć, w ostatnich latach, tendencją wśród odbiorców rynku pralniczego jest szczególna dbałość o 
jakość usług. Fakt ten sprawia, że klient szuka i coraz częściej wybiera wykonawców profesjonalnych dających pewność 
prawidłowego i terminowego wykonania zlecenia. Wieloletnie doświadczenia przedsiębiorców przekładają się na 
świadomość, że cena nie może być jedynym kryterium wyboru dostawcy.  Sytuacja ta spowodowała, że ceny usług 
pralniczych przestały spadać i obecnie widoczny jest wyraźny trend wzrostowy w tym zakresie – ceny powoli, ale 
systematycznie rosną. Wzrost cen w połączeniu z licznymi systemami i rozwiązaniami oszczędnościowymi ograniczającymi 
koszty działalności wdrożonymi w spółkach Grupy Kapitałowej przekładają się na wzrost przychodów oraz poprawę 
wyników. 
 
Bardzo wyraźnie rysuje się również tendencja polegająca na odchodzeniu przez zakłady przemysłowe od zakupów odzieży 
roboczej dla  swoich pracowników. Pracodawcy coraz częściej wolą odzież pracowniczą wydzierżawić i powierzyć 
zarządzanie nią firmie zewnętrznej. Rozwiązanie takie daje wiele korzyści, począwszy od obniżenia kosztów, a kończąc na 
budowaniu lepszego wizerunku firmy. Identycznie jest w przypadku służby zdrowia i segmentu HoReCa, gdzie również coraz 
szerzej pojawia się wynajem tekstyliów medycznych i hotelowych od specjalistycznych firm zewnętrznych zamiast zakupów 
własnych tekstyliów dokonywanych przez placówki służby zdrowia i hotele.  
 
Klienci coraz częściej i chętniej decydują się na zakup usług wysoko przetworzonych, składających się z wynajmu tekstyliów 
w połączeniu z technologią RFID i systemem szaf vendingowych wraz z kompleksowym serwisem pralniczym. Usługi takie 
zajmują miejsce zwykłych usług pralniczych, co pozwala spółkom z GK realizować wyższe marże handlowe i przychody ze 
sprzedaży. 

http://www.hollywoodsa.eu/
http://www.hollywoodsa.pl/
http://www.hollywoodsa.com/
http://www.hollywoodsa.biz/
http://www.hollywoodsa.org/
http://www.hollywoodsa.net/
http://www.hollywoodsa.info/
http://www.hollywoodsa.com.pl/
http://www.e-hollywood.pl/
http://www.hollwood-online.pl/
http://www.hollywood-sa.com.pl/
http://www.hollywood-sa.pl/
http://www.hts-ama.pl/
http://www.hts-baltica.pl/
http://www.hts-baxter.pl/
http://www.hts-centrum.pl/
http://www.hts-centrum.pl/
http://www.hts-medij.pl/
http://www.hts-sierpc.pl/
http://www.phuhollywood.pl/
http://www.hollywoodrental.pl/
http://www.medij.pl/
http://www.pralserwis.pl/
http://www.pralmed.pl/
http://www.poltextil.pl/
http://www.htsama.pl/
http://www.hts-stargard.pl/
http://www.hts-targatz.de/
http://www.konsorcjumpralnicze.pl/
http://www.hts-deutschland.eu/
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Ogólne tendencje na rynku usług pralniczych w Polsce: 

 rynek pralniczy w Polsce na tle Europy Zachodniej jest rynkiem wciąż się rozwijającym, 
 największy udział w polskim rynku usług pralniczych obecnie ma segment bielizny szpitalnej, 
 rynek odzieży roboczej ma najniższy udział w rynku i największy potencjał wzrostu. Docelowo powinien być 

większy niż bielizny szpitalnej, 
 w sektorze szpitalnym obserwowana jest tendencja wzrostu, wolumenu bielizny przypadającej na jedno łóżko, 
 docelowo rynek bielizny szpitalnej będzie drugim rynkiem po odzieży roboczej, 
 rynek bielizny hotelowej rozwija się z najmniejszą dynamiką pomimo wielu nowych inwestycji, 
 Wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych nie rośnie proporcjonalnie do przyrostu miejsc noclegowych, 
 tendencją jest wypieranie z rynku małych zakładów pralniczych przez duże zakłady, głównie modernizowane, z 

niższymi kosztami jednostkowymi produkcji, 
 obserwuje się początki konsolidacji rynku pralniczego.  

 
Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje na rynku pralniczym od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do 
daty Prospektu:  

1. w produkcji usług pralniczych 

 wzrost i rozwój potencjału usług wynajmu i serwisu odzieży roboczej i medycznej  w połączeniu z 
technologią RFID i systemem szaf vendingowych, 

  wzrost   usług w sektorze  HoReCa, 

 Wzrost usług w segmencie medycznym w zakresie wynajmu i serwisu bielizny szpitalnej z 
uwzględnieniem technologii RFID, 

 Wypieranie z rynku małych pralni niespełniających wymogów sanitarnych i wysokiej jakości usług przez 
duże zakłady pralnicze, 

2. w cenach i wielkości sprzedaży usług pralniczych 

 zwiększenie sprzedaży i cen usług pralniczych w segmencie medycznym po nowelizacji ustawy Prawo 
zamówień publicznych, uwzględniającej kryterium jakości usług, a nie tylko cenę wykonywanych usług, 

 zwiększenie sprzedaży i cen usług wynajmu i serwisu bielizny i odzieży w segmencie hotelowym,  
medycznym i zakładów przemysłowych,      

3. w  kosztach 

 wzrost kosztów wynagrodzenia pracowników, 

 wzrost ponoszonych kosztów na dostosowanie parku maszynowego do oczekiwań rynku na usługi o  
wysokiej jakości. 

 
Z uwagi na dynamiczne zmiany na rynku usług pralniczych oraz postępującą konsolidację rynku, przedstawione tendencje 
dotyczą okresu 2017-2019 i mogą ulec nieprzewidywanym zmianom.  

12.2. Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, 
które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta, przynajmniej do 
końca bieżącego roku obrotowego. 

Rynek szeroko rozumianych usług pralniczych wykazuje coraz większe zapotrzebowanie na dodatkowe usługi w postaci 
implementacji systemu RFID oraz wynajmu tekstyliów. Wskazane wyżej tendencje występują we wszystkich segmentach 
obsługiwanych przez Spółki zależne, tj. w segmencie medycznym, hotelowo-turystycznym i zakładów przemysłowych. Ma to 
niewątpliwie znaczący wpływ na perspektywy Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej, ponieważ Spółki zależne prowadzące 
działalność operacyjną są bardzo dobrze przygotowane do obsługi rosnącego, nowego zapotrzebowania rynku. Spółki 
posiadają odpowiednie zaplecze techniczne, wypracowane know-how oraz właściwą infrastrukturę IT. 
 
Rosnące zainteresowanie systemem bezdotykowej identyfikacji i ewidencjonowania tekstyliów (RFID) wynika z wcześniej 
prowadzonych przez GK akcji informacyjnych i marketingowych, a także z rosnącej w społeczeństwie świadomości potrzeby 
przestrzegania reżimów sanitarnych. 
 
Natomiast tendencje związane z rosnącym popytem na wynajem tekstyliów wynikają głównie z aspektów ekonomicznych. 
Klient bowiem nie musi jednorazowo ponosić kosztu zakupu odzieży bądź pościeli, gdyż przy okazji serwisu może ją 
wynajmować, ponosząc jedynie miesięczne koszty faktycznie wynajętych tekstyliów. 
 
Tendencje ukierunkowane na implementacje systemu RFID oraz wynajmu tekstyliów sprzyjają budowaniu przewagi 
konkurencyjnej GK w stosunku do innych zakładów pralniczych  o mniejszym stopniu zaawansowania technologicznego i 
organizacyjnego. 
 
Od dnia 01.08.2016 roku w strukturach GK funkcjonuje spółka HTS Targatz GmbH z siedzibą w Eberswalde, która działa na 
rynku niemieckim. Dlatego też w strukturze sprzedaży GK zwiększa się udział przychodów realizowanych poza granicami 
Polski, a mając na uwadze poziom cen na rynku niemieckim tendencja ta ma pozytywny wpływ na wyniki całej GK. 
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Ponadto w listopadzie 2016 roku po przeprowadzonej modernizacji i instalacji nowych linii technologicznych uruchomiony 
został zakład pralniczy w Stargardzie, który działa w strukturach spółki zależnej HTS Stargard Sp. z o.o.. Zakład posiada moce 
przerobowe na poziomie około 400 ton pranych tekstyliów w skali miesiąca. Dzięki swojej lokalizacji zakład ten obsługuje 
klientów z polskiego i niemieckiego rynku. Z każdym miesiącem działalności zwiększa się poziom wykorzystania mocy 
przerobowych tego zakładu, co ma pozytywny wpływ na wyniki GK. 
 
Zwiększająca się liczba zakładów pralniczych w GK umożliwia prowadzenie obsługi dużych klientów sieciowych, którzy 
posiadają wiele oddziałów i placówek. Stanowi to znaczącą przewagę konkurencyjną GK nad innymi przedsiębiorstwami 
działającym w branży pralniczej, które mogą świadczyć usługi jedynie dla klientów zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie ich 
zakładów. Właśnie z tego powodu od stycznia 2017 roku GK, jako jedyny podmiot w kraju posiadający odpowiednie 
zaplecze organizacyjne i logistyczne, rozpoczęła kompleksową obsługę w zakresie usług pralniczych wojsk amerykańskich 
stacjonujących w kilku lokalizacjach na terenie całej Polski. 
 
Zmiany w ustawodawstwie dotyczącym outsourcingu pracowniczego, które weszły w życie w dniu 01.06.2017 roku oraz 
coroczny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływają na ponoszone koszty przez wszystkie zakłady pralnicze w 
kraju. Uwzględniając jednak wysoki poziom automatyzacji produkcji w zakładach pralniczych GK zmiany te nie będą miały 
znaczącego wpływ na ogólny wzrost kosztów produkcji. 
Na podstawie  posiadanych informacji na dzień Prospektu, oceniamy sytuację w branży pralniczej na stabilną nie 
wykazującą zagrożeń dla jej funkcjonowania. Nie są nam znane jakiekolwiek niepewne elementy lub zdarzenia, które 
mogłyby mieć wpływ na zachwianie stabilności  rynku pralniczego.  
 
13. Prognozy wyników lub dane szacunkowe 

 
Emitent nie przedstawia w Prospekcie Emisyjnym prognoz wyników lub wyników szacunkowych.  
 
14. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego szczebla  

14.1. Dane o osobach zarządzających i nadzorujących oraz osobach zarządzających wyższego szczebla  
14.1.1. Zarząd   
 
W skład Zarządu Emitenta wchodzą: 

1) Adam Andrzej Konieczkowski – Prezes Zarządu (powołany na stanowisko Prezesa Zarządu w dniu 31 października 
2012 roku), 

2) Rafał Stanisław Wójcik – Wiceprezes Zarządu (powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu w dniu  8 lutego 
2016 roku), 

3) Paweł Mielczarek – Wiceprezes Zarządu (powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu w dniu 24 marca 2016 
roku), 

4) Tomasz Mika – Wiceprezes Zarządu (powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu w dniu 24 marca 2016 roku), 
5) Maria Kopytek – Członek Zarządu (powołana na stanowisko Członka Zarządu w dniu 1 lipca 2014 roku). 

 
Obecna kadencja członków zarządu Emitenta upływa w grudniu 2018 roku.  
 
Adam Andrzej Konieczkowski – Prezes Zarządu 
 
Wiek: 49 lat 
 
Pan Adam Andrzej Konieczkowski funkcję Prezesa Zarządu Emitenta obecnej kadencji sprawuje od dnia 31 października 
2012 roku. Pan Adam Andrzej Konieczkowski świadczy pracę na podstawie aktu powołania. Działalnością wykonywaną przez 
Pana Adama Andrzeja Konieczkowskiego poza Emitentem jest sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu w spółkach HTS Targatz 
GmbH (dawniej Hollywood Textile Service Deutschland GmbH), POLTEXTIL Sp. z o.o., HTS Nieruchomości SA i Polservis AK 
sp. z o.o., oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Głównym miejscem wykonywania pracy przez Pana Adama 
Andrzeja Konieczkowskiego jest siedziba Emitenta. Pan Adam Andrzej Konieczkowski nie wykonuje żadnej działalności, 
która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem 
Adamem Andrzejem Konieczkowskim, a członkami organów Emitenta. Członek Rady Nadzorczej, Pan Cezariusz 
Konieczkowski, jest synem Pana Adama Andrzeja Konieczkowskiego. Członek Zarządu, Pani Maria Kopytek, jest kuzynką 
Pana Adama Andrzeja Konieczkowskiego. Ponadto jeden z Dyrektorów Emitenta, Pani Renata Konieczkowska, jest małżonką 
Pana Adama Andrzeja Konieczkowskiego i Prokurentem Emitenta.  
 
Wykształcenie: 
 
Pan Adam Andrzej Konieczkowski ma wykształcenie wyższe, uzyskał tytuł magistra w Wyższej Szkole Stosunków 
Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, poprzedzony ukończeniem studiów licencjackich na kierunku 
Administracja w Collegium Varsoviense. 
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Przebieg kariery zawodowej: 
 
- w latach 2015 – obecnie Polservis AK sp. z o.o. (Prezes Zarządu) 
- w latach 2015 – obecnie  Consulting i Doradztwo Adam Konieczkowski (własna działalność 

gospodarcza)  
- w latach 12.2015- obecnie  HTS Nieruchomości (Prezes Zarządu) 
- w latach 2013 – obecnie HTS Targatz GmbH (dawniej Hollywood Textile Service Deutschland GmbH)  

(Prezes Zarządu) 
- w latach 2012 – obecnie  Hollywood S.A.  (Prezes Zarządu) 
- w latach 2011 – obecnie  Poltextil sp. z o.o.  (Prezes Zarządu) 
- w latach 2012 – 2013   „Hollywood Textile Service” sp. z o.o. (dawniej PHU „Hollywood”  

A. Konieczkowski, R. Konieczkowska sp. jawna) (Prezes Zarządu) 
- w latach 2012 – 2015   Pral Serwis Warszawa sp. z o.o. (Prezes Zarządu) 
- w latach 1995 – 2015   Adam Konieczkowski – własna działalność gospodarcza 
- w latach 2012 – 2013   Pralniomat sp. z o.o. (Prezes Zarządu) 
- w latach 2012 – 2013   Hollywood Rental sp. z o.o. (Prezes Zarządu) 
- w latach 2012 – 2013   Pracosław sp. z o.o. (Prezes Zarządu) 
- w latach 2012 – 2013   Begreener sp. z o.o. (Wiceprezes Zarządu) 
- w latach 2012 – 2013   Certus sp. z o.o. (Wiceprezes Zarządu) 
- w latach 1994 – 1995   Taj Mahal (Menadżer) 
- w latach 1991 – 1994   Policja  (funkcjonariusz Policji) 
- w latach 01.1989 – 10.1990  Marynarka Wojenna (służba wojskowa) 

 
Poza danymi określonymi powyżej w okresie ostatnich pięciu lat Pan Adam Andrzej Konieczkowski jest lub był członkiem 
zarządów, rad nadzorczych lub wspólnikiem następujących spółek: 
- w latach 2015 – obecnie Polservis AK sp. z o.o. (Udziałowiec) 
- w latach 2015 – obecnie International American School sp. z o.o. (Udziałowiec) 
- w latach 2012 – obecnie HOLLYWOOD S.A. (Akcjonariusz) 
- w latach 2012 – obecnie Pracosław sp. z o.o. (Udziałowiec) 
- w latach 2012 – obecnie  Bergreener sp. z o.o. (Udziałowiec) 
- w latach 2012 – obecnie  Bergreener spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 

(Komandytariusz) 
- w latach 2011 – 2015 Certus sp. z o.o. (Udziałowiec) 
- w latach 2010 – 2012   Hollywood Rental A.Konieczkowski R.Konieczkowska spółka cywilna 

(Wspólnik) 
- w latach 2002 – 2012   PHU „Hollywood” A. Konieczkowski, R. Konieczkowska sp. jawna  

(dawniej PHU Hollywood A. Konieczkowski, R. Konieczkowska spółka 
cywilna) (Wspólnik) 

Oświadczenia: 
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Adam Andrzej Konieczkowski: 

 nie był i nie jest, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek innego podmiotu. 

 nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym, 

 nie pełnił i nie pełni, poza spółkami wskazanymi powyżej, funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających 
lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub 
otwarto likwidację. 

 
Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym 
organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu oficjalnych oskarżeń 
publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. 
Pan Adam Andrzej Konieczkowski jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki kapitałowej z 
tytułu wykonywanych obowiązków.  
 
Rafał Stanisław Wójcik – Wiceprezes Zarządu 
 
Wiek: 43 lata 
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Pan Rafał Stanisław Wójcik funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta obecnej kadencji sprawuje od dnia 8 lutego 2016 roku. 
Pan Rafał Stanisław Wójcik świadczy pracę na podstawie aktu powołania. Głównym miejscem wykonywania pracy przez 
Pana Rafała Stanisława Wójcika jest siedziba Emitenta. Pan Rafał Stanisław Wójcik nie wykonuje żadnej działalności, która 
byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Rafałem 
Stanisławem Wójcikiem a pozostałymi członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 
 
Wykształcenie: 
 
Pan Rafał Stanisław Wójcik ma wykształcenie wyższe, w 1998 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu. Pan Rafał Stanisław Wójcik ukończył ponadto studia podyplomowe „Finanse i Bankowość” na 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (2000 r.) oraz Podyplomowe Studium Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w 
Warszawie (2003 r.). 
 
Przebieg kariery zawodowej: 
 
- w latach 2017 – obecnie  Pralnia Hevelius Sp. z o.o. (Wiceprezes Zarządu)   
- w latach 2016 – obecnie Hollywood S.A. (Wiceprezes Zarządu) 
- w latach 2014 – obecnie HTS AMA sp. z o.o. (Wiceprezes Zarządu, Prokurent) 
- w latach 2013 – obecnie HTS Medij sp. z o.o. (Wiceprezes Zarządu, Prokurent) 
- w latach 2016 - obecnie  HTS Baltica sp. z o.o. (Prokurent)  
- w latach 2012 – 2013  DGP Laundry Partner sp. z o.o. (Prezes Zarządu) 
- w latach 2011 – 2013 Pralnia Opole sp. z o.o., Opole (Prezes Zarządu) 
- w latach 2007 – 2013  Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC sp. z o.o., Poznań (Prezes Zarządu) 
- w latach 2006 – 2013 DGP DOZORBUD Grupa Polska sp. z o.o., Legnica (Zastępca Dyrektora ds. 

handlowych i polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Dyrektor 
Oddziału we Wrocławiu, Pełnomocnik Zarządu ds. Handlu, Dyrektor ds. 
Controllingu i Budżetowania) 

- w latach 1998 – 2006  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (Inspektor w Zespole ds. 
Restrukturyzacji Należności i Windykacji, Kierownik Zespołu ds. 
Restrukturyzacji Należności i Windykacji, Kierownik Zespołu ds. Obsługi 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Doradca Klienta Korporacyjnego) 

 
Poza danymi określonymi powyżej w okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Stanisław Wójcik jest lub był członkiem zarządów, 
rad nadzorczych lub wspólnikiem następujących spółek: 
- w latach 2011 – 2013 POLTEXTIL sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) 

 
Oświadczenia: 
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Rafał Stanisław Wójcik: 

 nie był i nie jest, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek innego podmiotu, 

 nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym, 

 nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w 
stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację. 

 
Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym 
organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Rafałowi Stanisławowi Wójcikowi oficjalnych oskarżeń publicznych ani 
nie nałożyły na niego sankcji.  
Pan Rafał Stanisław Wójcik jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki kapitałowej z tytułu 
wykonywanych obowiązków.  
 
Paweł Mielczarek – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych 
 
Wiek: 43 lata 
 
Pan Paweł Mielczarek funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta obecnej kadencji sprawuje od dnia 24 marca 2016 roku. Pan 
Paweł Mielczarek świadczy pracę na podstawie aktu powołania. Działalnością wykonywaną przez Pana Pawła Mielczarka, 
poza Emitentem, jest pełnienie funkcji Prokurenta w POLTEXTIL sp. z o.o. i HTS Stargard. Miejscem wykonywania pracy 
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przez Pana Pawła Mielczarka jest Płock, ul. Norbertańska 9 lok. 8. Pan Paweł Mielczarek nie wykonuje żadnej działalności, 
która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Pawłem 
Mielczarkiem a pozostałymi członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 
 
Wykształcenie: 
 
Pan Paweł Mielczarek ma wykształcenie wyższe, w 1998 roku uzyskał tytuł magister na Akademii Obrony Narodowej w 
Warszawie.  
 
Inne kwalifikacje/informacje: 
 
Pan Paweł Mielczarek ukończył kierunek rachunkowość finansowa i zarządcza w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w 
Płocku. 
 
Przebieg kariery zawodowej: 
01.01.2016 – obecnie - Poltexil Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, dyrektor biura zarządu 
01.01.2013-31.12.2015 - Bazacom, 09-200 Sierpc, ul. Bojanowska 2a, specjalista d/s handlowych i zamówień publicznych  
01.09.2012-31.12.2012 - Hollywood Textile Service Sp. z o.o. ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc, dyrektor d/s handlowych  
01.11..2011-31.08.2012- Poltextil Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, dyrektor biura zarządu 
01.11.2009-31.03.2012 - PHU Hollywood Spółka Jawna, 09-200 Sierpc, ul. Bojanowska 2a, dyrektor d/s handlowych 
01.09.2008-31.10.2009 - Bank BPH SA z siedzibą w Krakowie, starszy menedżer  
06.10.2000-31.08.2008 - Banku Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie,  

w tym : 06.10.2000-29.11.2007- Bank BPH SA, 30.11.2007-31.08.2008- Bank Polska Kasa Opieki 
SA, kierownik zespołu, doradca klienta III stopnia, główny specjalista, ekspert, starszy 
menedżer.  

29.09.2000-05.10.2000 - Mazowiecki Bank Regionalny SA z siedzibą w Warszawa, inspektor ds. kredytów  
01.07.1998-30.09.2000 - Powszechny Bank Kredytowy SA z siedzibą w Warszawie, stanowisko asystent bankowy  
10.11.1997-30.06.1998 - Mazowieckie Centrum Finansów S.C. z siedzibą w Płocku, specjalista d/s kredytów i leasingu  
05.05.1997-06.11.1997 - Płockie Centrum Leasingu i Finansów S.C. z siedzibą w Płocku, specjalista d/s leasingu  
01.11.1995-30.04.1997 - PHU Wektra z siedzibą w Płocku, sprzedawca 
 
Poza danymi określonymi powyżej w okresie ostatnich pięciu lat Pan Paweł Mielczarek jest lub był członkiem zarządów, rad 
nadzorczych lub wspólnikiem następujących spółek: 
 
- w latach 2015 – obecnie  HTS Nieruchomości S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej) 
- w latach 2012 – 03.2016 Hollywood S.A., Sierpc (Członek Rady Nadzorczej, od 04.2013 

Przewodniczący Rady Nadzorczej) 
- w latach 10.2014 – obecnie POLTEXTIL sp. z o.o., Warszawa (Wspólnik posiadający 3,76% udziałów) 

 
Oświadczenia: 
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Paweł Mielczarek: 

 nie był i nie jest, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek innego podmiotu, 

 nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym, 

 nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w 
stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację. 

 
Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym 
organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Pawłowi Mielczarkowi oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły 
na niego sankcji.  
Pan Paweł Mielczarek jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki kapitałowej z tytułu 
wykonywanych obowiązków. 
 
Tomasz Mika – Wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych 
 
Wiek: 40 lat 
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Pan Tomasz Mika funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. ekonomicznych Emitenta obecnej kadencji sprawuje od dnia 24 marca 
2016 roku. Pan Tomasz Mika świadczy pracę na podstawie aktu powołania. Miejscem wykonywania pracy przez Pana 
Tomasza Mikę jest siedziba Emitenta. Pan Tomasz Mika nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w 
stosunku do działalności Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Tomaszem Miką a pozostałymi 
członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 
 
Wykształcenie: 
 
Pan Tomasz Mika ma wykształcenie wyższe, w 2001 roku ukończył kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. W 2006 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
(Kolegium Zarządzania i Finansów). 
 
Inne kwalifikacje/informacje: 
 
Pan Tomasz Mika ukończył w 1999 roku Studium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w języku niemieckim w ramach Polsko 
-Niemieckiego Forum Akademickiego prowadzonego przez Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet w Duisburgu 
oraz Uniwersytet w Mainz. 

W 2003 roku ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie Integracja Europejska w Wyższej Szkole 
Zarządzania i Marketingu w Warszawie. 

Pan Tomasz Mika został wpisany jako Biegły Rewident nr 11006 do rejestru Krajowego Rejestru Biegłych Rewidentów w 
2007 roku. 

Pan Tomasz Mika uzyskał status Fellow w 2014 roku w Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), stając się   
członkiem organizacji w 2009 roku. 

 
Przebieg kariery zawodowej: 
 
- 03.2016 – obecnie Hollywood S.A., Sierpc (Wiceprezes Zarządu) 
- 07.2016 – obecnie  HTS Targatz GmbH, Niemcy (Prezes Zarządu) 
- w latach 2011 – 2015 OOO Pfleiderer (od 2013 roku OOO IKEA Industry Novgorod) oraz OOO 

Pfleiderer MDF, Nowogród Wielki, Rosja (Dyrektor Finansowy, Członek 
Zarządu) 

- w latach 2009-2013 Politechnika Radomska (adiunkt) 
- w latach 2009 – 2010  Pfleiderer Grajewo S.A., Warszawa (Dyrektor ds. Rachunkowości, Podatków 

i Administracji Podatkowej) 
- w latach 2007 – 2009  KPMG Audyt sp. z o.o., Warszawa (Menedżer) 
- w latach 2005 – 2007 PriceWaterhouseCoopers sp. z o.o., Warszawa (Doświadczony Starszy 

Asystent) 
- w latach 2003 – 2005  KPMG Audyt sp. z o.o., Warszawa (Starszy Asystent) 
- w latach 2001 – 2003 KPMG DTG AG, Duesseldorf Niemcy (Asystent) 

 
 
Poza danymi określonymi powyżej w okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Mika jest lub był członkiem zarządów, rad 
nadzorczych lub wspólnikiem następujących spółek: 
 
- w latach 2013 - obecnie Alisios Surf Tenerife SL, Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania (udziałowiec) 

 
Oświadczenia: 
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Tomasz Mika: 

 nie był i nie jest, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek innego podmiotu, 

 nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym, 

 nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w 
stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację. 
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Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym 
organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Tomaszowi Mice oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na 
niego sankcji.  
Pan Tomasz Mika jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki kapitałowej z tytułu 
wykonywanych obowiązków. 
 
Maria Kopytek – Członek Zarządu, Dyrektor Biura Holdingu 
 
Wiek: 59 lat 
 
Pani Maria Kopytek funkcję Członka Zarządu Emitenta obecnej kadencji sprawuje od dnia 1 lipca 2014 roku. 
Pani Maria Kopytek świadczy pracę na podstawie aktu powołania. Działalnością wykonywaną przez Panią Marię Kopytek, 
poza Emitentem, jest praca w Hollywood Textile Service sp. z o.o. Miejscem wykonywania pracy przez Panią Marię Kopytek 
jest siedziba Emitenta. Pani Maria Kopytek nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do 
działalności Emitenta. Występują powiązania rodzinne pomiędzy Panią Marią Kopytek, a innymi członkami organów 
Emitenta. Pani Maria Kopytek jest kuzynką Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Adama Andrzeja Konieczkowskiego.  
 
Wykształcenie: 
 
Pani Maria Kopytek ma wykształcenie wyższe, jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogii Specjalnej w Warszawie (2000 r.). 
Pani Maria Kopytek ukończyła ponadto studia podyplomowe na kierunku Polityka Rynku Pracy i Rozwoju Przedsiębiorczości 
w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (2001 r.). 
 
Przebieg kariery zawodowej: 
 
- w latach 2014 – obecnie Hollywood Textile Service sp. z o.o. (Dyrektor Administracyjny) 
- w latach 2012 – 2015 PRALMED sp. z o.o. (Dyrektor Zarządzający) 
- w latach 2005 – 2013  Hollywood Textile Service sp. z o.o. (Dyrektor Administracyjny) 
- w latach 1990 – 2005 Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu (Kierownik Działu Rynku Pracy) 
- w latach 1988 – 1990  Urząd Miejski w Sierpcu (Inspektor) 
- w latach 1976 – 1988 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Sierpcu (pracownik działu zaopatrzenia) 

 
 
Poza danymi określonymi powyżej w okresie ostatnich pięciu lat Pani Maria Kopytek była członkiem zarządów, rad 
nadzorczych lub wspólnikiem następujących spółek: 
 
- w latach 2015  PRALMED Sp. z o.o. (Prezes Zarządu) 
- w latach 2013 – 2014  Hollywood Rental Sp. z o.o. (Wiceprezes Zarządu) 

 
Oświadczenia: 
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pani Maria Kopytek: 

 nie była i nie jest, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

 nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

 nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek innego podmiotu, 

 nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym, 

 nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w 
stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację. 

 
Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym 
organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Pani Marii Kopytek oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego 
sankcji.  
Pani Maria Kopytek jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki kapitałowej z tytułu 
wykonywanych obowiązków. 
 
14.1.2. Rada Nadzorcza 
 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

1) Marcin Adam Podsiadło – Przewodniczący Rady Nadzorczej (powołany do Rady Nadzorczej w dniu 19 października 
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2012 roku, natomiast na Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 24 marca 2016 roku), 
2) Cezariusz Konieczkowski - Członek Rady Nadzorczej (powołany do Rady Nadzorczej w dniu 19 października 2012 

roku), 
3) Marek Modecki - Członek Rady Nadzorczej (powołany do Rady Nadzorczej w dniu 4 kwietnia 2016 roku), 
4) Dariusz Robert Górka - Członek Rady Nadzorczej (powołany do Rady Nadzorczej w dniu 24 marca 2016 roku), 
5) Aneta Bernadeta Kazieczko – Członek Rady Nadzorczej (powołana do Rady Nadzorczej w dniu 11 maja 2017 roku). 

 
Na podstawie uprawnienia osobistego przewidzianego przez §29 ust. 5 statutu Emitenta (w brzmieniu sprzed rejestracji we 
właściwym rejestrze zmiany §29 ust. 5 statutu Emitenta uchwalonej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Emitenta w dniu 11 maja 2017 r.), akcjonariusz 21 Concordia 3 S.a.r.l. powołał Marka Modeckiego oraz Dariusza Górka w 
skład Rady Nadzorczej Emitenta. 
 
Zakończenie pełnienia funkcji przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej nastąpi w dniu 19 października 2017 roku, w 
którym – zgodnie z §29 ust. 2 statutu Emitenta – upływa okres wspólnej, pięcioletniej kadencji Członków Rady Nadzorczej. 
 
Emitent wskazuje, iż w związku z rejestracją we właściwym rejestrze zmiany brzmienia §29 ust. 5 statutu Emitenta 
uchwalonej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 11 maja 2017 r., akcjonariusz 21 Concordia 3 S.a.r.l. 
jest uprawniony do odwołania przed dniem 19 października 2017 r. 
 
Jednego spośród wyżej wymienionych powołanych przez siebie Członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz powołania w jego 
miejsce innej osoby w skład Rady Nadzorczej, o ile akcjonariusz ten utrzyma ekspozycję co najmniej 15% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu składania takiego oświadczenia. 
 
Spośród powołanych członków pani Aneta Kazieczko i pani Patrycja Koźbiał spełniają wymóg niezależności wskazany w 
ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1089).  
 
Marcin Adam Podsiadło – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Wiek: 35 lata 
 
Pan Marcin Adam Podsiadło zasiada w Radzie Nadzorczej Emitenta od dnia 19 października 2012 roku, a funkcję 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej obecnej kadencji sprawuje od dnia 24 marca 2016 roku. Podstawową działalnością 
wykonywaną przez Pana Marcina Adama Podsiadło jest własna działalność gospodarcza, Kancelaria Adwokacka Marcin 
Podsiadło. W ramach wykonywanej działalności gospodarczej Pan Marcin Adam Podsiadło świadczy usługi doradztwa 
prawnego na rzecz Emitenta, w związku z czym może zachodzić konflikt interesów pomiędzy wykonywaniem na rzecz 
Emitenta czynności w ramach sprawowania funkcji jako członek Rady Nadzorczej oraz wykonywania na rzecz Emitenta 
czynności w ramach doradztwa obejmującego doradztwo prawne. Miejscem wykonywania pracy przez Pana Marcina Adama 
Podsiadło jest Warszawa. Pan Marcin Adam Podsiadło nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w 
stosunku do działalności Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Marcinem Adamem Podsiadło a 
pozostałymi członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 
 
Wykształcenie: 
 
Pan Marcin Adam Podsiadło w 2006 roku uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe „Akademia Spółek” na SGH w Warszawie.  Pan Marcin Adam 
Podsiadło jest adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie od 2011 roku, a także Mediatorem przy 
NRA w Warszawie. 
 
Przebieg kariery zawodowej: 
- w latach 2012 – obecnie Kancelaria Adwokacka Marcin Podsiadło (własna działalność gospodarcza, 

indywidualna praktyka) 
- w latach 2007 – 2011 Kancelaria Prawnicza Professio Kamiński Spółka komandytowa (prawnik) 
- w latach 2004 – 2007 DELL sp. z o.o. (stanowisko Business Operations) 
- w latach 2003 – 2004  Kancelaria Radców Prawnych J. Dąbrowski (praktykant) 

 
Poza danymi określonymi powyżej w okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Adam Podsiadło jest lub był członkiem 
zarządów, rad nadzorczych lub wspólnikiem następujących spółek: 
- 09.2016 – 12.2016   Wetivell Sp. z o.o. (Prezes Zarządu, wspólnik) 
- 09.2016 – obecnie   BD Rerum Sp. z o.o. (Prezes Zarządu, wspólnik) 
- 06.2015 – obecnie   HTS Nieruchomości S.A. (Członek Rady Nadzorczej) 
- 03.2015 – obecnie   Pracosław Nieruchomości sp. z o.o. (Prezes Zarządu) 
- 03.2015 – obecnie   Pracosław Nieruchomości sp. z o.o. (Prezes Zarządu, do 06.2016 wspólnik) 
- 03.2015 – 06.2015   Kancelaria Prawno – Finansowa CTF Lease Sp. z o.o. (Prezes Zarządu) 
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- 03.2015 – 06.2015   Kancelaria Prawno – Finansowa CTF Loan Sp. z o.o. (Prezes Zarządu) 
- 03.2012 – 03.2013   B3System S.A. (Członek Rady Nadzorczej), 
- 10.2012 – obecnie  Hollywood S.A. (Członek Rady Nadzorczej, od marca 2016 Przewodniczący 

  Rady Nadzorczej), 
- 11.2011 – 2014   Enterprise Eight sp. z o.o.  (wspólnik) 

 
Oświadczenia: 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Marcin Adam Podsiadło: 

 nie był i nie jest, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek innego podmiotu, 

 nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym, 

 nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w 
stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację. 

 
Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym 
organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Marcinowi Adamowi Podsiadło oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie 
nałożyły na niego sankcji. 
Pan Marcin Adam Podsiadło jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych obowiązków.  
 
Cezariusz Konieczkowski – Członek Rady Nadzorczej 
 
Wiek: 23 lata 
 
Pan Cezariusz Konieczkowski funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta obecnej kadencji sprawuje od dnia  19 października 
2012 roku. Pan Cezariusz Konieczkowski nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do 
działalności Emitenta. Pan Cezariusz Konieczkowski jest synem Adama Andrzeja Konieczkowskiego – Prezesa Zarządu 
Hollywood S.A. i głównego akcjonariusza. Brak jest innych powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Cezariuszem 
Konieczkowskim a pozostałymi członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 
 
Wykształcenie: 
Pan Cezariusz Konieczkowski w 2013 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu, uzyskał dyplom inżyniera, jest 
absolwentem Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. 
 
Przebieg kariery zawodowej: 
Pan Cezariusz Konieczkowski nie posiada doświadczenia zawodowego. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Cezariusz Konieczkowski jest lub był członkiem zarządów, rad nadzorczych lub 
wspólnikiem następujących spółek: 
– 06.2015 – obecnie    HTS Nieruchomości S.A. (Członek RN) 
– 06.2013 - obecnie    Pracosław sp. z o.o. (wspólnik) 
 
Oświadczenia: 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Cezariusz Konieczkowski: 

 nie był i nie jest, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek innego podmiotu, 

 nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym, 

 nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w 
stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację. 

 
Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym 
organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie 
nałożyły na niego sankcji. 
Pan Cezariusz Konieczkowski jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych obowiązków. 
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Marek Modecki  – Członek Rady Nadzorczej 
 
Wiek: 59 lat 
 
Pan Marek Modecki funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta obecnej kadencji sprawuje od dnia 4 kwietnia 2016 roku. 
Podstawową działalnością wykonywaną przez Pana Marka Modeckiego jest pełnienie funkcji Członka Zarządu 21 Concordia 
sp. z o.o. Miejscem wykonywania pracy przez Pana Marka Modeckiego jest Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79. Pan Marek 
Modecki nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Brak jest 
powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Markiem Modeckim a pozostałymi członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 
 
Wykształcenie: 
Pan Marek Modecki ma wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, gdzie w 1981 roku uzyskał tytuł magistra prawa. Pan Marek Modecki w 1983 roku ukończył studia 
doktoranckie w Max Planck Institute w Hamburgu. 
 
Przebieg kariery zawodowej: 
– w latach 2006 – 2009   Concordia Espirito Santo Investment (Senior Banker) 
– w latach 1992 – 1998   Hilfer GmbH (Prokurent) 
– w latach 1990   Fibak Investment Group (Założyciel, Partner Zarządzający) 
– w latach 1982 – 1988    Hilfer (Proxy) 
 
 
Poza danymi określonymi powyżej w okresie ostatnich pięciu lat Pan Marek Modecki jest lub był członkiem zarządów, rad 
nadzorczych lub wspólnikiem następujących spółek: 
– w latach 2015 – obecnie  Monevia Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) 
– w latach 2013 - obecnie  21Concordia sp. z o.o. (Członek Zarządu, udziałowiec) 
– w latach 2007 - obecnie  PEGAS Nonwovens S.A. (Członek Rady Dyrektorów - Zarząd) 
– w latach 2015 – 2016   iAlbatros Group S.A. (dawniej: SMT S.A.) (Członek Rady Nadzorczej) 
– w latach 2010 – 2015   Immobel S.A. (Członek Rady Nadzorczej) 
– w latach 1997 – 2014   Polventures Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) 
– w latach 2012 – 2014    Empik Media Fashion SA (Członek Rady Nadzorczej) 
 
Oświadczenia: 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Marek Modecki: 

 nie był i nie jest, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek innego podmiotu, 

 nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym, 

 nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w 
stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację. 

 
Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym 
organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Markowi Modeckiemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły 
na niego sankcji. 
Pan Marek Modecki jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych obowiązków z zakresu 
stomatologii. 
 
Dariusz Robert Górka  – Członek Rady Nadzorczej 
 
Wiek: 52 lat 
 
Pan Dariusz Robert Górka funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta obecnej kadencji sprawuje od dnia 24 marca 2016 roku. 
Podstawową działalnością wykonywaną przez Pana Dariusza Roberta Górkę jest działalność inwestycyjna – Partner 
Zarządzający Funduszu 21 Concordia. Miejscem wykonywania pracy przez Pana Dariusza Roberta Górkę jest Warszawa. Pan 
Dariusz Robert Górka nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. 
Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Dariuszem Robertem Górką a pozostałymi członkami Zarządu oraz Rady 
Nadzorczej. 
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Wykształcenie: 
– 1989 – Politechnika Warszawska 
– 1996 – New York University ( MBA) 

 
Inne kwalifikacje: 

– 1996 – obecnie – Institute of Management Accountants, NJ, USA 
– 2000 – CMA – Certified Management Accountant 
– 1998 – CFM – Certified Financial Management 

 
Przebieg kariery zawodowej: 
Obecnie: 
- 21 Concordia Sp. z o.o. (Członek Zarządu/ Partner Zarządzający Funduszu 21 Concordia); 
- Monevia Sp. z o.o. (Przewodniczący RN); 
- Toya S.A. (Członek RN); 
- Hollywood S.A. (Członek RN); 
- w latach 1990 – 1991  Technical Engineer / Manager Department Clinical Neurophysiology, 

Mount Sinai Medical Center, New York, USA; 
- w latach 1992 – 1994     Analyst, Merrill Lynch & Co., New York, USA; 
- w latach 1996 – 1997     Manager International Finance, Johnson & Johnson, NJ, USA; 
- w latach 1998 – 2000     CFO, Bresnan Communications/Elektrim Telekomunikacja S.A., Warszawa; 
- w latach 2001 -2002       Manager International Finance, Pratt & Whitney (UTIO), Connecticut, USA; 
- w latach 2002 – 2008     Wiceprezes Zarządu Prokom Software S.A.; 
- w latach 2007 – 2009      Wiceprezes Zarządu Prokom Equity Holding; 
- w latach 2010 – 2011      Partner, Warsaw Equity Holding; 
- w latach 2011 – obecnie    Partner Zarządzający 21 Concordia; 

 
Poza danymi określonymi powyżej w okresie ostatnich pięciu lat Pan Dariusz Robert Górka jest lub był członkiem zarządów, 
rad nadzorczych lub wspólnikiem następujących spółek: 
- w latach 2011 – obecnie  21 Concordia Sp. z o.o. (Członek Zarządu); 
- w latach 2011 – obecnie Toya S.A. (Członek RN); 
- w latach 2015 – obecnie  Monevia Sp. z o.o. (Przewodniczący RN); 
- w latach 2016 – obecnie  Hollywood S.A. (Członek RN); 

 
Oświadczenia: 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Dariusz Robert Górka: 

 nie był i nie jest, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek innego podmiotu, 

 nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym, 

 nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w 
stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację. 

 
Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym 
organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Dariuszowi Robertowi Górce oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie 
nałożyły na niego sankcji. 
Pan Dariusz Robert Górka jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych obowiązków. 
 
Aneta Kazieczko  – Członek Rady Nadzorczej 
 
Wiek: 47 lat 
 
Pani Aneta Kazieczko funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta obecnej kadencji sprawuje od dnia 11 maja 2017 roku. Pani 
Aneta Kazieczko nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani też 
żadnej innej działalności, która mogłaby zostać uznana za istotną w stosunku do Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych 
pomiędzy Panią Anetą Kazieczko a pozostałymi członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 
 
Wykształcenie: 

– 2001 – 2003 – Wyższa Szkoła Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie (studia podyplomowe z zakresu Metodologii 
Badań Ekonomicznych) 
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– 1989 – 1994 – Wydział Gospodarki Narodowej i Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (studia 
magisterskie na kierunku Bankowość i Finanse) 

 
Inne kwalifikacje: 

– 2011 – obecnie – Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu 
 
Przebieg kariery zawodowej: 
Obecnie: 
Pani Aneta Kazieczko od 2009 roku prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie jest Członkiem Rad Nadzorczych spółek: SCO-
PAK S.A., ZSB Ferno sp. z o.o., Eurosnack S.A., SFD S.A., FX Trade S.A.  
Pani Aneta Kazieczko obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce New Gym Sp. z o.o. oraz w spółce SnackAttack sp. z 
o.o., a także pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Daisy Corporate Accountancy sp. z o.o. 
 
- w latach 2006 oraz 2008 – 2010  zatrudniona w spółce Chemia Polska sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora 

Biura Finansowo - Księgowego; 
- w 2007     zatrudniona w Biurze Skarbnika PZU S.A. I PZU Życie S.A. na stanowisku 

głównego specjalisty w zakresie zarządzania aktywami; 
- w latach 2005 – 2006      zatrudniona w IPO sp. z o.o. na stanowisku menadżera finansów rynku 

kapitałowego; 
- w latach 2002 – 2005     zatrudniona w spółce Zelmot S.A. na stanowisku doradcy Zarządu ds. 

ekonomicznych; 
- w latach 2001 – 2002      zatrudniona w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP S.A. na stanowisku 

kierownika sekcji rynku niepublicznego; 
- w latach 1999 – 2000     zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku konsultanta 

Banku Światowego w zakresie prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu 
Państwa; 

 
Oświadczenia: 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pani Aneta Kazieczko: 

 nie była i nie jest, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

 nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

 nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek innego podmiotu, 

 nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym, 

 nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w 
stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, za wyjątkiem 
pełnienia do dnia 20 lipca 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki Drewex S.A. w upadłości układowej 

 
Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym 
organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Pani Anecie Kazieczko oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na 
niego sankcji. 
Pani Aneta Kazieczko jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych obowiązków. 
 
Patrycja Koźbiał  – Członek Rady Nadzorczej 
 
Wiek: 43 lat 
 
Pani Patrycja Koźbiał funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta drugiej kadencji od dnia 26 października 2017 roku. 
Podstawową działalnością wykonywaną przez Panią Patrycję Koźbiał jest pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w spółce IW Tax 1 
Sp. z o.o. Miejscem wykonywania pracy przez Panią Patrycję Koźbiał jest Warszawa, ul. Piękna 11/2. Pani Patrycja Koźbiał nie 
wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Brak jest powiązań 
rodzinnych pomiędzy Panią Patrycją Koźbiał a członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 
 
Wykształcenie: 
Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentk¹ Szkoły Głównej  Handlowej, gdzie w  1999  r. uzyskała tytuł magistra 
ekonomii.   Ukończyła   także   studia   podyplomowe   na   kierunku   Rachunkowość   na   Uniwersytecie   Ekonomicznym 
w  Krakowie  oraz  szkolenia  z  zakresu  m.in.  wyceny  przedsiębiorstw,  międzynarodowych  standardów  rachunkowości 
oraz konsolidacji sprawozdań finansowych 
 
Przebieg kariery zawodowej: 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA 

                                                                     Prospekt emisyjny Hollywood S.A.    121|  
  

– w latach  – 2009 – obecnie  IQ Tax 1 Sp. zo.o. Sp.K., IQ Tax 1 Sp. z o.o. (Prezes Zarządu, wspólnik) 
– w latach 2007 – 2009   Kancelaria Porad Finansowo – Księgowych dr. Piotr Rojek (manager ds. 
       Audytu) 
– w latach 1999 - 2007   Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy (dawniej: More Stephens Smoczyński i  
      Partnerzy) (konsultant, starszy konsultant, manager ds. audytu) 
– w latach 1998-1999   BDO (asystent biegłego rewidenta) 
 
 
Poza danymi określonymi powyżej w okresie ostatnich pięciu lat Pani Patrycja Koźbiał jest lub była członkiem zarządów, rad 
nadzorczych lub wspólnikiem następujących spółek: 
– w latach 2015 – obecnie  Enter Air Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) 
– w latach 2015   International Brokers Sp. z o.o. (wspólnik) 
 
Oświadczenia: 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pani Patrycja Koźbiał Marek Modecki: 

 nie była i nie jest, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

 nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

 nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek innego podmiotu, 

 nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym, 

 nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w 
stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację. 

 
Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym 
organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Pani Patrycji Koźbiał oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na nią 
sankcji. 
Pani Patrycja Koźbiał jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych obowiązków. 
 
14.1.3. Osoby zarządzające wyższego szczebla 
 
Na Datę Prospektu, w ocenie Emitenta, w jego przedsiębiorstwie nie funkcjonują osoby na stanowiskach kierowniczych 
wyższego szczebla, których działalność lub świadczenie pracy miałyby istotne znaczenie dla Emitenta. 
 
14.2. Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających 
wyższego szczebla 
 
Zgodnie z oświadczeniami członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej nie występuje konflikt interesów pomiędzy 
pełnioną funkcją a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami, poza wymienionymi poniżej: 
- u Pana Adama Konieczkowskiego – Prezesa Zarządu mogą powstawać potencjalne konflikty interesów pomiędzy 

obowiązkami wobec Spółki a jego prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami, na gruncie powiązań rodzinnych. 
Pan Adam Konieczkowski jest ojcem pana Cezariusza Konieczkowskiego – Członka Rady Nadzorczej oraz kuzynem Pani 
Marii Kopytek  - Członka Zarządu, ponadto jest małżonkiem Pani Renaty Konieczkowskiej – jednego z Dyrektorów 
Emitenta i Prokurenta Spółki,  

- u Pani Marii Kopytek – Członka Zarządu mogą powstawać potencjalne konflikty interesów pomiędzy obowiązkami 
wobec Spółki a jego prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami, na gruncie powiązań rodzinnych. Pani Maria 
Kopytek jest kuzynką Pana Adama Konieczkowskiego – Prezesa Zarządu Emitenta, 

- u Pana Cezariusza Konieczkowskiego – Członka Rady Nadzorczej mogą powstawać potencjalne konflikty interesów 
pomiędzy obowiązkami wobec Spółki a jego prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami, na gruncie powiązań 
rodzinnych. Pan Cezariusz Konieczkowski jest synem Pana Adama Konieczkowskiego – Prezesa Zarządu, oraz synem 
Pani Renaty Konieczkowskiej – jednego z Dyrektorów Emitenta i Prokurenta Spółki, 

- u Pana Marcina Adama Podsiadło – Przewodniczącego Rady Nadzorczej mogą powstawać potencjalne konflikty 
interesów pomiędzy wykonywaniem na rzecz Emitenta czynności w ramach sprawowania funkcji jako członek Rady 
Nadzorczej oraz wykonywania na rzecz Emitenta usług doradztwa prawnego, na podstawie zawartej z Emitentem 
umowy. 

 
15. Wynagrodzenie i inne świadczenia za ostatni pełny rok obrotowy w odniesieniu do członków organów 

administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osób zarządzających wyższego szczebla 

15.1. Wysokość wynagrodzenia wypłaconego osobom zarządzającym i nadzorującym 
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Tabela nr 15.1–1 Wynagrodzenie brutto członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2016 roku (w zł)  
(stan na 31 grudnia 2016 roku) 

L.p. Nazwisko i imię Okres pełnienia funkcji 

Miesięczna wysokość 
wynagrodzenia brutto 

(w zł) z tytułu 
powołania 

Wysokość 
wynagrodzenia 
brutto (w zł) – 

Premie 

Wysokość 
wynagrodzenia brutto 

ogółem (w zł) wypłaconego 
przez Emitenta  

Zarząd 

1. 
Adam Andrzej 

Konieczkowski* 
01.01.2016 –   31.12.2016 30.000,00 0 327.293,00 

2. Rafał Wójcik 09.02.2016-  31.12.2016 13.000,00 0 143.000,00   

3. Paweł Mielczarek 24.03.2016 – 31.12.2016  10.550,00 0 94.950,00  

4. Tomasz Mika 24.03.2016- 31.12.2016 23.000,00 0 207.000,00   

5. Maria Kopytek 01.01.2016 – 31.12.2016 5.500,00 0 61.695,00  

Rada Nadzorcza 

1. Marcin Podsiadło 01.01.2016 – 31.12.2016 0 0 0 

2. Marek Modecki 10.03.2016 – 31.12.2016 0 0 0 

3. Dariusz Górka 10.03.2016-  31.12.2016 0 0 0 

4. Paweł Kobierzycki 01.01.2016 -  31.12.2016 0 0 0 

5. Cezariusz Konieczkowski 01.01.2016 -  31.12.2016 0 0 0 

6. Paweł Mielczarek 01.01.2016 – 09.03.2016 0 0 0 

Źródło: Emitent 

* Emitent, poza wynagrodzeniem z tytułu powołania, wypłacił w 2016r. Prezesowi  Zarządu -  Adamowi  Andrzejowi  
Konieczkowskiemu  świadczenie pozapłacowe w postaci ubezpieczenia na życie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AVIVA 
w kwocie 15.047,40 zł. 
 

Wynagrodzenie ogółem brutto członków Zarządu w 2016r zostało wypłacone przez Emitenta z tytułu   powołania. 

 
15.2. Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na świadczenia rentowe, 
emerytalne lub podobne świadczenia 
 
Poza składkami, których obowiązek opłacania przez Emitenta wynika z obowiązujących ubezpieczeń społecznych oraz 
ubezpieczeń zdrowotnych oraz świadczeń emerytalnych i rentowych, Emitent wypłaca świadczenie pozapłacowe w postaci 
ubezpieczenia na życie Pana Adama Andrzeja Konieczkowskiego w Towarzystwie ubezpieczeniowym AVIVA w kwocie 
1.253,95 zł miesięcznie, co daje rocznie kwotę  w wysokości 15.047,40 zł. 
 
16. Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego  

 
16.1. Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki osoby zarządzające i nadzorujące 

sprawowały swoją funkcję 
16.1.1. Zarząd 

Zgodnie z § 39 Statutu Zarząd Emitenta składa się  od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu oraz 
członków Zarządu. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.  
 
Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa pięć lat.  
 
Obecna kadencja Zarządu Emitenta rozpoczęła się w dniu 8 grudnia 2015 roku. 
W skład Zarządu Emitenta obecnej kadencji, oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu, wchodzą: 
1) Adam Andrzej Konieczkowski – Prezes Zarządu (powołany na stanowisko Prezesa Zarządu w dniu 8 grudnia 2015 

roku), 
2) Maria Kopytek – Członek Zarządu (powołana na stanowisko Członka Zarządu w dniu 8 grudnia 2015 roku). 
3) Rafał Stanisław Wójcik – Wiceprezes Zarządu (powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu w dniu  8 lutego 2016 

roku), 
4) Paweł Mielczarek – Wiceprezes Zarządu (powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu w dniu 24 marca 2016 roku), 
5) Tomasz Mika – Wiceprezes Zarządu (powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu w dniu 24 marca 2016 roku). 

 
Obecna kadencja członków zarządu Emitenta upływa w dniu 8 grudnia 2018 roku.  
Zgodnie z art. 369 § 3 Kodeksu spółek handlowych jeżeli statut przewiduje, że członków zarządu powołuje się na okres 
wspólnej kadencji, mandat członka zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji zarządu, wygasa równocześnie z 
wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu, chyba że statut spółki stanowi inaczej.  
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Zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego 
zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu tj. 
najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 rok. 
 

16.1.2. Rada Nadzorcza 
Zgodnie z § 29 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. 
  
Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa pięć lat.  
Zgodnie z postanowieniami Statutu Członek Rady Nadzorczej może być odwołany lub zawieszony przez Walne 
Zgromadzenie w każdym czasie.  
W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie – 
Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji – ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie 
nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady 
Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego 
Zgromadzenia. 
 
Uprawnienia akcjonariusza Adam Andrzej Konieczkowski i akcjonariusza 21 Concordia 3 S.a.r.l. do powołania lub odwołania 
członków Rady Nadzorczej, do przedstawienia Radzie Nadzorczej kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – 
Dyrektora Finansowego, zostały opisane w pkt 21.2.3 Części Rejestracyjnej Prospektu.  
 
Uprawnienia osobiste akcjonariusza Adama Andrzeja Konieczkowskiego określone powyżej wygasają z chwilą, kiedy 
przestanie pośrednio lub bezpośrednio posiadać akcje spółki dające prawo do co najmniej 15% udziału w ogólnej liczbie 
głosów. 
Obecna kadencja Rady Nadzorczej Emitenta rozpoczęła się w dniu 26 października 2017 roku. 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta obecnej kadencji, oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu, wchodzą: 
1) Marcin Podsiadło – Przewodniczący Rady Nadzorczej (powołany do Rady Nadzorczej w dniu 19 października 2012 

roku), 
2) Marek Modecki – Członek Rady Nadzorczej (powołany do Rady Nadzorczej w dniu 5 kwietnia 2016 roku, wcześniej 

funkcję sprawował w związku z dokooptowaniem w dniu 10 marca 2016 roku), 
3) Dariusz Górka – Członek Rady Nadzorczej (powołany do Rady Nadzorczej w dniu 5 kwietnia 2016 roku, wcześniej 

funkcję sprawował w związku z dokooptowaniem w dniu 10 marca 2016 roku), 
4) Aneta Kazieczko – Członek Rady Nadzorczej (powołana do Rady Nadzorczej w dniu 11 maja 2017 roku), 
5) Cezariusz Konieczkowski – Członek Rady Nadzorczej (powołany do Rady Nadzorczej w dniu 6 maja 2013 roku, 

wcześniej funkcję sprawował w związku z dokooptowaniem w dniu 26 kwietnia 2013 roku), 
6) Patrycja Koźbiał - Członek Rady Nadzorczej (powołana do Rady Nadzorczej w dniu 26 października 2017 roku). 

Obecna kadencja członków Rady Nadzorczej upływa w dniu 26 października 2022 roku.  
Zgodnie z art. 369 § 3 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych jeżeli statut przewiduje, że członków rady nadzorczej 
powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka rady nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji rady 
nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków rady nadzorczej, chyba że statut spółki 
stanowi inaczej. 
Zgodnie z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z 
dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 
funkcji członka Rady Nadzorczej.  
Dodatkowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitent odbyte w dniu 26 października 2017 roku wprowadziła do Statutu 
Spółki zapisy dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu. Zgodnie z wprowadzoną zmiana § 36 ust. 6 Statutu Spółki: 
„6. Tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, Rada Nadzorcza, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, będzie powoływać Komitet Audytu. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu 
Audytu, tryb jego pracy, skład, liczebność, zasady powoływania członków oraz ich kwalifikacje będą określały przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, uchwała powołująca Komitet Audytu oraz zatwierdzony wraz z nią regulamin. Jeśli 
powołanie Komitetu Audytu nie jest obligatoryjne (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa) zadania 
Komitetu Audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą kolegialnie w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą 
uchwały o przejęciu zadań Komitetu Audytu.” oraz wprowadzona została zmiana § 36 ust. 7 Statutu Spółki: 
„7. Komitet Audytu działań będzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 
firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z dnia 6 czerwca 2017r.).” 
Zmiany w Statucie, o których mowa powyżej przyjęte w dniu 26 października 2017 roku przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Emitenta będą obowiązywać od momentu rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS.  
Emitent informuje, że wśród członków Rady Nadzorczej pani Aneta Kazieczko i pani Patrycja Koźbiał są osobami 
spełniającymi zasady odnoszące się do członków Rad Nadzorczych określonych w „Dobrych Praktykach Spółek notowanych 
na GPW 2016” stanowiących załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku. 
 

http://hollywoodsa.eu/?page_id=341
http://hollywoodsa.eu/?page_id=1054
http://hollywoodsa.eu/?page_id=1083
http://hollywoodsa.eu/?page_id=335
http://hollywoodsa.eu/?page_id=431
http://hollywoodsa.eu/?page_id=335
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16.2. Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 
z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania 
stosunku pracy 
 
Na Datę Prospektu, członkowie Zarządu Emitenta pełnią swoje funkcje na podstawie powołania przez Radę Nadzorczą 
Emitenta.  
Z tytułu odwołania, żadnemu z członków Zarządu nie przysługują żadne odprawy ani inne świadczenia. 
Z członkami Zarządu Emitent nie zawierał żadnych umów o świadczenie usług ani też innych umów w związku z ich 
powołaniem do Zarządu Emitenta. 
Na Datę Prospektu, członkowie Rady Nadzorczej Emitenta pełnią swoje funkcje na podstawie powołania przez Walne 
Zgromadzenie Emitenta. 
Z członkami Rady Nadzorczej Emitenta, Emitent nie zawierał żadnych umów o świadczenie usług ani też innych umów w 
związku z powołaniem do Rady Nadzorczej Emitenta. 
Na datę Prospektu Spółka nie zawierała umów określających świadczenia dla członków organów zarządzających lub 
nadzorujących Emitenta oraz osób zarządzających wyższego szczebla, wypłacanych w chwili rozwiązania stosunku pracy. 
 
W Spółce obowiązuje polityka wynagradzania członków Zarządu zgodnie, z którą przy ustalaniu i weryfikacji wysokości 
wynagrodzenia członków Zarządu Rada Nadzorcza powinna uwzględniać doświadczenie, nakład pracy niezbędny do 
prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem 
funkcji członka Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku oferowany przez inne podmioty funkcjonujące 
na rynku. Szczegółowe zasady wynagradzania członków Zarządu określone będą w uchwałach podjętych przez Radę 
Nadzorczą. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu podlega corocznej weryfikacji dokonywanej przez Radę Nadzorczą. 
 
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W dniu 26 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Emitenta przyjęło Politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej w następującej treści - Polityka 
wynagradzania członków Rady Nadzorczej (Polityka): 

1. Spółka prowadzi  transparentną politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, 
2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu  

przysługuje im wynagrodzenie.  
3. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady 

Nadzorczej Spółki w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, 
4. Wynagrodzenie jest jednoskładnikowe, płatne z dołu po odbyciu posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, 
5. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nie są powiązane z wynikami działalności Spółki oraz Grupy 

Kapitałowej Hollywood, 
6. Całkowita wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki podlega ujawnieniu w sprawozdaniu 

finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Hollywood. 
 
16.3. Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta 
 
16.3.1. Komitet Audytu 
Rada Nadzorcza uchwałą nr 2/2017r. z dnia 27.10.2017r. powołała Komitet Audytu zgodny z wymogami ustawy z dnia 11 
maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).   składzie: 
- Patrycja Koźbiał – Przewodnicząca Komitetu Audytu 
- Aneta Kazieczko  - Członek Komitetu Audytu 
- Marcin Podsiadło – Członek Komitetu Audytu 
Emitent wskazuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 26 października 2017r. uchwalono zmianę 
§ 31 ust. 6 Statutu w ten sposób, że otrzymał on brzmienie: „Tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, Rada 
Nadzorcza, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, będzie powoływać Komitet Audytu. Szczegółowe 
zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu Audytu, tryb jego pracy, skład, liczebność, zasady powoływania 
członków oraz ich kwalifikacje będą określały przepisy powszechnie obowiązującego prawa, uchwała powołująca Komitet 
Audytu oraz zatwierdzony wraz z nią regulamin. Jeśli powołanie Komitetu Audytu nie jest obligatoryjne (zgodnie z 
przepisami powszechnie obowiązującego prawa) zadania Komitetu Audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą 
kolegialnie w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały o przejęciu zadań Komitetu Audytu”. 
Uchwalono również zmiany Statutu w § 31 ust. 7, który otrzymał brzmienie: Komitet Audytu działań będzie zgodnie z 
postanowieniami Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z dnia 6 czerwca 2017r.)  
Emitent wskazuje, że do czasu zarejestrowania przez właściwy Sąd rejestrowy zmian uchwalonych w dniu 26.10.2017r., 
Komitet Audytu będzie działał pomimo statutowego umocowania dla jego powołania, na podstawie ogólnie obowiązujących 
przepisów prawa. W powyższym zakresie wskazano ryzyko opisane w punkcie 2.10. 
Jednocześnie z powołaniem Komitetu Audytu Rada Nadzorcza na mocy uchwały nr 3/2017r. z dnia 27.10.2017r. przyjęła 
Regulamin Komitetu Audytu. 
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Emitent informuje, że wśród członków Rady Nadzorczej pani Aneta Kazieczko i pani Patrycja Koźbiał są osobami 
posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz spełniającymi 
kryterium niezależności od Emitenta, natomiast członek Rady Nadzorczej pan Marcin Podsiadło posiada wiedzę i 
umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 
firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z dnia 6 czerwca 2017r.). 
 
16.3.2. Komitet Wynagrodzeń 
Na datę Prospektu Rada Nadzorcza nie powołała Komitetu Wynagrodzeń. Przy czym w przypadku jego powołania, 
szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin 
Rady Nadzorczej. 
Zgodnie z postanowieniami §10 ust. 13 Regulaminu Rady Nadzorczej, w razie powołania Komitetu Wynagrodzeń do jego 
obowiązków będzie należało co najmniej: 
1) przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenie propozycji w zakresie zasad wynagrodzeń członków Zarządu, 
2) służenie Radzie Nadzorczej pomocą w zakresie nadzoru nad realizacją przez Spółkę obowiązujących przepisów 

dotyczących wynagrodzeń, 
3) analiza zasad oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji w zakresie programów motywacyjnych opartych na 

papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę, 
4) analiza i wydawanie ogólnych zaleceń w zakresie poziomu i struktury wynagradzania dla kierownictwa wyższego 

szczebla. 
 
16.4 Oświadczenie Emitenta dotyczące procedury (procedur) ładu korporacyjnego 
 
Emitent stosuje i podlega zasadom zawartym w Załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 
Zasady, wedle których Emitent stosuje się do procedur Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect zostały 
zaprezentowane w Tabeli 16.4. – 1., poniżej: 
Tabela nr 16.4. – 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, 
zarówno z  wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych 
technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, 
bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka 
korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić 
odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu 
również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać  
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. 

Tak  
 

Za wyjątkiem 
transmisji obrad 

walnego 
zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci 
Internet, rejestracji 
przebiegu obrad i 

upublicznienia go na 
stronie internetowej 

Spółka prowadzi 
efektywną politykę 

informacyjną i stara się 
w miarę możliwości 

zapewniać inwestorom 
szeroki dostęp do 

informacji wypełniając 
w ten sposób rzetelnie 

obowiązki 
informacyjne. 

 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny 
sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 

Tak 
 

3.  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 
3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), 

Tak 
 

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której 
emitent uzyskuje najwięcej przychodów, 

Tak 
 

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta 
na tym rynku, 

Tak  
 
 

 

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, Tak  

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem 
dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu spółki, 

Tak 

 

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, Tak  

3.7. zarys planów strategicznych spółki, Tak  

3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, 
wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w 
przypadku gdy emitent publikuje prognozy), 

Tak 
 

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy 
oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 

Tak 
 

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

Tak 
 

3.11. (skreślony)   

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, Tak  

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów Tak  



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA 

                                                                     Prospekt emisyjny Hollywood S.A.    126|  
  

okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i 
analitykami oraz konferencji prasowych, 

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata 
dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw 
po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad 
przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w 
terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

Tak 

 

 3.15. (skreślony)   

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, 
zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 
zadawane pytania, 

Tak 
 

3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany 
terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

Tak 
 

3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy, 

Tak 
 

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o 
świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu 
strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej 
Doradcy, 

Tak 

 

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji 
emitenta, 

Tak 
 

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, 

Tak 
 

3.22. (skreślony)   

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać 
aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku 
pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany 
informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać 
przeprowadzona niezwłocznie. 

Tak 

 

4.  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w 
języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być 
zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w 
którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. 

Tak 

 

5.  Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza 
swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej 
spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

Tak 

 

6.  Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami 
Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania 
swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę 
odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 

Tak 

 

7.  W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma 
istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich 
obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego 
Doradcę. 

Tak 

 

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich 
dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków 
Autoryzowanego Doradcy. 

Tak 
 

9.  Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 
9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków 
zarządu i rady nadzorczej, 

Tak 
 

9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy 
otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w 
każdym zakresie. 

Nie 

Z uwagi na poufność 
danych Spółka nie 

przekazuje informacji 
na ten temat. 

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego 
zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi 
na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. 

Tak 
 

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami 
i mediami. 

Tak 
 

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru 
powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub 
zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia 
prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

Tak 

 

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego 
odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia 
korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z 
tych zdarzeń korporacyjnych. 

Tak 
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13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego 
co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów 
w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, 
zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany 
w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta 
ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy 
akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie 
art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 

Tak 

 

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być 
tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w 
każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu 
pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

Tak 

 

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej 
może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed 
dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

Tak 
 

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia 
miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: 
• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym 
emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla 
kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, 
• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym raportem, 
• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 
części, miała miejsce w okresie objętym raportem, 
• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 
nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia 
interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, 
planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami 
lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

Nie 

Emitent uważa, iż 
należyte wykonywanie 

obowiązków 
informacyjnych 

(publikacja informacji 
na stronach 

internetowych Spółki i 
NewConnect) jest 

wystarczające i nie jest 
konieczne sporządzanie 

comiesięcznych 
raportów. 

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego 
w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje 
bieżące i okresowe  przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym 
dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację 
wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

Tak 

 

 

W momencie dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym Emitent będzie stosować i podlegać „Dobrym 
Praktykom Spółek notowanych na GPW 2016” stanowiącym załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku. 
Zasady, wedle których Emitent będzie stosować się do procedur Ładu Korporacyjnego zostały zaprezentowane w Tabeli 
16.4. – 2, poniżej: 
Tabela nr 16.4. – 2 Zasady Ładu Korporacyjnego 

PKT Rekomendacja/Zasada Oświadczenie Spółki Komentarz Spółki 

I. 

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami 

Spółka giełdowa dba o należytą komunikację z inwestorami i analitykami, prowadząc przejrzystą i skuteczną politykę informacyjną. 
W tym celu zapewnia łatwy i niedyskryminujący nikogo dostęp do ujawnianych informacji, korzystając z różnorodnych narzędzi 
komunikacji. 

 Rekomendacje 

I.R.1. 

W sytuacji gdy spółka poweźmie wiedzę o rozpowszechnianiu w 
mediach nieprawdziwych informacji, które istotnie wpływają na 
jej ocenę, niezwłocznie po powzięciu takiej wiedzy zamieszcza 
na swojej stronie internetowej komunikat zawierający 
stanowisko odnośnie do tych informacji - chyba że w opinii 
spółki charakter informacji i okoliczności ich publikacji dają 
podstawy uznać przyjęcie innego rozwiązania za bardziej 
właściwe.  

REKOMENDACJA JEST 
STOSOWANA 

 

I.R.2. 

Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną 
lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza w rocznym 
sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej 
polityki w tym zakresie. 

REKOMENDACJA JEST 
STOSOWANA 
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I.R.3. 

Spółka powinna umożliwić inwestorom i analitykom zadawanie 
pytań i uzyskiwanie – z uwzględnieniem zakazów wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa - wyjaśnień na tematy będące 
przedmiotem zainteresowania tych osób. Realizacja tej 
rekomendacji może odbywać się w formule otwartych spotkań z 
inwestorami i analitykami lub w innej formie przewidzianej 
przez spółkę. 
 

REKOMENDACJA JEST 
STOSOWANA 

 

I.R.4. 

 
Spółka powinna dokładać starań, w tym z odpowiednim 
wyprzedzeniem podejmować wszelkie czynności niezbędne dla 
sporządzenia raportu okresowego, by umożliwiać inwestorom 
zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi 
w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu 
sprawozdawczego. 
 

REKOMENDACJA JEST 
STOSOWANA 

 

 Zasady szczegółowe 

I.Z.1. 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza 
na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz 
informacji wymaganych przepisami prawa:  
 

  

I.Z.1.1. 

 
- podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności 

statut spółki,  
 

ZASADA JEST STOSOWANA  

I.Z.1.2. 

- skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy 
zawodowe członków tych organów wraz z informacją na 
temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów 
niezależności,  

 

ZASADA JEST STOSOWANA  

I.Z.1.3. 
- schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy 

członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,  

ZASADA NIE JEST 
STOSOWANA 

 

 
Kodeks spółek handlowych 

przewiduje, „że sprawy w spółce 
akcyjnej są prowadzone przez 

Zarząd w sposób kolegialny, a jedynie 
fakultatywnie może być 

przeprowadzony formalny podział 
obowiązków. Z uwagi na szeroki 

wachlarz odpowiedzialności każdego 
z członków Zarządu, zarówno w całej 
Grupie Kapitałowej ,jak i w ramach 
poszczególnych spółek z Grupy, nie 

jest możliwe jednoznaczne określenie 
i przypisanie do danego członka 

Zarządu odrębnych zadań i 
odpowiedzialności.” 

 

I.Z.1.4. 

- aktualną strukturę akcjonariatu, ze wskazaniem 
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów w spółce – na podstawie informacji przekazanych 
spółce przez akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  

ZASADA JEST STOSOWANA  

I.Z.1.5. 
- raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i 

memoranda informacyjne wraz z aneksami, opublikowane 
przez spółkę w okresie co najmniej ostatnich 5 lat,  

ZASADA JEST STOSOWANA  

I.Z.1.6. 

- kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem 
lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, 
kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych 
wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów – w 
terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów 
decyzji inwestycyjnych,  

ZASADA JEST STOSOWANA  

I.Z.1.7. 
- opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na 

temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,  
ZASADA JEST STOSOWANA  

I.Z.1.8. 
- zestawienia wybranych danych finansowych spółki za 

ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym 
przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,  

ZASADA JEST STOSOWANA 
Zasada jest stosowana od dnia 
18.04.2016 (data pierwszego 
notowania na NewConnect) 
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I.Z.1.9. 

- informacje na temat planowanej dywidendy oraz 
dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 
lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia 
dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - 
łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,  

ZASADA JEST STOSOWANA  

I.Z.1.10. 
- prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich 

publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 
5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,  

ZASADA JEST STOSOWANA 

Spółka w ostatnich 5 latach nie 
publikowała prognoz. W przypadku 

podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o 
publikacji prognozy finansowej Spółka 

zamieści ją na swojej stronie 
internetowej. 

I.Z.1.11. 
- informację o treści obowiązującej w spółce reguły 

dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,  

ZASADA JEST STOSOWANA  

I.Z.1.12. 
- zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie 

rocznym oświadczenie spółki o stosowaniu ładu 
korporacyjnego,  

ZASADA JEST STOSOWANA  

I.Z.1.13. 

- informację na temat stanu stosowania przez spółkę 
rekomendacji i zasad zawartych w niniejszym dokumencie, 
spójną z informacjami, które w tym zakresie spółka 
powinna przekazać na podstawie odpowiednich 
przepisów,  

ZASADA JEST STOSOWANA  

I.Z.1.14. 

- materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym 
oceny, sprawozdania i stanowiska wskazane w zasadzie 
II.Z.10, przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę 
nadzorczą,  

ZASADA JEST STOSOWANA  

I.Z.1.15 

- informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę 
polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz 
jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać 
takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek 
wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także 
wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i 
sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; 
jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki 
różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej 
wyjaśnienie takiej decyzji,  

ZASADA NIE JEST 
STOSOWANA 

Spółka nie opracowała i nie realizuje 
polityki różnorodności. Na stronie 

internetowej Spółki zostało 
umieszczone wyjaśnienie takiej 

decyzji. Spółka nie widzi uzasadnienia 
dla konieczności opracowania i 

stosowania polityki różnorodności w 
stosunku do władz spółki oraz jej 

kluczowych menadżerów. Decyzja w 
kwestii wyboru osób zarządzających 

pod względem płci pozostawia w 
rękach uprawnionych organów Spółki. 

I.Z.1.16. 
- informację na temat planowanej transmisji obrad walnego 

zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą 
walnego zgromadzenia,  

ZASADA NIE JEST 
STOSOWANA 

Zasada będzie stosowana w 
momencie realizacji zasady I.Z.1.20  

I.Z.1.17. 

- uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia 
dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących 
budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie 
umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia 
zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym 
rozeznaniem,  

ZASADA JEST STOSOWANA  

I.Z.1.18. 

- informację na temat powodów odwołania walnego 
zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad, a także 
informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i 
powodach zarządzenia przerwy,  

ZASADA JEST STOSOWANA  

I.Z.1.19. 

- pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 
428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z 
odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też 
szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, 
zgodnie z zasadą IV.Z.13,  

ZASADA JEST STOSOWANA  

I.Z.1.20. 
- zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie 

audio lub wideo,  
 

ZASADA NIE JEST 
STOSOWANA 

W terminie do 12 miesięcy od debiutu 
na rynku podstawowym GPW Spółka 
przeprowadzi przygotowania w celu 

wypełnienia niniejszej zasady.  

I.Z.1.21. 
- dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za 

komunikację z inwestorami, ze wskazaniem imienia i 
nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu.  

ZASADA JEST STOSOWANA  
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I.Z.2 

Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów 
giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej 
strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej 
w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę 
powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, 
jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter 
i zakres prowadzonej przez nie działalności. 

ZASADA NIE JEST 
STOSOWANA 

Wymóg zamieszczania na stronie 
internetowej informacji i 

dokumentów wskazanych 
przynajmniej w 

zasadzie I.Z.1 w języku angielskim 
wymaga poniesienia przez Spółkę  
znacznych nakładów finansowych 

– wg Spółki zbyt dużych w 
porównaniu ze skalą swojej 

działalności oraz nie jest 
ekonomicznie uzasadniona przy 
obecnej strukturze akcjonariatu. 

Spółka deklaruje jednak, iż rozważy 
możliwość zastosowania 

odpowiednich procedur w 
rekomendowanym zakresie. 

II. 

Zarząd i Rada Nadzorcza 

Spółką giełdową kieruje zarząd, jego członkowie działają w interesie spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej działalność. Do zarządu 
należy w szczególności przywództwo w spółce, zaangażowanie w wyznaczanie jej celów strategicznych i ich realizacja oraz 
zapewnienie spółce efektywności i bezpieczeństwa. 

Spółka jest nadzorowana przez skuteczną i kompetentną radę nadzorczą. Członkowie rady nadzorczej działają w interesie spółki i 
kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów. Rada nadzorcza w szczególności opiniuje strategię spółki 
i weryfikuje pracę zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki osiągane przez spółkę. 

 Rekomendacje 

II.R.1. 

W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie 
wykonywania przez zarząd i radę nadzorczą spółki swoich 
obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny, w 
skład zarządu i rady nadzorczej powoływane są osoby 
reprezentujące wysokie kwalifikacje i doświadczenie. 

REKOMENDACJA JEST 
STOSOWANA 

 

II.R.2 

Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków 
zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny dążyć do 
zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, 
między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, 
wieku i doświadczenia zawodowego. 

REKOMENDACJA JEST 
STOSOWANA 

 

II.R.3 

Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar 
aktywności zawodowej członka zarządu. Dodatkowa aktywność 
zawodowa członka zarządu nie może prowadzić do takiego 
zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie wpływać 
na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji w spółce. W 
szczególności członek zarządu nie powinien być członkiem 
organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na 
wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwia mu 
rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce. 

REKOMENDACJA JEST 
STOSOWANA 

 

II.R.4 
Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić 
niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. 

REKOMENDACJA JEST 
STOSOWANA 

 

II.R.5 

W przypadku rezygnacji lub niemożności sprawowania 
czynności przez członka rady nadzorczej spółka niezwłocznie 
podejmuje odpowiednie działania w celu uzupełnienia lub 
dokonania zmiany w składzie rady nadzorczej. 

REKOMENDACJA JEST 
STOSOWANA 

 

II.R.6 

Rada nadzorcza, mając świadomość upływu kadencji członków 
zarządu oraz ich planów dotyczących dalszego pełnienia funkcji 
w zarządzie, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na 
celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania zarządu spółki. 

REKOMENDACJA JEST 
STOSOWANA 

 

II.R.7 

Spółka zapewnia radzie nadzorczej możliwość korzystania z 
profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie 
rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego 
nadzoru w spółce. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego 
usługi doradcze, rada nadzorcza uwzględnia sytuację finansową 
spółki. 

REKOMENDACJA JEST 
STOSOWANA 

 

 Zasady szczegółowe 
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II.Z.1 

Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne 
obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu 
powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i 
przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie 
internetowej spółki. 

ZASADA NIE  JEST 
STOSOWANA 

Spółka odstąpiła od stosowania 
zasady I.Z.1.3 w konsekwencji nie 

znajduje zastosowania również 
niniejsza zasada 

II.Z.2. 
Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach 
nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga 
zgody rady nadzorczej. 

ZASADA NIE JEST 
STOSOWANA 

Spółka uważa, kwestia zasiadania 
członków Zarządu Spółki w zarządach 
lub radach nadzorczych spółek spoza 

Grupy Kapitałowej  nie wymaga 
zgody Rady Nadzorczej. 

II.Z.3. 
Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria 
niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. 

ZASADA JEST STOSOWANA  

II.Z.4. 

W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej 
stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 
2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli 
dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady 
nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).  
Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym 
mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem 
spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak 
również osoba związana z tymi podmiotami umową o 
podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą 
kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem 
wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w 
rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i 
istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 
5% ogólnej liczby głosów w spółce. 

ZASADA JEST STOSOWANA  

II.Z.5. 
Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady 
oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego 
kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4. 

ZASADA JEST STOSOWANA  

II.Z.6. 

Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, 
które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady 
kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów 
niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana 
jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2. 

ZASADA JEST STOSOWANA  

II.Z.7. 

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w 
radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I 
do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie 
II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada 
nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio. 

ZASADA JEST STOSOWANA 

W Radzie Nadzorczej HOLLYWOOD 
S.A. funkcjonuje Komitet Audytu 

powołany uchwałą Rady Nadzorczej z 
dnia 27.10.2017r.. 

II.Z.8. 
Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności 
wskazane w zasadzie II.Z.4. 

ZASADA JEST STOSOWANA  

II.Z.9. 
W celu umożliwienia realizacji zadań przez radę nadzorczą 
zarząd spółki zapewnia radzie dostęp do informacji o sprawach 
dotyczących spółki. 

ZASADA JEST STOSOWANA  

II.Z.10. 
Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku 
rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu 
zgromadzeniu: 

ZASADA JEST STOSOWANA  

II.Z.10.1 

- ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów 
kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance 
oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje 
wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza 
dotyczące raportowania finansowego i działalności 
operacyjnej; 

ZASADA JEST STOSOWANA  

II.Z.10.2 

- sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące 
co najmniej informacje na temat:  
• składu rady i jej komitetów,  
• spełniania przez członków rady kryteriów 

niezależności,  
• liczby posiedzeń rady i jej komitetów w 

raportowanym okresie,  
• dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej; 

ZASADA JEST STOSOWANA  

II.Z.10.3 

- ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków 
informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu 
korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz 
przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych; 

ZASADA JEST STOSOWANA  
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II.Z.10.4 
- ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o 

której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o 
braku takiej polityki. 

ZASADA JEST STOSOWANA  

II.Z.11 
Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być 
przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia. 

ZASADA JEST STOSOWANA  

III. 

Systemy i funkcje wewnętrzne 

Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z 
prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali 
prowadzonej działalności. 

 Rekomendacje 

III.R.1 

Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki 
odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych 
systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek 
organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub 
rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę. 

REKOMENDACJA JEST 
STOSOWANA 

 

 Zasady szczegółowe 

III.Z.1. 
Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli 
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji 
audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki. 

ZASADA JEST STOSOWANA  

III.Z.2. 

Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za 
zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance 
podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi 
zarządu, a także mają możliwość raportowania bezpośrednio do 
rady nadzorczej lub komitetu audytu. 

ZASADA NIE JEST 
STOSOWANA 

Z uwagi na  i niewielką liczbę osób 
zatrudnionych w Spółce Hollywood SA  

nie wyodrębniono w strukturze 
organizacyjnej  jednostek 

organizacyjnych odpowiedzialnych 
za realizację zadań  w zakresie ryzyka, 

audytu wewnętrznego oraz 
compliance. W przypadku wzrostu 

skali działalności i zwiększenia 
administracji spółka rozważy 
wprowadzenie odpowiednich 

rekomendacji. 

III.Z.3. 

W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu 
wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej 
zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w 
powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach 
praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. 

ZASADA NIE JEST 
STOSOWANA 

Nie wyodrębniono organizacyjnie 
komórki audytu wewnętrznego 

III.Z.4. 

Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt 
wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej 
funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę 
skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których 
mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem. 

ZASADA NIE JEST 
STOSOWANA 

Nie  wyodrębniono organizacyjnie 
komórki audytu wewnętrznego 

III.Z.5. 

Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o 
których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o 
sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez 
osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak 
również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania 
tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku 
gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność 
systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże 
nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny 
skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji. 

ZASADA JEST STOSOWANA  

III.Z.6. 

W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie 
funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada 
nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku 
dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego 
wydzielenia. 

ZASADA JEST STOSOWANA  

IV. 

Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami 

Zarząd spółki giełdowej i jej rada nadzorcza powinny zachęcać akcjonariuszy do zaangażowania się w sprawy spółki, wyrażającego się 
przede wszystkim aktywnym udziałem w walnym zgromadzeniu. 

Walne zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw akcjonariuszy i dążyć do tego, by podejmowane uchwały nie 
naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych grup akcjonariuszy. 

Akcjonariusze biorący udział w walnym zgromadzeniu wykonują swoje uprawnienia w sposób nienaruszający dobrych obyczajów. 

 Rekomendacje 
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IV.R.1 

Spółka powinna dążyć do odbycia zwyczajnego walnego 
zgromadzenia w możliwie najkrótszym terminie po publikacji 
raportu rocznego, wyznaczając ten termin z uwzględnieniem 
właściwych przepisów prawa. 

REKOMENDACJA JEST 
STOSOWANA 

 

IV.R.2 

Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub 
zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w 
stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla 
sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna 
umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:  

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie 
rzeczywistym,  

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w 
ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w 
toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w 
miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,  

3) 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, 
prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. 

REKOMENDACJA NIE JEST 
STOSOWANA 

Statut Spółki oraz Regulamin 
Walnego Zgromadzenia Spółki nie 

umożliwiają akcjonariuszom udziału 
w 

walnym zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności 
poprzez: 1) transmisję obrad 

walnego zgromadzenia w czasie 
rzeczywistym, 2) dwustronną 

komunikację w czasie rzeczywistym, 
w ramach której akcjonariusze 

mogą wypowiadać się w toku obrad 
walnego zgromadzenia, przebywając 

w miejscu innym niż miejsce obrad 
walnego zgromadzenia, 3) 

wykonywanie, osobiście lub przez 
pełnomocnika, prawa głosu w toku 
walnego zgromadzenia. Ponadto w 

ocenie Spółki stosowanie tej 
rekomendacji nie jest uzasadnione z 

uwagi na strukturę akcjonariatu, jak i 
fakt, że do tej pory nie były w 

Spółce zgłaszane oczekiwania co do 
przeprowadzania walnych 

zgromadzeń przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej. 
Niezależnie od powyższego w ocenie 

Zarządu realizacja tej zasady 
wiązałaby się z licznymi ryzykami 

technicznymi. 
W szczególności rodzi ona realne 

ryzyko zakłóceń technicznych, które 
uniemożliwią nieprzerwaną, 
dwustronną komunikację z 

akcjonariuszami znajdującymi się w 
miejscach innych niż sala obrad. W 

ocenie Zarządu Spółki aktualnie 
obowiązujące zasady 

udziału w Walnych Zgromadzeniach 
HOLLYWOOD S.A. umożliwiają 

właściwą i efektywną realizację praw 
wynikających z akcji i wystarczająco 

zabezpieczają interesy wszystkich 
akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd 
HOLLYWOOD SA. informuje, że nie 

wyklucza zmiany swojego stanowiska 
w przyszłości. 

IV.R.3 

Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe 
wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych 
krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów 
prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z 
nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych 
samych terminach we wszystkich krajach, w których są one 
notowane. 
 

NIE DOTYCZY 

Papiery wartościowe wyemitowane 
przez Spółkę są przedmiotem obrotu 
wyłącznie na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. 

 Zasady szczegółowe 

IV.Z.1. 
Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia w sposób 
umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie 
akcjonariuszy. 

 
ZASADA JEST STOSOWANA 
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IV.Z.2. 
Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu 
spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję 
obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

ZASADA NIE JEST 
STOSOWANA 

Statut Spółki oraz Regulamin 
Walnego Zgromadzenia Spółki nie 

umożliwiają akcjonariuszom udziału 
w 

walnym zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności 
poprzez: 1) transmisję obrad 

walnego zgromadzenia w czasie 
rzeczywistym, 2) dwustronną 

komunikację w czasie rzeczywistym, 
w ramach której akcjonariusze 

mogą wypowiadać się w toku obrad 
walnego zgromadzenia, przebywając 

w miejscu innym niż miejsce obrad 
walnego 

zgromadzenia, 3) wykonywanie, 
osobiście lub przez pełnomocnika, 

prawa głosu w toku walnego 
zgromadzenia. Ponadto w ocenie 

Spółki stosowanie tej rekomendacji 
nie jest uzasadnione z uwagi na 

strukturę akcjonariatu, jak i fakt, że 
do tej pory nie były 

Spółce zgłaszane oczekiwania co do 
przeprowadzania walnych 

zgromadzeń przy wykorzystaniu 
środków komunikacji 

elektronicznej. Niezależnie od 
powyższego w ocenie Zarządu 

realizacja tej zasady wiązałaby się z 
licznymi ryzykami technicznymi. 
W szczególności rodzi ona realne 

ryzyko zakłóceń technicznych, które 
uniemożliwią nieprzerwaną, 
dwustronną komunikację z 

akcjonariuszami znajdującymi się w 
miejscach innych niż sala obrad. W 

ocenie Zarządu Spółki aktualnie 
obowiązujące zasady udziału w 

Walnych Zgromadzeniach 
HOLLYWOOD S.A. umożliwiają 

właściwą i efektywną realizację praw 
wynikających z akcji i wystarczająco 

zabezpieczają interesy wszystkich 
akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd 
HOLLYWOOD SA. informuje, że nie 

wyklucza zmiany swojego stanowiska 
w przyszłości. 
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IV.Z.3. 
Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych 
zgromadzeniach. 

ZASADA NIE JEST 
STOSOWANA 

 

W Walnych Zgromadzeniach Spółki 
udział biorą osoby uprawnione i 

obsługujące Walne Zgromadzenie. 
Spółka nie widzi potrzeby 

wprowadzania dodatkowych 
zobowiązań dla akcjonariuszy 

dotyczących szczególnego 
umożliwiania obecności na Walnych 
Zgromadzeniach przedstawicielom 

mediów. Obowiązujące przepisy 
prawa, w tym Rozporządzenie 

Ministra 
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 

w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów 
wartościowych, w wystarczający 

sposób, regulują wykonanie 
nałożonych na spółki publiczne 
obowiązków informacyjnych w 

zakresie jawności i przejrzystości 
spraw będących przedmiotem obrad 

Walnego Zgromadzenia. W przypadku 
pytań dotyczących Walnych 

Zgromadzeń, kierowanych do Spółki 
ze strony przedstawicieli mediów, 

Spółka udziela bezzwłocznie 
stosownych 

odpowiedzi. Spółka może dopuścić do 
udziału w obradach Walnego 
Zgromadzenia przedstawicieli 

mediów oraz innych gości Spółki - 
jednakże pozostawia to w swojej 

gestii. 
 

IV.Z.4. 

W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu 
walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 – 4 Kodeksu 
spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do 
których jest zobowiązany w związku z organizacją i 
przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma 
zastosowanie również w przypadku zwołania walnego 
zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd 
rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
 

 

IV.Z.5. 

Regulamin walnego zgromadzenia, a także sposób prowadzenia 
obrad oraz podejmowania uchwał nie mogą utrudniać 
uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i 
wykonywania przysługujących im praw. Zmiany w regulaminie 
walnego zgromadzenia powinny obowiązywać najwcześniej od 
następnego walnego zgromadzenia. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
 

 

IV.Z.6. 

Spółka dokłada starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, 
zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach nie 
uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom 
wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
 

 

IV.Z.7. 

Przerwa w obradach walnego zgromadzenia może mieć miejsce 
jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w 
uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, 
sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez 
akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
 

 

IV.Z.8. 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy 
wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin 
ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we 
wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym 
akcjonariuszy mniejszościowych. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
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IV.Z.9. 

Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał walnego 
zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to 
akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. W 
przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad 
walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub 
akcjonariuszy, zarząd lub przewodniczący walnego 
zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia 
proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących 
budzić wątpliwości akcjonariuszy spółka przekaże uzasadnienie, 
chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, 
które zapewnią podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
 

Spółka dołoży wszelkich starań, aby w 
uzasadnionych przypadkach projekty 

uchwał Walnego Zgromadzenia 
zawierały uzasadnienie. Jakkolwiek 

może nie być to możliwie, np. w 
przypadku, gdy sprawa zostanie 

wprowadzona do porządku 
Walnego Zgromadzenia przez 

akcjonariusza, który przekazał projekt 
uchwały bez uzasadnienia Zarząd 

Spółki może nie być w stanie 
przekazać uzasadnienia, którego nie 

będzie znał. Wobec powyższego 
Spółka nie może zagwarantować, że 

zasada będzie 
zawsze stosowana. 

IV.Z.10. 
Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania 
przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do 
utrudniania prawidłowego działania organów spółki. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
 

 

IV.Z.11. 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach 
walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie 
merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie 
walnego zgromadzenia. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
 

 

IV.Z.12. 

Zarząd powinien prezentować uczestnikom zwyczajnego 
walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne 
istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym 
podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
 

 

IV.Z.13. 

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania udzielenia 
informacji na temat spółki, nie później niż w terminie 30 dni 
zarząd spółki jest obowiązany udzielić odpowiedzi na żądanie 
akcjonariusza lub poinformować go o odmowie udzielenia takiej 
informacji, jeżeli zarząd podjął taką decyzję na podstawie art. 
428 § 2 lub § 3 Kodeksu spółek handlowych. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
 

 

IV.Z.14. 

Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać 
zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy 
decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne, a 
datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z 
tych zdarzeń korporacyjnych. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
 

 

IV.Z.15. 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z 
prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo 
mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego 
upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w 
terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
 

 

IV.Z.16. 

Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być 
tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie 
dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu po 
między tymi terminami wymaga uzasadnienia. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
 

 

IV.Z.17. 
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy 
warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których 
ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
 

 

IV.Z.18. 

Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej 
akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na 
poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo 
niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w 
konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i 
wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
 

 

IV. 

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi 

Na potrzeby niniejszego rozdziału przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego określoną w międzynarodowych standardach 
rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w 
sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.  

Spółka powinna posiadać przejrzyste procedury zapobiegania konfliktom interesów i zawieraniu transakcji z podmiotami 
powiązanymi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów. Procedury powinny przewidywać sposoby identyfikacji 
takich sytuacji, ich ujawniania oraz zarządzania nimi. 

 Rekomendacje 
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V.R.1. 

Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać 
podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, 
która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów 
lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu 
spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien 
niezwłocznie go ujawnić. 

REKOMENDACJA JEST 
STOSOWANA 

 
 

 Zasady szczegółowe 

V.Z.1. 

Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w 
stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji 
zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z 
nimi powiązanymi. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
 

 

V.Z.2. 

Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio 
zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub 
możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu 
nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby 
może wystąpić konflikt interesów. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
 

 

V.Z.3. 

Członek zarządu lub rady nadzorczej nie może przyjmować 
korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i 
obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub 
rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i 
sądów. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
 

 

V.Z.4. 

W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady 
nadzorczej, że decyzja, odpowiednio zarządu lub rady 
nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki, może on 
zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia zarządu lub 
rady nadzorczej jego stanowiska na ten temat. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
 

 

V.Z.5. 

Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem 
posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub 
podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o 
wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed 
wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na 
interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają 
transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w 
ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z 
podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.  
W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę 
istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne 
zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia 
wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do 
dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki. 

ZASADA NIE JEST 
STOSOWANA 

 

Uregulowania dotyczące kompetencji 
organów w zakresie zawieranych 

transakcji/umów 
zawarte w obowiązujących przepisach 

prawa, w powiązaniu z 
postanowieniami Statutu 

Spółki (m.in. § 31 ust. 2 pkt 4b, § 31 
ust. 3 pkt d i e), są w ocenie Spółki 
wystarczające w tym zakresie. W 

kompetencjach Rady 
Nadzorczej Spółki, leży akceptowanie 
transakcji powodujących powstanie 
zobowiązań po stronie Spółki (§ 31 
ust. 3 pkt g i h, § 31 ust. 2 pkt 4 c) 

V.Z.6. 

Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i 
okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu 
interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu 
interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje 
wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby 
zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów 
interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady 
nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub 
zagrożonej konfliktem interesów. 

ZASADA NIE JEST 
STOSOWANA 

 

Wewnętrzne regulacje działające w 
Spółce do tej pory nie odnosiły się do 

niniejszej kwestii. Spółka obecnie 
analizuje sprawę pod kątem 

ewentualnego wprowadzenia 
odpowiednich zapisów do 

Regulaminu Rady Nadzorczej i 
Regulaminu 

Zarządu, będących odzwierciedleniem 
przepisów ustawowych. 

VI. 

Wynagrodzenia 

Spółka posiada politykę wynagrodzeń co najmniej dla członków organów i kluczowych menedżerów. Polityka wynagrodzeń określa w 
szczególności formę, strukturę i sposób ustalania wynagrodzeń członków organów spółki i jej kluczowych menedżerów. 

 Rekomendacje 

VI.R.1. 
Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych 
menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki 
wynagrodzeń. 

REKOMENDACJA JEST 
STOSOWANA 

 
 

VI.R.2. 

Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze 
strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, 
długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna 
uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z 
jakichkolwiek przyczyn. 

REKOMENDACJA JEST 
STOSOWANA 

 
 

VI.R.3. 
Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw 
wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie 
zasada II.Z.7. 

REKOMENDACJA JEST 
STOSOWANA 

 

W Radzie Nadzorczej Spółki nie 
funkcjonuje komitet do spraw 

wynagrodzeń. 
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VI.R.4. 

Poziom wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej oraz 
kluczowych menedżerów powinien być wystarczający dla 
pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach 
niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania 
nad nią nadzoru. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do 
powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i 
uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w 
komitetach rady nadzorczej. 

REKOMENDACJA JEST 
STOSOWANA 

 
 

 Zasady szczegółowe 

VI.Z.1. 

Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by 
między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków 
zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, 
długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz 
długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i 
stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
 

 

VI.Z.2. 

Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych 
menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i 
finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach 
programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów 
powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji 
powinien wynosić minimum 2 lata. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
 

 

VI.Z.3. 

Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być 
uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani 
jakichkolwiek zmiennych składników, oraz nie powinno być 
uzależnione od wyników spółki. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
 

 

VI.Z.4. 

Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na 
temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:  

1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu 
wynagrodzeń,  

2) informacje na temat warunków i wysokości 
wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale 
na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze 
wskazaniem kluczowych parametrów ustalania 
zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty 
odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania 
stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego 
o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej 
jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,  

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym 
członkom zarządu i kluczowym menedżerom 
pozafinansowych składników wynagrodzenia,  

4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego 
roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub 
informację o ich braku,  

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu 
widzenia realizacji jej celów, w szczególności 
długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i 
stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

ZASADA JEST STOSOWANA 
 

 

Źródło: Emitent 

 
17. Pracownicy 

17.1 Liczba pracowników na koniec okresu lub średnia za każdy rok obrotowy objęty historycznymi informacjami 
finansowymi aż do daty dokumentu rejestracyjnego 

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Emitenta została przedstawiona w tabelach poniżej. 
 
Tabela nr 17.1 – 1 Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Emitenta w latach 2014 – 2016 oraz na Datę Prospektu  

Wyszczególnienie Liczba pracowników Zwolnieni Przyjęci 

HOLLYWOOD S.A.    

Data Prospektu 39 15 31 

31.12.2016 23 0 15 

31.12.2015 9 2 2 

31.12.2014 8 7 8 

HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z 
o.o.    
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Data Prospektu 59 11 15 

31.12.2016 55 31 39 

31.12.2015 49 101 41 

31.12.2014 105 109 73 

HOLLYWOOD RENTAL Sp. z o.o.    

Data Prospektu 29 2 10 

31.12.2016 21 6 22 

31.12.2015 7 4 6 

31.12.2014 5 31 27 

PRAL SERWIS WARSZAWA 
Sp. z o.o. 

   

Data Prospektu 16 2 7 

31.12.2016 5 13 5 

31.12.2015 15 9 6 

31.12.2014 16 12 3 

PRALMED Sp. z o.o.    

Data Prospektu 3 0 0 

31.12.2016 3 1 2 

31.12.2015 2 0 1 

31.12.2014 1 0 1 

POLTEXTIL Sp. z o.o.    

Data Prospektu 1 0 0 

31.12.2016 1 0 1 

31.12.2015 0 0 0 

31.12.2014 0 0 0 

HTS TARGATZ GmbH  
 

  

Data Prospektu 113 1 10 

31.12.2016 101 0 0 

31.12.2015 0 0 0 

31.12.2014 0 0 0 

HTS MEDIJ Sp. z o.o.    

Data Prospektu 179 7 170 

31.12.2016 16 187 3 

31.12.2015 200 50 70 

31.12.2014 180 42 51 

Razem w/w spółki 

Data Prospektu 439 38 243 

31.12.2016 225 238 87 

31.12.2015 282 166 126 

31.12.2014 315 201 163 

Razem pozostałe spółki GK 

Data Prospektu 129 13 15 

31.12.2016 120 105 98 

31.12.2015 131 21 39 

31.12.2014 55 13 11 

Źródło: Emitent 

Tabela nr 17.1 – 2 Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Emitenta w latach 2014 - 2016 oraz na Datę Prospektu - 
Podsumowanie 

Wyszczególnienie Liczba pracowników Zwolnieni Przyjęci 
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 Razem Grupa Kapitałowa 

Data Prospektu 568 51 258 

31.12.2016 345 343 185 

31.12.2015 413 187 165 

31.12.2014 370 214 174 

Źródło: Emitent 

 
Tabela nr 17.1 – 3 Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Emitenta w latach 2014 - 2016 oraz na Datę Prospektu z podziałem na 
rodzaj umowy 

Wyszczególnienie Umowa o pracę 

Umowa zlecenia / umowa o 
dzieło/ umowy współpracy z 

osobami fizycznymi 
prowadzącymi działalność 

gospodarczą 

Razem 

HOLLYWOOD S.A. Liczba % Liczba % Liczba % 

Data Prospektu 39 92,85 3 7,15 42 100 

31.12.2016 23 95,84 1 4,16 24 100 

31.12.2015 9 52,94 8 47,06 17 100 

31.12.2014 8 50,00 8 50,00 16 100 

HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE 
Sp. z o.o. 

   

Data Prospektu 59 53,64 51 46,36 110 100 

31.12.2016 55 57,90 40 42,10 95 100 

31.12.2015 49 56,32 38 43,68 87 100 

31.12.2014 105 66,04 54 33,96 159 100 

HOLLYWOOD RENTAL Sp. z o.o.    

Data Prospektu 29 37,18 49 62,82 78 100 

31.12.2016 21 63,64 12 36,36 33 100 

31.12.2015 7 77,78 2 22,22 9 100 

31.12.2014 5 20,00 20 80,00 25 100 

PRAL SERWIS WARSZAWA 
Sp. z o.o. 

   

Data Prospektu 16 66,66 8 33,34 24 100 

31.12.2016 5 55,55 4 44,45 9 100 

31.12.2015 15 39,47 23 60,53 38 100 

31.12.2014 16 41,03 23 58,97 39 100 

PRALMED Sp. z o.o.    

Data Prospektu 3 75 1 25 4 100 

31.12.2016 3 75 1 25 4 100 

31.12.2015 2 100 0 0 2 100 

31.12.2014 1 100 0 0 1 100 

POLTEXTIL Sp. z o.o.    

Data Prospektu 1 25,00 3 75,00 4 100 

31.12.2016 1 33,33 2 66,67 3 100 

31.12.2015 0 0 2 100 2 100 

31.12.2014 0 0 0 0 0 100 

HTS TARGATZ GmbH    

Data Prospektu 113 100 0 0 113 100 

31.12.2016 101 100 0 0 101 100 

31.12.2015 0 0 0 0 0 0 

31.12.2014 0 0 0 0 0 0 

HTS MEDIJ Sp. z o.o.    

Data Prospektu 179 95,72 8 4,28 187 100 

31.12.2016 16 76,19 5 23,81 21 100 
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31.12.2015 200 88,50 26 11,50 226 100 

31.12.2014 180 71,71 71 28,29 251 100 

Razem w/w Spółki        

Data Prospektu 439 78,12 123 21,88 562 100 

31.12.2016 225 77,59 65 22,41 290 100 

31.12.2015 282 74,02 99 25,98 381 100 

31.12.2014 315 64,15 176 35,85 491 100 

Razem pozostałe spółki GK       

Data Prospektu 188 77,69 54 22,31 242 100 

31.12.2016 115 74,68 39 25,32 154 100 

31.12.2015 131 59,00 91 41,00 222 100 

31.12.2014 55 76,39 17 23,61 72 100 

Razem Grupa Kapitałowa       

Data Prospektu 627 77,99 177 22,01 804 100 

31.12.2016 340 76,58 104 23,42 444 100 

31.12.2015 413 68,49 190 31,51 603 100 

31.12.2014 370 65,72 193 34,28 563 100 

Źródło: Emitent 

W 2014 roku Emitent zatrudniał 8 osób na umowę o pracę, co stanowiło 2,16% ogółem zatrudnionych w Grupie 
Kapitałowej.  

W 2015 roku Emitent zatrudniał 9 osób na umowę o pracę tj. 2,18% wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę w Grupie.  

Na dzień 31.12.2016 roku Emitent zatrudniał 23 osoby na umowę o pracę tj. 6,7% wszystkich zatrudnionych na umowę o 
pracę w Grupie. 

W latach 2014 – 2016 w spółkach zależnych pracownicy zatrudnieni byli przede wszystkim na podstawie umów o pracę. 
Najwyższy poziom zatrudnienia w ramach umów o pracę występował w 2015r. Na Datę Prospektu najwięcej pracowników 
zatrudnionych było w HTS MEDIJ Sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie oraz w HTS Targatz GmbH  z siedzibą w Eberswalde.  
 
Ponadto poniżej wymienione spółki na Datę Prospektu zatrudniają pracowników w ramach outsourcingu (pracownicy 
tymczasowi):  

1) Hollywood Textile Service Sp. z o.o  15 osób, 
2) Hollywood Rental sp. z o.o.   15 osób, 
3) HTS Baltica Sp. z o.o.  18 osób, 
4) Pral Serwis Warszawa sp. z o.o.  10 osób, 
5) HTS AMA Sp. z o.o.   33 osoby, 
6) HTS Baxter Sp. z o.o.  20 osób, 
7) HTS Stargard sp. z o.o.   29 osób, 
8) HTS Medij Sp. z o.o.                                     6 osób. 

17.2 Posiadane akcje i opcje na akcje  

17.2.1. Zarząd 
 
Pan Adam Andrzej Konieczkowski – Prezes Zarządu Emitenta wraz z podmiotem zależnym Pracosław Sp. z o.o.  posiada 
21.445.295 akcji Emitenta dających prawo do 38.945.295 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta stanowiących 42,75% 
w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowiących 57,56% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Pan Adam Andrzej Konieczkowski – Prezes Zarządu Emitenta nie posiada opcji na akcje Emitenta. 

17.2.2. Rada Nadzorcza  
 
Poza Panem Adamem Andrzejem Konieczkowskim żadna z osób wchodzących w skład organów administracyjnych, 
zarządzających, nadzorczych Emitenta nie posiada akcji lub opcji na akcje Emitenta. 

17.3. Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta 
 
Nie istnieją żadne ustalenia co do uczestnictwa pracowników w kapitale zakładowym Emitenta. 
W Spółce nie został ustanowiony program motywacyjny, który przyznawałby akcje Emitenta pracownikom Spółki. 
 
18. Znaczni akcjonariusze 

18.1. Dane dotyczące osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które, 
w sposób bezpośredni lub pośredni, mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu z mocy 
prawa krajowego emitenta. 
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Tabela nr 18.1 – 1 Struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco: 

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w 

kapitale (%) 
Udział w ogólnej liczbie 

głosów (%) 

Pracosław sp. z o.o. i 
A.Konieczkowski 

21 005 295 38 505 295 41,87% 56,91% 

21 Concordia 3 S.a.r.l. 19 382 334 19 382 334 38,64% 28,64% 

Pozostali 9 776 612 9 776 612 19,49% 14,45% 

Ogółem 50 164 241 67 664 241 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 
*Pan Adam Konieczkowski wraz ze spółką Pracosław sp. z o.o. posiadają 21.005.295 akcji dających prawo do 38 505.295 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, stanowiących 41,87% akcji w kapitale zakładowym oraz 56,91% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, przy czym Pan 
Adam Konieczkowski posiada 9.500.000 akcji stanowiących 18,94% kapitału zakładowego Emitenta uprawniających do 19.000.000 głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 28,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz spółka Pracosław Sp. z 
o.o. posiada 11.505.295 akcji stanowiących 22,93% kapitału zakładowego Emitenta uprawniających do 19.505.295 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki stanowiących 28,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Adam Konieczkowski posiada 
45,46% udziału w kapitale i w głosach na zgromadzeniu wspólników spółki Pracosław Sp. z o.o.    

 
Emitent wskazuje, że kontrolę nad spółką 21 Concordia 3 S.a.r.l. pełni fundusz private equity działający pod nazwą 21 
Concordia Limited Partnership który jest jej jedynym udziałowcem. Fundusz 21 Concordia Limited Partnership 
zarejestrowany jest na wyspie Jersey i posiada rozproszoną strukturę wspólników, z których większość stanowią instytucje 
finansowe. 
 
Emitent jednocześnie wyjaśnia, że analogiczne wyjaśnienia w zakresie funduszu 21 Concordia Limited Partnership zostały 
zamieszczone w prospekcie Emisyjnym spółki TXM S.A. z dnia 2 grudnia 2016r., gdzie w/w fundusz sprawuje kontrolę nad 
akcjonariuszem TXM S.A. tj. 21 Concordia 1 S.a.r.l. 
 
18.2. Informacja, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu  
 
Poza uprawnieniami wynikającymi z posiadanych bezpośrednio akcji Emitenta, znaczni akcjonariusze nie posiadają innych 
praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
Pracosław sp. z o.o. oraz Pan Adam Andrzej Konieczkowski posiadają akcje uprzywilejowane co do głosu (2:1) tj. Pan Adam 
Andrzej Konieczkowski posiada 9.500.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu (2:1), zaś Pracosław posiada 8.000.000 akcji 
uprzywilejowanych co do  głosu 2:1 i 3.065.295 akcji zwykłych na okaziciela. 
Pozostali znaczni akcjonariusze nie posiadają akcji uprzywilejowanych. 
 
Uprawnienia akcjonariusza Adam Andrzej Konieczkowski i akcjonariusza 21 Concordia 3 S.a.r.l. do powołania lub odwołania 
członków Rady Nadzorczej, do przedstawienia Radzie Nadzorczej kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – 
Dyrektora Finansowego, zostały opisane w pkt 21.2.3 Części Rejestracyjnej Prospektu.  
 
18.3. Wskazanie czy Emitent jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz 
wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący 
 
Emitent jest pośrednio kontrolowany przez Adama Konieczkowskiego. 
 
18.4. Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie spowodować zmiany w 
sposobie kontroli Emitenta 
 
Emitentowi nie są znane jakiekolwiek ustalenia, których realizacja w przyszłości może spowodować zmiany w sposobie 
kontroli Emitenta. 
 
19. Transakcje z podmiotami powiązanymi  

W poniższym punkcie opisano wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi, które miały miejsce do dnia 31 sierpnia 
2017 roku, a w przypadku danych finansowych zaprezentowano informacje bliskie dniowi zatwierdzenia prospektu. Od 
tego dnia do dnia zatwierdzenia prospektu nie zawierano poza transakcjami opisanymi w prospekcie żadnych innych 
transakcji wykraczający poza normalną działalność operacyjną Emitenta (poza normalnym tokiem działalności).   

19.1 Podmioty powiązane 
Podmioty powiązane, w rozumieniu Rozporządzenia (WE) 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 
r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, to jest zgodnie z Międzynarodowym Standardem 
Rachunkowości nr 24, zostały przedstawione w tabeli poniżej. 
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Tabela nr 19.1 – 1 Wykaz podmiotów powiązanych z Emitentem 

Lp. 
Nazwa / Imię i nazwisko 

podmiotu 
Rodzaj/charakter powiązania z Emitentem 

Procentowy udział w 
kapitale własnym 
i prawach głosu 

1. 
HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE 

Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

spółka zależna 100,00% 

2. 
HOLLYWOOD RENTAL Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka zależna 100,00% 

3. 
PRAL SERWIS WARSZAWA Spółka 

z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

spółka zależna 100,00% 

4. 
PRALMED Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
spółka zależna 100,00% 

5. 
POLTEXTIL Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
spółka zależna 16,04% * 

6. HTS Targatz GmbH spółka zależna 100,00% 

7. 
HTS MEDIJ Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
spółka zależna 100,00% 

8. 
HTS AMA Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
spółka zależna 100,00% 

9. 

HTS BALTICA  Sp. z ograniczoną 
odpowiedzialnością (dawniej: 

KONSORCJUM PRALNICZE Spółka 
z ograniczoną 

odpowiedzialnością) 

spółka zależna 100,00% 

10. 
HTS Baxter Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
spółka zależna 85,00% 

11. 
HTS Nieruchomości Spółka 

Akcyjna 
spółka zależna 100,00% 

12. 
HTS Stargard Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka zależna 100,00% 

13 Pralnia Hevelius Sp. z o.o.  Spółka zależna poprzez sprawowanie kontroli - 

14 
Pracosław Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
Spółka powiązana osobowo przez Pana Adama 

Konieczkowskiego 
- 

15 
Kancelaria Podatkowo – 

Księgowa Certus Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka pośrednio powiązana poprzez Pracosław Sp. 
z o.o. 

- 

16 
Polservis AK Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
Spółka powiązana osobowo poprzez Pana Adama 

Konieczkowskiego 
- 

17 INDEX Paweł Mielczarek 

Osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą powiązana poprzez Wiceprezesa 

Zarządu Emitenta Pana Pawła Mielczarka, 
działalność zawieszona od 01 marca 2016 r. 

- 
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18 New4mat Ltd 
Spółka powiązana osobowo poprzez Członka Rady 
Nadzorczej Emitenta Pana Pawła Kobierzyckiego  

- 

19 
Begreener Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. K. 
Spółka powiązana osobowo poprzez Prezesa 

Zarządu Emitenta Pana Adama Konieczkowskiego  
- 

20 Adam Konieczkowski 
Prezes Zarządu Emitenta, Poltextil Sp. z o.o., 

Polservis AK Sp. z o.o., HTS Targatz GmbH, HTS 
Nieruchomości SA 

- 

21 
Kancelaria Adwokacka Marcin 

Podsiadło 

Osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą powiązana poprzez Członka Rady 
Nadzorczej Emitenta Pana Marcina Podsiadło  

- 

22 Rafał Wójcik Wiceprezes Zarządu Emitenta - 

23 Paweł Mielczarek Wiceprezes Zarządu Emitenta - 

24 Tomasz Mika Wiceprezes Zarządu Emitenta - 

25 Maria Kopytek Członek Zarządu Emitenta - 

26 Marcin Podsiadło Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta - 

27 Aneta Kazieczko Członek Rady Nadzorczej Emitenta - 

28 Cezariusz Konieczkowski Członek Rady Nadzorczej Emitenta - 

29 Marek Modecki Członek Rady Nadzorczej Emitenta - 

30 Dariusz Górka Członek Rady Nadzorczej Emitenta - 

31 Patrycja Koźbiał Członek Rady Nadzorczej Emitenta  - 

Źródło: Emitent 
*16,04% udział bezpośredni. Łączny udział Hollywood S.A. w spółce Poltextil (pośredni i bezpośredni) wynosi 49,48%. 
 
19.2 Umowy z podmiotami powiązanymi 
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi i do Daty Prospektu Emitent oraz podmioty z Grupy 
Kapitałowej Emitenta były stroną poniżej wymienionych umów z podmiotami powiązanymi wskazanymi w tabeli 19. 1 – 1. 
powyżej.  
 
19.2.1. Umowy pożyczek 
Zawierane umowy, w dużej części dotyczą udzielania pożyczek przez Emitenta lub Emitentowi przez podmiot należący do 
Grupy Kapitałowej Emitenta i przez to powiązany z Emitentem). Zestawienie umów pożyczek w okresie objętym 
historycznymi informacjami finansowymi i do Daty Prospektu przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela nr 19.2.1 – 1 Zestawienie umów pożyczek zawartych pomiędzy Emitentem oraz jego podmiotami powiązanymi wg. stanu na Datę Prospektu 

Pożyczkodawca Pożyczkobiorca Data umowy 
Kwota 

udzielonej 
pożyczki 

Termin spłaty Oprocentowanie 
Saldo na 

dzień 
31.12.2014r. 

Saldo na 
dzień 

31.12.2015r. 

Saldo na dzień 
31.12.2016r. 

Saldo na dzień 
Prospektu  

Spłacono 

Hollywood S.A. Hollywood Rental Sp. z o.o. 02.11.2015 
3.500.000 

PLN 
w ciągu 60 msc-y WIBOR 1M + marża 2,55% 0,00 3 500 000,00 1 500 000,00 800 000,00 2 700 000,00 

Hollywood S.A. Hollywood Rental Sp. z o.o. 15.03.2016 
3.500.000 

PLN 
do 15.03.2021 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 

Hollywood S.A. 
PRAL Serwis Warszawa Sp. 

z o.o. 
15.03.2016 

1.200.000 
PLN 

15.03.2021 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 1 200 000,00 900 000,00 300 000,00 

Hollywood S.A. 
PRALMED Warszawa Sp. z 

o.o. 
02.11.2015 200.000 PLN w ciągu 60 msc-y WIBOR 1M + marża 2,55% 0,00 200 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 

Hollywood S.A. 
PRALMED Warszawa Sp. z 

o.o. 
15.03.2016 800.000 PLN do 15.03.2021 - WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 

Hollywood S.A. 
Hollywood Textile Service 

Sp. z o.o. 
15.03.2016 

7.200.000 
PLN 

15.03.2021 - WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 

Hollywood S.A. 
Hollywood Textile Service 

Sp. z o.o. 
06.04.2016 300.000 PLN do 06.04.2021 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 

Hollywood S.A. HTS Medij Sp. z o.o. 02.11.2015 
1.600.000 

PLN 
w ciągu 60 msc-y 

- WIBOR 1M + marża 
2,55% 

0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 

Hollywood S.A. HTS Medij Sp. z o.o. 16.03.2016 
5.000.000 

PLN 
16.03.2021 - WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 3 650 000,00 3 650 000,00 1 350 000,00 

Hollywood S.A. HTS AMA Sp. z o.o. 16.03.2016 
3.000.000 

PLN 
16.03.2021 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 800 000,00 

Hollywood S.A. 
HTS Baltica Sp. z o.o. 
(dawniej Konsorcjum 
Pralnicze Sp. z o.o.) 

23.03.2016 
1.500.000 

PLN 
23.03.2021 - WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 

Hollywood S.A. 
HTS Baltica Sp. z o.o. 
(dawniej Konsorcjum 
Pralnicze Sp. z o.o.) 

31.03.2016 300.000 PLN do 31.03.2021 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 

Hollywood S.A. 
HTS Baltica Sp. z o.o. 
(dawniej Konsorcjum 
Pralnicze Sp. z o.o.) 

19.05.2016 300.000 PLN do 30.09.2018*  WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 

Hollywood S.A. 
HTS Baltica Sp. z o.o. 
(dawniej Konsorcjum 
Pralnicze Sp. z o.o.) 

07.10.2016 400.000 PLN 06.10.2021 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 

Hollywood S.A. HTS Targatz GmbH 26.06.2016 

800.000 
euro 

3615009,70 
PLN 

do 31.12.2026 2,50% 0,00 0,00 3 571 953,80 3 571 953,80 43 055,90 
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Hollywood S.A. HTS Stargard Sp. z o.o. 08.04.2016 
1.300.000 

PLN 
do 08.04.2021 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 1 300 000,00 1 250 000,00 50 000,00 

Hollywood S.A. HTS Stargard Sp. z o.o. 21.04.2016 500.000 PLN do 21.04.2021 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 

Hollywood S.A. HTS Stargard Sp. z o.o. 17.06.2016 900.000 PLN do 16.06.2021 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 0,00 

Hollywood S.A. HTS Stargard Sp. z o.o. 28.09.2016 200.000 PLN do 27.09.2021 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 

Hollywood S.A. 
HTS Baltica Sp. z o.o. 
(dawniej Konsorcjum 
Pralnicze Sp. z o.o.) 

21.10.2016 210.000 PLN Do 20.10.2021 WIBOR 1M + marża 2%  0,00 0,00 210 000,00 210 000,00 0,00 

Hollywood S.A. HTS Stargard Sp. z o.o. 25.10.2016 310.000 PLN Do 24.10.2021 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 310 000,00 310 000,00 0,00 

Hollywood S.A. HTS Stargard  Sp. z o.o. 09.11.2016 100.000 PLN Do 08.11.2021 WIBOR 1M+ marża 2% 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 

Hollywood S.A. HTS Stargard Sp. z o.o. 05.12.2016 200.000 PLN Do 08.11.2021 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 

Hollywood S.A. 
HTS Baltica Sp. z o.o. 
(dawniej Konsorcjum 
Pralnicze Sp. z o.o.) 

05.12.2016 800.000 PLN Do 04.12.2021 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 

Hollywood S.A. Pralmed Sp. z o.o. 13.12.2016 200.000PLN Do 12.12.2021 WIBOR 1M +marża 2% 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 

Hollywood S.A. HTS Stargard Sp. z o.o. 15.12.2016 700.000PLN 08.11.2021 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 

Hollywood S.A. HTS Baltica Sp. z o.o. 22.12.2016 
1.000.000 

PLN 
21.12.2021 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 

Hollywood S.A. HTS Stargard Sp. zo.o. 29.12.2016 800.000 PLN 28.12.2021 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 

Hollywood S.A. HTS Medji 29.12.2016 700.000 PLN 28.12.2021 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 

Hollywood S.A HTS Stargard sp. z o.o. 05.01.2017 350.000 PLN Do 04.01.2022 WIBOR 1M +marża 2% 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 

Hollywood S.A HTS Baltica sp. z o.o. 30.01.2017 300.000 PLN Do 29.01.2022 WIBOR 1M +marża 2% 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 

Hollywood S.A HTS Stargard sp. Z o.o. 09.02.2017 200.000 PLN Do 08.02.2022 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 

Hollywood S.A HTS Baltica sp. z o.o. 22.02.2017 250.000 PLN Do 20.02.2022 WIBOR 1M +marża 2% 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 
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Hollywood S.A HTS Baltica sp. z o.o. 03.03.2017 250.000 PLN 02.03.2022 WIBOR 1M +marża 2% 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 

Hollywood S.A HTS Baltica sp. z o.o. 28.03.2017 140.000 PLN 27.03.2022 WIBOR 1M +marża 2% 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 

Hollywood S.A HTS Stargard Sp. z o. o. 12.04.2017 220.000 PLN 11.04.2022 WIBOR 1M +marża 2% 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 

Hollywood S.A HTS Baltica sp. z o.o. 12.04.2017 235.000 PLN 11.04.2022 WIBOR 1M +marża 2% 0,00 0,00 0,00 235 000,00 0,00 

Hollywood S.A HTS Baltica sp. z o.o. 19.04.2017 65.000 PLN 31.10.2018 WIBOR 1M +marża 2% 0,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 

Hollywood S.A HTS Baltica sp. z o.o. 02.05.2017 245.000 PLN 30.04.2022 WIBOR 1M +marża 2% 0,00 0,00 0,00 245 000,00 0,00 

Hollywood S.A HTS Baltica sp. z o.o. 30.05.2017 250.000 PLN 29.05.2022 WIBOR 1M +marża 2% 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 

Hollywood S.A HTS Baltica sp. z o.o. 05.06.2017 200.000 PLN 04.06.2022 WIBOR 1M +marża 2% 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 

Hollywood S.A HTS Baltica sp. z o.o. 06.06.2017 200.000 PLN 05.06.2022 WIBOR 1M +marża 2% 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 

Hollywood S.A HTS Stargard Sp. z o. o. 21.06.2017 140.000 PLN 20.06.2022 WIBOR 1M +marża 2% 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 

Hollywood S.A. HTS Baltica sp. z o.o. 05.07.2017 90.000 PLN 30.06.2022 WIBOR 1M +marża 2% 0,00 0,00 0,00 90.000  0,00 

Hollywood S.A. HTS Stargard Sp. z o. o. 18.08.2017 100.000 PLN 17.08.2018 WIBOR 1M +marża 2% 0,00 0,00 0,00 100.000  0,00 

Hollywood S.A. HTS Stargard Sp. z o. o. 01.09.2017 200.000 PLN 31.12.2017 WIBOR 1M +marża 2% 0,00 0,00 0,00 200.000  0,00 

Hollywood S.A. HTS Stargard Sp. z o. o. 08.09.2017 160.00 PLN 31.08.2022 WIBOR 1M +marża 2% 0,00 0,00 0,00 160.00 0,00 

Hollywood S.A. HTS Baltica sp. z o.o. 13.09.2017 400.000 PLN 12.08.2022 WIBOR 1M +marża 2% 0,00 0,00 0,00 400.000  0,00 

Hollywood SA HTS Nieruchomości SA 05.09.2017 20.000 PLN 05.09.2020 WIBOR 1M +marża 2% 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

Źródło: Emitent 

*Do umowy pożyczki z dnia 19.05.2016 zawartej  pomiędzy Hollywood S.A i HTS Baltica Sp. z o.o. został  sporządzony Aneks  przedłużający termin spłaty pożyczki do 30.09.2018r. 
 
W przypadku spłat wszystkich pożyczek uregulowano kwoty należności głównych i odsetek.   
 

Tabela nr 19.2.1 – 2 Zestawienie umów pożyczek, które zostały spłacone przez Emitenta na rzec podmiotu powiązanego lub przez podmiot powiązany na rzecz Emitenta wg. stanu na Datę 
Prospektu 
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Pożyczkodawca Pożyczkobiorca Data umowy 
Kwota 

udzielonej 
pożyczki 

Termin spłaty Oprocentowanie 
Saldo na dzień 
31.12.2014r. 

Saldo na dzień 
31.12.2015r. 

Saldo na dzień 
31.12.2016r. 

Saldo na Datę 
Prospektu  

HTS sp. z o.o. Hollywood S.A. 17.12.2013 700.000,00 PLN 27.02.2014 WIBOR 1M + marża 2,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 

HTS sp. z o.o. Hollywood S.A. 20.03.2014 450.000,00 PLN 30.10.2015 WIBOR 1M + marża 2,5% 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

Hollywood S.A. HTS AMA Sp. z o.o. 02.11.2015 700.000,00 PLN 30.12.2016 WIBOR 1M + marża 2,55% 0,00 700 000,00 0,00 0,00 

HTS sp. z o.o. Hollywood S.A. 12.01.2016 750.000,00 PLN  22.03.2016 WIBOR 1M + marża 3% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hollywood S.A. HTS Targatz GmbH  28.03.2016 10.000 euro  09.12.2016 5% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hollywood S.A. HTS Targatz GmbH  13.06.2016 10.000 euro  09.12.2016 5% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hollywood S.A. HTS Targatz GmbH  25.07.2016 1.485.000 euro 09.12.2016 2,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pracosław sp. z o.o. Hollywood S.A. 26.07.2016 3.200.000 PLN 12.12.2016 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hollywood S.A. HTS Baxter Sp. z o.o. 03.02.2017 250.000 PLN 29.03.2017 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hollywood S.A. HTS Baxter Sp. z o.o. 15.02.2017 500.000 PLN 29.03.2017 WIBOR 1M +marża 2% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hollywood S.A. Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. 02.11.2015 1 300.000 PLN 12.04.2017 WIBOR 1M + marża 2,55% 0,00 1 300 000,00 600 000,00 0,00 

Hollywood S.A. HTS Stargard sp. z o.o. 23.02.2017 200.000 PLN 21.06.2017 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hollywood S.A. HTS Medij sp. z o.o. 31.03.2017 600.000 PLN 30.06.2017 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hollywood S.A. 
HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej 

Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) 
11.08.2016 400.000 PLN 31.07.2017 WIBOR 1M + marża 2% 0,00 0,00 400 000,00 0,00 

Źródło: Emitent 
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19.2.2. Umowy inwestycyjne i partnerskie 
 
19.2.2.1. Umowa inwestycyjna z dnia 29 lutego 2016 roku 
 
Strony Umowy  
Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu (dalej: Hollywood, Spółka)  
Adam Konieczkowski (dalej: Akcjonariusz) 
Pracosław Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu (dalej: Akcjonariusz) 
21 Concordia 3 S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: Inwestor).  
 
Przedmiot Umowy 
Hollywood i Akcjonariusze zobowiązali się do skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie 
więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1 zł  każda akcja, z wyłączeniem w całości 
prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu.  
Inwestor zobowiązał się do objęcia 10.000.000 nowo utworzonych akcji na okaziciela serii J Spółki, o wartości nominalnej 
1,00 PLN, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 PLN, za wkład pieniężny w kwocie 32.500.000,00 zł, oraz do nabycia 
przez Inwestora od Pracosław sp. z o.o. 9.382.334 istniejących akcji Spółki. 
 
Istotne postanowienia umowy 
Strony umowy uzgodniły, że: 

 Hollywood  zawrze ze wspólnikami spółki pod firmą HTS Baxter sp.  z o.o. z siedzibą w Tykocinie umowę zmieniającą 
„Umowę zobowiązującą oraz przedwstępną warunkową umowę sprzedaży HTS Baxter sp. z o.o.” z dnia 28 
października 2014 roku, na podstawie, której Hollywood będzie miał prawo do odkupu akcji serii F Hollywood od 
wspólników HTS Baxter sp.  z o.o. za cenę nie wyższą niż 3 za jedną akcję. 

 Hollywood zawrze z Inwestorem umowę przyznającą Inwestorowi lub podmiotowi wskazanemu przez Inwestora opcję 
nabycia od Hollywood 666.666 akcji Spółki serii E, które zostaną nabyte przez Hollywood od wspólników spółki pod 
firmą  HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdyni, w wykonaniu umowy 
inwestycyjnej z dnia 14 listopada 2014r., za cenę 3 zł za każdą nabywaną akcję. 

 Spółce będzie przysługiwało, za zgodą Rady Nadzorczej, prawo uchwalenia programu motywacyjnego opartego na 
akcjach fantomowych Hollywood, w liczbie nie większej niż 1.500.000 sztuk akcji, na co Inwestor wyraził zgodę. 

 W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w 
przedmiocie zmiany Statutu Spółki, polegające na uwzględnieniu w Statucie zasad ładu korporacyjnego uzgodnionego 
przez Strony oraz ograniczeń w zbywalności akcji. 

 W trakcie obowiązywania Umowy Inwestor będzie miał wyłączne prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji w 
kapitale zakładowym Hollywood, na warunkach rynkowych. 

 
Umowa została zawarta na okres 10 lat od dnia jej zawarcia. Umowa wygasa przed upływem wskazanego terminu, w 
przypadku zbycia przez Inwestora wszystkich posiadanych przez Inwestora akcji Hollywood na rzecz podmiotu innego niż 
podmiot powiązany Inwestora.  
Na datę Prospektu postanowienia Umowy zostały zrealizowane.  
 
W dniu 11 maja 2017 r. zawarto aneks do umowy inwestycyjnej. Aneks został zawarty w związku z koniecznością 
dostosowania postanowień Umowy Inwestycyjnej do wymogów runku regulowanego Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. W Umowie Inwestycyjnej określono zapisy, znajdujące odzwierciedlenie w Statucie Spółki. Zmiany Statutu, 
dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hollywood S.A. w dniu 11 maja 2017r. dotyczyły postanowień 
uregulowanych w Umowie Inwestycyjnej, w związku z powyższym zaszła konieczność dokonania zmian również w Umowie 
Inwestycyjnej. 
 
19.2.2.2 Umowa partnerska z dnia 01 października 2014 roku 
 
Strony Umowy  
Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu (dalej: Partner)  
POLTEXTIL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: POLTEXTIL). 
 
Przedmiot Umowy 

1) stworzenie modelu współpracy partnerskiej, którego celem jest wspólne działanie na rzecz obustronnego 
wykorzystania know-how, oraz zaplecza technologicznego, maszynowego, logistycznego i marketingowego dla 
potrzeb rynku; 

2) prowadzenie wspólnych działań marketingowych i reklamowych, mających na celu pozyskiwanie nowych klientów, i 
rozszerzenie zakresu działania Partnera. 
 

Istotne postanowienia umowy 
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Strony wskazały dodatkowo, że zobowiązują się do stworzenia wspólnej bazy obsługiwanych klientów i opracowania 
wspólnych materiałów reklamowych. Każda ze stron zobowiązała się do zachowania w poufności wszelkich informacji w 
zakresie przeprowadzanej transakcji związanej z zawarciem oraz realizacją Umowy. 
Z tytułu przedmiotowej umowy Partner zobowiązany jest płacić na rzecz POLTEXTIL opłatę marketingową w wysokości 
2.500,00 zł miesięcznie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z 
trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy może nastąpić w związku z wystąpieniem niezależnych od 
Stron okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonanie zawartych postanowień. 
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, ustalono, iż od 1 października 2016 r. partnerzy nie będą ponosili płatności 
miesięcznych z tytułu opisanej powyżej umowy na rzecz POLTEXTIL.  
 
W okresie od 01.10.2014 roku do 01.10.2016 roku Emitent uiścił opłaty na rzecz POLTEXTIL Sp. z o.o. z  tytułu Umowy 
partnerskiej z dnia 01 października 2014 roku w łącznej wysokości 33.500,00 PLN netto plus 23% podatek VAT, czyli 
41.205,00 PLN brutto. 
 
19.2.2.3 Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem z dnia 1 sierpnia 2017 roku 
 
Strony Umowy  
Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu (dalej: Zleceniobiorca)  
Pralnia Hevelius Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (dalej: Zleceniodawca) 
 
Przedmiot Umowy 
Przedmiotem umowy jest przejęcie przez Hollywood S.A. zarządzania przedsiębiorstwem spółki Pralnia Hevelius Sp. z o.o.  
 
Istotne postanowienia umowy 
W umowie określono zakres czynności, których Hollywood S.A. nie może dokonać bez zgody Zgromadzenia Wspólników 
spółki Pralnia Hevelius Sp. z o.o. Zgodnie z przedmiotową umową Hollywood S.A. ponosi odpowiedzialność majątkową za 
szkody wyrządzone w majątku w/w spółki, które są następstwem jej zawinionego działania lub zaniechania. W  umowie 
przewidziano wynagrodzenie za zarządzanie w wysokości 1,5% przychodu netto ze sprzedaży spółki za ostatni pełny miesiąc. 
Hollywood S.A. posiada również prawo do udziału w zysku spółki w czasie trwania umowy w wysokości 75% części rocznego 
zysku. 
 
19.2.3. Umowy sprzedaży udziałów 

 
19.2.3.1. Umowa sprzedaży udziałów HTS STARGARD Sp. z o.o. z dnia 29 marca 2016 roku 
 
Strony Umowy 
Adam Andrzej Konieczkowski (dalej: Sprzedający) 
Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu (dalej: Hollywood) 
 
Przedmiot umowy 
Przedmiotem umowy była sprzedaż 199 udziałów w spółce HTS STARGARD Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu o wartości 
nominalnej 100,00 zł każdy udział przez Adama Andrzeja Konieczkowskiego na rzecz Hollywood. Umowa została zawarta w 
formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Strony postanowiły, iż przeniesienie własności udziałów jest 
skuteczne z momentem zawarcia umowy sprzedaży. 
Cena sprzedaży 199 udziałów w spółce HTS STARGARD Sp. z o.o. odpowiadała ich wartości nominalnej, tj. 199 udziałów w 
spółce HTS STARGARD Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 19.900,00 zł 
sprzedanych zostało za cenę w wysokości 19.900,00 zł. Cena sprzedaży 199 udziałów odpowiadała ich wartości nominalnej 
ze względu na fakt, iż HTS STARGARD Sp. z o.o. do dnia zawarcia ww. umowy sprzedaży udziałów nie prowadziła żadnej 
działalności operacyjnej. Także w związku z powyższym faktem zrezygnowano z dokonania wyceny tych udziałów zgodnie z 
metodą szczególną i ustalono cenę sprzedaży w wysokości odpowiadającej ich wartości nominalnej. Cena zapłaty została 
zapłacona w formie gotówkowej przelewem na rachunek Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia zawarcia w/w umowy. 
 
19.2.3.2. Umowa sprzedaży udziałów HTS STARGARD Sp. z o.o. z dnia 29 marca 2016 roku 
 

Jest:  
Strony Umowy 
Renata Konieczkowska (dalej: Sprzedający) 
Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu (dalej: Hollywood) 
 
Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy była sprzedaż 1 udziału w spółce HTS STARGARD Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu o wartości nominalnej 
100,00 zł każdy udział przez Renatę Konieczkowską na rzecz Hollywood. Umowa została zawarta w formie pisemnej z 
podpisami notarialnie poświadczonymi. Strony postanowiły, iż przeniesienie własności udziałów jest skuteczne z 
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momentem zawarcia umowy sprzedaży. Cena sprzedaży 1 udziału w spółce HTS STARGARD Sp. z o.o. odpowiadała ich 
wartości nominalnej, tj. 1 udział w spółce HTS STARGARD Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł sprzedany został za cenę w 
wysokości 100 zł. Cena sprzedaży 1 udziału odpowiadała jego wartości nominalnej ze względu na fakt, iż HTS STARGARD Sp. 
z o.o. do dnia zawarcia ww. umowy sprzedaży. Cena zapłaty została zapłacona w formie gotówkowej przelewem na 
rachunek Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia zawarcia w/w umowy. 
 
19.2.4. Umowy o współpracy oraz umowy o świadczenie usług  
 
Tabela nr 19.2.4 – 1 Umowy o współpracy oraz umowy o świadczenie usług zawarte przez Emitenta z jego podmiotami 
powiązanymi w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi i do Daty Prospektu 

Lp. 
Data 

umowy 

Zleceniodawca/ 
Usługodawca 

(Emitent) 

Zleceniobiorca/ 
Usługobiorca 
(Powiązanie) 

Przedmiot umowy 
Okres 

umowy 

Łączna 
kwota 

transakcji 
(saldo na 

31.12/ 
Dzień 

Prospektu) 

 
Rok 

1 10.10.2016 
HOLLYWOOD 

S.A. 

HTS BAXTER Sp. 
z o.o. 

(powiązanie 
kapitałowe)  

Usługi w zakresie: 
konsultacji dot. marketingu i 

sprzedaży, przygotowania 
wytycznych strategii i rozwoju, 

pozyskiwania klientów i 
zewnętrznych kanałów dystrybucji, 

restrukturyzacji zobowiązań 
finansowych, opracowania polityki 

wobec instytucji finansowych, 
organizacji finansowania, 

opracowania biznes planów i 
prognoz finansowych, audytów 

obsługi umów kredytu, coachingu 
menedżerskiego, HR, PR itp., 

zapewnienia usług IT oraz 
doradztwa prawnego 

nieokreślony 

30.000 PLN 
(10.000 
PLN) 

2016 

80.000 PLN 
(10.000 
PLN) 

 2017 

2 10.10.2016 
HOLLYWOOD 

S.A. 

HOLLYWOOD 
Rental Sp. z o.o. 

(powiązanie 
kapitałowe) 

Usługi w zakresie: 
konsultacji dot. marketingu i 

sprzedaży, przygotowania 
wytycznych strategii i rozwoju, 

pozyskiwania klientów i 
zewnętrznych kanałów dystrybucji, 

restrukturyzacji zobowiązań 
finansowych, opracowania polityki 

wobec instytucji finansowych, 
organizacji finansowania, 

opracowania biznes planów i 
prognoz finansowych, audytów 

obsługi umów kredytu, coachingu 
menedżerskiego, HR, PR itp., 

zapewnienia usług IT oraz 
doradztwa prawnego 

nieokreślony 

30.000 PLN 
(10.000 

PLN) 

2016 

80.000 PLN 
(20.000 

PLN) 

2017 

3 10.10.2016 
HOLLYWOOD 

S.A. 

HTS AMA Sp. z 
o.o. 

(powiązanie 
kapitałowe) 

Usługi w zakresie: 
konsultacji dot. marketingu i 

sprzedaży, przygotowania 
wytycznych strategii i rozwoju, 

pozyskiwania klientów i 
zewnętrznych kanałów dystrybucji, 

restrukturyzacji zobowiązań 

nieokreślony 
18.000 PLN 
(6.000 PLN) 

2016 
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finansowych, opracowania polityki 
wobec instytucji finansowych, 

organizacji finansowania, 
opracowania biznes planów i 

prognoz finansowych, audytów 
obsługi umów kredytu, coachingu 

menedżerskiego, HR, PR itp., 
zapewnienia usług IT. 

48.000 PLN 
(6.000 PLN) 

 2017 

4 10.10.2016 
HOLLYWOOD 

S.A. 

HTS MEDIJ Sp. z 
o.o. 

(powiązanie 
kapitałowe) 

Usługi w zakresie: 
konsultacji dot. marketingu i 

sprzedaży, przygotowania 
wytycznych strategii i rozwoju, 

pozyskiwania klientów i 
zewnętrznych kanałów dystrybucji, 

restrukturyzacji zobowiązań 
finansowych, opracowania polityki 

wobec instytucji finansowych, 
organizacji finansowania, 

opracowania biznes planów i 
prognoz finansowych, audytów 

obsługi umów kredytu, coachingu 
menedżerskiego, HR, PR itp., 

zapewnienia usług IT. 

nieokreślony 

36.000 PLN 
(12.000 

PLN) 

2016 

96.000 PLN 
(12.000 

PLN) 

2017 

5 10.10.2016 
HOLLYWOOD 

S.A. 

HTS STARGARD 
Sp. z o.o. 

(powiązanie 
kapitałowe) 

Usługi w zakresie: 
konsultacji dot. marketingu i 

sprzedaży, przygotowania 
wytycznych strategii i rozwoju, 

pozyskiwania klientów i 
zewnętrznych kanałów dystrybucji, 

restrukturyzacji zobowiązań 
finansowych, opracowania polityki 

wobec instytucji finansowych, 
organizacji finansowania, 

opracowania biznes planów i 
prognoz finansowych, audytów 

obsługi umów kredytu, coachingu 
menedżerskiego, HR, PR itp., 

zapewnienia usług IT oraz 
doradztwa prawnego 

nieokreślony 

18.000 PLN 
(12.000 

PLN) 

2016 

48.000 PLN 
(21.000 

PLN) 

2017 

6 10.10.2016 
HOLLYWOOD 

S.A. 

HOLLYWOOD 
TEXTILE 

SERVICE Sp. z 
o.o. 

(powiązanie 
kapitałowe) 

Usługi w zakresie: 
konsultacji dot. marketingu i 

sprzedaży, przygotowania 
wytycznych strategii i rozwoju, 

pozyskiwania klientów i 
zewnętrznych kanałów dystrybucji, 

restrukturyzacji zobowiązań 
finansowych, opracowania polityki 

wobec instytucji finansowych, 
organizacji finansowania, 

opracowania biznes planów i 
prognoz finansowych, audytów 

obsługi umów kredytu, coachingu 
menedżerskiego, HR, PR itp., 

zapewnienia usług IT oraz 
doradztwa prawnego 

nieokreślony 

54.000 PLN 
(18.000 

PLN) 

2016 

144.000 
PLN 

(18.000 
PLN) 

1Q 2017 

7 10.10.2016 
HOLLYWOOD 

S.A. 

HTS Baltica Sp. 
z o.o. (dawniej 

Konsorcjum 
Pralnicze Sp. z 

o.o.) 
(powiązanie 
kapitałowe) 

Usługi w zakresie: 
konsultacji dot. marketingu i 

sprzedaży, przygotowania 
wytycznych strategii i rozwoju, 

pozyskiwania klientów i 
zewnętrznych kanałów dystrybucji, 

restrukturyzacji zobowiązań 
finansowych, opracowania polityki 

nieokreślony 
30.000 PLN 

(20.000 
PLN) 

2016 
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wobec instytucji finansowych, 
organizacji finansowania, 

opracowania biznes planów i 
prognoz finansowych, audytów 

obsługi umów kredytu, coachingu 
menedżerskiego, HR, PR itp., 

zapewnienia usług IT oraz 
doradztwa prawnego 

30.000 PLN 
(30.000 

PLN) 

2017 

8 10.10.2016 
HOLLYWOOD 

S.A. 

PRAL SERWIS 
WARSZAWA Sp. 

z o.o. 
(powiązanie 
kapitałowe)  

Usługi w zakresie: 
konsultacji dot. marketingu i 

sprzedaży, przygotowania 
wytycznych strategii i rozwoju, 

pozyskiwania klientów i 
zewnętrznych kanałów dystrybucji, 

restrukturyzacji zobowiązań 
finansowych, opracowania polityki 

wobec instytucji finansowych, 
organizacji finansowania, 

opracowania biznes planów i 
prognoz finansowych, audytów 

obsługi umów kredytu, coachingu 
menedżerskiego, HR, PR itp., 

zapewnienia usług IT oraz 
doradztwa prawnego 

nieokreślony 

18.000 PLN 
(6.000 PLN) 

2016 

48.000 PLN 
(6.000 PLN) 

2017 

9 01.10.2014 
HOLLYWOOD 

S.A. 

NEW4MAT LTD 
(powiązanie 

osobowe) 

Umowa współpracy w zakresie 
doradztwa w sprawie wynajmu 
odzieży roboczej, prowadzenia 

szkoleń dla przedstawicieli 
handlowych, pomocy w 

przygotowaniu kalkulacji cen do 
ofert, uczestnictwa wraz z 

przedstawicielstwem handlowym w 
spotkaniach z klientami. 

nieokreślony 

10.800 PLN 
(7.200 PLN) 

2014 

43.200 PLN 
(3.600 PLN) 

2015 

43.200 PLN 
(3.600 PLN) 

2016 

14.400 PLN 
(3.600 PLN) 

2017 

10 06.03.2013 
HOLLYWOOD 

S.A. 

Kancelaria 
Podatkowo – 

Księgowa 
„Certus” Sp. z 

o.o. 
(powiązanie 

osobowe) 

Umowa o prowadzenie księgi 
rachunkowej, w tym: 

 opracowanie i aktualizowanie 
polityki rachunkowości, 

 prowadzenie ksiąg 
rachunkowych, 

 sporządzanie sprawozdań 
finansowych 

 prowadzenie ewidencji środków 
trwałych, 

 prowadzenie spraw kadrowych, 

 prowadzenie dokumentacji 
podatkowej 

 sporządzanie deklaracji 
rozliczeniowych i innych do ZUS 

oraz ich dostarczania, 

 rozliczenia wspólników, 

 sporządzana sprawozdań do 
celów statystycznych. 

nieokreślony 

10.200 PLN 
(2.550 PLN) 

2014 

10.200 PLN 
(850 PLN) 

2015 

10.200 PLN 
(850 PLN) 

2016 

12.100 PLN 
(3.500 PLN) 

2017 

Źródło: Emitent 
 
19.2.5. Umowy najmu oraz umowy dzierżawy 
 
Tabela nr 19.2.5 – 1 Umowy najmu oraz umowy dzierżawy zawarte przez Emitenta z jego podmiotami powiązanymi w 
okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi i do Daty Prospektu  

Lp. 
Data 

umowy 
Wynajmujący/ 

Wydzierżawiający 
Najemca/ 

Dzierżawca 
Przedmiot umowy Okres umowy 

 
Wartość transakcji 

 
Saldo 
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1 01.01.2013 
Hollywood Textile 
Service Sp. z o.o. 

HOLLYWOOD S.A. 

Najem 
pomieszczenia 

biurowego 
(ul. Bojanowska 2A, 

Sierpc) 

nieokreślony 

2014 – 3.000,00 
2015 – 3.000,00 
2016 – 3.000,00 
2017 – 1.750,00 

31.12.14 – 500,00 
31.12.15 – 750,00 
31.12.16 – 750,00 
D. Prosp. – 500,00 

2 01.07.2014 
Adam Andrzej 
Konieczkowski 

HOLLYWOOD S.A. 
Najem lokalu 
użytkowego 

nieokreślony 

2014 – 2.250,00 
2015 – 4.500,00 
2016 – 4.500,00 

2017 – 11.000,00 

31.12.14 – 750,00 
31.12.15 – 750,00 
31.12.16 – 375,00 

D. Prosp. – 2.375,00 

3 09.12.2015 HOLLYWOOD S.A. 
HOLLYWOOD Rental 

Sp. z o.o. 
Najem urządzeń 

pralniczych 
72 miesięcy 

2015 – 20.000,00 
2016 – 240.000,00 
2017 – 210.000,00 

31.12.15–20.000,00 
31.12.16–20.000,00 
D.Prosp-30.000,00 

4 01.01.2014 HOLLYWOOD S.A. HTS MEDIJ Sp. z o.o. 
Najem urządzeń 

pralniczych 
60 miesięcy 

2014 – 35.280,00 
2015 – 36.283,00 
2016 – 34.777,89 
2017 – 20.900,00 

31.12.14-5.880,00 
31.12.15–5.700,02 
31.12.16–2.940,00 
D.Prosp-3.020,00 

5 29.12.2015 HOLLYWOOD S.A. HTS MEDIJ Sp. z o.o. 
Najem maszyn i 

urządzeń pralniczych 
60 miesięcy 

2015 – 5.000,00 
2016 – 60.000,00 
2017 – 35.000,00 

31.12.15–5.000,00 
31.12.16–5.000,00 
D.Prosp-10.000,00 

6 01.07.2016 
Hollywood Textile 
Service Sp. z o.o. 

HOLLYWOOD S.A. Najem pojazdu 
do dnia wygaśnięcia 

umowy leasingu 
operacyjnego 

2016 – 54.000,00 
2017 -63.000,00 

31.12.16-9.000,00 
D.Prosp.-9.000,00 

7 30.09.2016 HOLLYWOOD S.A. 
HTS STARGARD 

SP. Z O.O. 
Najem urządzeń 

pralniczych 
120 miesięcy 

2016 – 20.000,00 
2017 -55.000,00 

31.12.16- 5.000,00 
D.Prosp.-10.000,00 

8 30.09.2016 HOLLYWOOD S.A. 
HOLLYWOOD 

TEXTIEL SERVICE SP. 
Z O.O. 

Najem urządzeń 
pralniczych 

60 miesięcy 
2016 – 5.420,00 
2017 – 9.485,00 

31.12.16-2.710,00 
D. Prosp.– 1.355,00- 

9 01.10.2016 HOLLYWOOD S.A. 
HOLLYWOOD Rental 

Sp. z o.o. 
Najem pojazdu 36 miesięcy 

2016 – 2.700,00 
2017 – 6.300,00 

31.12.16-900,00 
D. Prosp– 1.800,00 

10 20.12.2016 Hollywood S.A. 
HTS Stargard Sp. z 

o.o. 
Najem maszyn i 

urządzeń pralniczych 
31.12.2026 

2016 -0,00 
2017  -10.150,00 

31.12.16-0,00 
D. Prosp– 1.450,00 

11 23.12.2016 Hollywood S.A. 
HTS Stargard Sp. z 

o.o. 
Najem pojazdu Na czas nieokreślony 

2016 – 750,00 
2017 – 5.250,00 

31.12.16-750,00 
D. Prosp– 750,00 

12 24.05.2017 HTS Stargard Sp. z o.o. Hollywood S.A. Najem pojazdu 

Do zakończenia 
umowy leasingu nr 
28641/Sz/16 z dnia 

05.10.2016 

2017 – 3.804,07 D. Prosp.-1.249,44  

Źródło: Emitent 
 
19.2.6. Umowy licencyjne 
  
19.2.6.1. Umowa licencji na używanie znaku towarowego z dnia 3 sierpnia 2015 roku 
Strony Umowy  
Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu (dalej: Licencjodawca)  
HTS BAXTER Sp. z o.o. z siedzibą w Tykocinie (dalej: Licencjobiorca) 
 
Przedmiot umowy  
Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy na korzystanie ze znaku 
towarowego słowno – graficznego HOLLYWOOD (nr Z. 427347). Licencja została udzielona jako niewyłączna, nieograniczona 
terytorialnie, ograniczona czasowo (na okres trwania umowy), odpłatnie, bez prawa udzielania sublicencji. Miesięczną 
opłatę licencyjną określono na zasadzie prowizji obliczanej według zasad określonych w umowie. Licencja uprawnia 
Licencjobiorcę do korzystania ze znaku jedynie w zakresie swojej działalności gospodarczej. 
Umowę zawarto na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
 
19.2.6.2. Umowa licencji na używanie znaku towarowego z dnia 29 maja 2015 roku 
Strony Umowy  
Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu (dalej: Licencjodawca)  
HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdyni (dalej: Licencjobiorca) 
 
Przedmiot umowy  
Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy na korzystanie ze znaku 
towarowego słowno – graficznego HOLLYWOOD (nr Z. 427347). Licencja została udzielona jako niewyłączna, nieograniczona 
terytorialnie, ograniczona czasowo (na okres trwania umowy), odpłatnie, bez prawa udzielania sublicencji. Miesięczną 
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opłatę licencyjną określono na zasadzie prowizji obliczanej według zasad określonych w umowie. Licencja uprawnia 
Licencjobiorcę do korzystania ze znaku jedynie w zakresie swojej działalności gospodarczej. 
Umowę zawarto na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
 
19.2.6.3. Umowa licencji na używanie znaku towarowego z dnia 1 września 2014 roku 
Strony Umowy  
Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu (dalej: Licencjodawca)  
Hollywood Textile Service Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu (dalej: Licencjobiorca) 
 
Przedmiot umowy  
Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy na korzystanie ze znaku 
towarowego słowno – graficznego HOLLYWOOD (nr Z. 427347). Licencja została udzielona jako niewyłączna, nieograniczona 
terytorialnie, ograniczona czasowo (na okres trwania umowy), odpłatnie, bez prawa udzielania sublicencji.  Miesięczną 
opłatę licencyjną określono na zasadzie prowizji obliczanej według zasad określonych w umowie. Licencja uprawnia 
Licencjobiorcę do korzystania ze znaku jedynie w zakresie swojej działalności gospodarczej. 
Umowę zawarto na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
Do przedmiotowej umowy w dniu 31 grudnia 2014 roku zawarty został Aneks nr 1, na podstawie którego zmieniono 
wysokość miesięcznej opłaty licencyjnej. 
 
19.2.6.4. Umowa licencji na używanie znaku towarowego z dnia 1 września 2014 roku 
Strony Umowy  
Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu (dalej: Licencjodawca)  
HTS AMA Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu (dalej: Licencjobiorca) 
 
Przedmiot umowy  
Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy na korzystanie ze znaku 
towarowego słowno – graficznego HOLLYWOOD (nr Z. 427347). Licencja została udzielona jako niewyłączna, nieograniczona 
terytorialnie, ograniczona czasowo (na okres trwania umowy), odpłatnie, bez prawa udzielania sublicencji.  Miesięczną 
opłatę licencyjną określono na zasadzie prowizji obliczanej według zasad określonych w umowie. Licencja uprawnia 
Licencjobiorcę do korzystania ze znaku jedynie w zakresie swojej działalności gospodarczej. 
Umowę zawarto na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
 
19.2.6.5. Umowa licencji na używanie znaku towarowego z dnia 1 września 2014 roku 
Strony Umowy  
Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu (dalej: Licencjodawca)  
HTS MEDIJ Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu (dalej: Licencjobiorca) 
 
Przedmiot umowy  
Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy na korzystanie ze znaku 
towarowego słowno – graficznego HOLLYWOOD (nr Z. 427347). Licencja została udzielona jako niewyłączna, nieograniczona 
terytorialnie, ograniczona czasowo (na okres trwania umowy), odpłatnie, bez prawa udzielania sublicencji.  Miesięczną 
opłatę licencyjną określono na zasadzie prowizji obliczanej według zasad określonych w umowie. Licencja uprawnia 
Licencjobiorcę do korzystania ze znaku jedynie w zakresie swojej działalności gospodarczej. 
Umowę zawarto na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
 
19.2.6.6. Umowa licencji na używanie znaku towarowego z dnia 1 września 2014 roku 
Strony Umowy  
Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu (dalej: Licencjodawca)  
Hollywood Rental Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu (dalej: Licencjobiorca) 
 
Przedmiot umowy  
Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy na korzystanie ze znaku 
towarowego słowno – graficznego HOLLYWOOD (nr Z. 427347). Licencja została udzielona jako niewyłączna, nieograniczona 
terytorialnie, ograniczona czasowo (na okres trwania umowy), odpłatnie, bez prawa udzielania sublicencji.  Miesięczną 
opłatę licencyjną określono na zasadzie prowizji obliczanej według zasad określonych w umowie. Licencja uprawnia 
Licencjobiorcę do korzystania ze znaku jedynie w zakresie swojej działalności gospodarczej. 
Umowę zawarto na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
 
19.2.6.7. Umowa licencji na używanie znaku towarowego z dnia 1 września 2014 roku 
Strony Umowy  
Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu (dalej: Licencjodawca)  
Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu (dalej: Licencjobiorca) 
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Przedmiot umowy  
Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy na korzystanie ze znaku 
towarowego słowno – graficznego HOLLYWOOD (nr Z. 427347). Licencja została udzielona jako niewyłączna, nieograniczona 
terytorialnie, ograniczona czasowo (na okres trwania umowy), odpłatnie, bez prawa udzielania sublicencji.  Miesięczną 
opłatę licencyjną określono na zasadzie prowizji obliczanej według zasad określonych w umowie. Licencja uprawnia 
Licencjobiorcę do korzystania ze znaku jedynie w zakresie swojej działalności gospodarczej. 
Umowę zawarto na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
 
19.2.6.8. Umowa licencji na używanie znaku towarowego z dnia 31 grudnia 2016 roku 
Strony Umowy  
Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu (dalej: Licencjodawca)  
HTS TARGATZ GMBH z siedzibą w Eberswalde, Niemcy (dalej: Licencjobiorca) 
 
Przedmiot umowy  
Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy na korzystanie ze znaku 
towarowego słowno – graficznego HOLLYWOOD (nr Z. 427347). Licencja została udzielona jako niewyłączna, nieograniczona 
terytorialnie, ograniczona czasowo (na okres trwania umowy), odpłatnie, bez prawa udzielania sublicencji.  Miesięczną 
opłatę licencyjną określono na zasadzie prowizji obliczanej według zasad określonych w umowie. Licencja uprawnia 
Licencjobiorcę do korzystania ze znaku jedynie w zakresie swojej działalności gospodarczej. Umowę zawarto na czas 
nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
 
Tabela 19.2.6 – 1 Wartość umów licencyjnych wraz z saldami w okresie 2014 do Daty Prospektu 

Spółka  

2017/ 
(Saldo na 

Datę 
Prospektu) 

2016/ 
(Saldo 

31.12.16) 

2015/ 
(Saldo 

31.12.15) 

2014/ 
(Saldo 

31.12.14) 
Razem  

Hollywood Textile Service Sp. z o.o. (od 
01.09.2014) 

235.138,46 
(28.398,86) 

417.830,93 
(31.023,03) 

775.451,73 
(37.118,94) 

176.616,13 
(28.488,40) 

1.605.037,25 

HTS Baxter Sp. z o.o. (od 03.08.2015) 
      84.080,32 
(23.926,25) 

110.828,88 
(17.161,31) 

43.870,69 
(7.939,53) 

0,00 
(0,00) 

238.779,89 

HTS Baltica Sp. z o.o. (od 29.05.2015) 
      17.823,90 

(6.999,58) 
141.118,60 
(27.654,23) 

99.552,32 
(12.429,66) 

0,00 
(0,00) 

258.494,82 

Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. (od 
01.09.2014) 

      57.268,14 
(7.348,94) 

107.393,39 
(8.766,53) 

95.395,40 
(9.306,15) 

23.812,71 
(7.243,89) 

283.869,64 

HTS AMA Sp. Z o.o.(od 01.09.2014) 
      68.653,70 

(8.879,20) 
83.111,80 
(6.519,70) 

43.818,52 
(6.621,39) 

10.311,40 
(6100,02) 

205.895,42 

Hollywood Rental Sp. Z o.o. (od 
01.09.2014) 

      50.760,44 
(6.123,71) 

73.700,16 
(4.595,54) 

38.208,53 
(4.616,27) 

9.048,70 
(3.967,08) 

171.717,83 

HTS Medij Sp. Z o.o. (od 01.09.2014) 
   184.334,85 
(23.926,25) 

274.596,24 
(23.086,05) 

173.894,15 
(21.547,79) 

52.583,71 
(21.066,16) 

685.408,95 

HTS Targatz GmbH (od 31.12.2016) 
   165.320,34 
(25.885,58) 

100 288,85 
(100.288,85) 

0,00 
(0,00) 

0,00 
(0,00) 

265.609,19 

Źródło: Emitent 
 
19.2.7. Inne Umowy 
Poza umowami wymienionymi w punkcie 19.2. 1 – 19.2.6. powyżej Emitent oraz podmioty powiązane Emitenta w okresie 
objętym historycznymi informacjami finansowymi i do Daty Prospektu zawierały umowy, których przedmiotem były usługi 
pralnicze oraz najem tekstyliów. Takich umów zawarto co najmniej kilkadziesiąt. Wysokość transakcji wynikająca z umów 
zawieranych pomiędzy Emitentem oraz jego podmiotami powiązanymi przedstawiają tabele nr 19.2.7 - 1 – 19.2.7 - 8.   
 
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi i do Daty Prospektu Emitent nie był stroną transakcji 
nieodpłatnych z podmiotami powiązanymi Emitenta. 
 
Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach rynkowych. 
 
Tabela nr 19.2.7 – 1  Należności Emitenta od podmiotów powiązanych w ramach Grupy Kapitałowej w latach 2014 – 2016 
oraz na Datę Prospektu (w tys. zł) 

Podmiot  
Na Datę 

Prospektu 
2016 2015 2014 

  HOLLYWOOD 

Hollywood Textile Service Sp. z o.o.  317 490 162 740 

Poltextil Sp. z o.o. 346 317 238 15 
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Hollywood Rental Sp. Z o.o. 357 167 40 8 

Pral Serwis Warszawa sp. z o.o. 81 109 106 123 

Pralmed Sp. z o.o. 981 124 137 5 

HTS Medij Sp. z o.o. 297 948 1 079 532 

HTS Targatz GmBh 13 0 0 27 

HTS AMA sp. z o.o. 884 1001 325 77 

HTS Nieruchomości S.A. 72 0 73 0 

HTS Baxter Sp. z o.o. 197 227 102 0 

HTS Baltica sp. z o.o. 196 31 43 0 

HTS Stargard Sp. z o.o. 307 0 0 0 

Źródło: Emitent 
 
Tabela nr 19.2.7 – 2 Należności Emitenta od podmiotów powiązanych nie będących w Grupie Kapitałowej w latach 2014-
2016 oraz na datę Prospektu (w tys. zł) 

Podmiot  Na Datę Prospektu 2016 2015 2014 

 HOLLYWOOD 

Adam Konieczkowski 1 0 1 0 

Certus Sp. z o.o. 3 21 2 5 

Polservis AK 0 0 0 6 

Begreener Sp. z o.o. Sp. K 1 0 0 1 

Pracosław sp. z o.o. 0 0 0 0 

Marcin Podsiadło Kancelaria Adwokacka  0 0 0 0 

Źródło: Emitent 
 
Tabela nr 19.2.7 – 3 Zobowiązania Emitenta wobec podmiotów powiązanych w ramach Grupy Kapitałowej w latach 2014 
– 2016 oraz na Datę Prospektu (w tys. zł)  

Podmiot  
Na Datę 

Prospektu 
2016 2015 2014 

  HOLLYWOOD 

Hollywood Textile Service Sp z o.o.  943 1055 1 254 578 

Poltextil Sp z o.o. 24 139 111 33 

Hollywood Rental Sp z o.o. 540 635 278 503 

Pral Serwis Warszawa sp z o.o. 45 34 21 95 

Hollywood SA 466 85 75 32 

Pralmed Sp z o. o. 0 113 44 2 

HTS Medij Sp z o.o. 991 1161 606 309 

HTS Targatz Gmbh (dawniej HTS 
Deutschland Gmbh) 417 47 0 0 

HTS AMA Sp z o.o. 84 10 54 164 

HTS Baltica Sp z o.o. (dawniej 
Konsprcjum Pralnicze Sp. z o.o.) 252 627 96 0 

HTS Nieruchomości S.A. 0 1 0 0 

HTS Baxter Sp z o.o. 54 64 40 0 

HTS Stargard sp z o.o. 322 32 0 0 

Źródło: Emitent 
 
Tabela nr 19.2.7 – 4 Zobowiązania Emitenta wobec podmiotów powiązanych nie będących w Grupie Kapitałowej  w 
latach 2014-2016 oraz na datę Prospektu (w tys. zł) 

Podmiot  
Na Datę 

Prospektu 
2016 2015 2014 

  HOLLYWOOD 

Adam Konieczkowski 0 1 14 5 

Pracosław sp. z o.o. 11 3.204 3 0 

Certus Sp. z o.o. 127 57 47 82 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA 

                                                                     Prospekt emisyjny Hollywood S.A.    158|  
  

Polservis 0 0 10 10 

INDEX Paweł Mielczarek 0 0 9 9 

New 4mat 0 8 17 14 

Marcin podsiadło Kancelaria 
Adwokacka 

17 0 0 0 

Begreener Sp. z o.o. sp. k. 1 0 0 0 

Źródło: Emitent 
 
Tabela nr 19.2.7 – 5 Transakcje sprzedaży przez Emitenta wobec podmiotów powiązanych w ramach Grupy Kapitałowej 
w latach 2014 – 2016 oraz na Datę Prospektu (w tys. zł) 

Podmiot  
Na Datę 

Prospektu 
2016 2015 2014 

 HOLLYWOOD 

Hollywood Textile Service Sp. z o.o.  513 1017 1100 1007 

Poltextil Sp. z o.o. 0 38 68 49 

Hollywood Rental Sp. z o.o. 1578 314 221 107 

Pral Serwis Warszawa sp. z o.o. 208 234 460 782 

Hollywood SA 1742 1198 1319 759 

Pralmed Sp. z o.o. 82 50 435 5 

HTS Medij Sp. z o.o. 903 2835 3393 1653 

HTS Targatz GmbH (dawniej HTS 
Deutschland GmbH) 0 0 0 0 

HTS AMA sp. z o.o. 1561 2224 2098 102 

HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej 
Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.). 861 72 270 0 

HTS Nieruchomości S.A. 0 0 0 0 

HTS Baxter Sp. z o.o. 925 733 462 0 

HTS Stargard Sp. z o.o. 745 32 0 0 

Źródło: Emitent 
 
Tabela nr 19.2.7 – 6 Transakcje sprzedaży  przez Emitenta podmiotom powiązanym nie będącym w Grupie Kapitałowej  w 
latach 2014-2016 oraz na datę Prospektu (w tys. zł) 

Podmiot  
Przedmiot  Na Datę 

Prospektu 
2016 2015 2014 

 HOLLYWOOD 

Adam Konieczkowski 
Najem i usługi 

doradcze 
0 3 0 0 

Pracosław sp. z o.o. Najem 2 3 3 3 

Certus Sp. z o.o. Najem 16 120 113 70 

Polservis 
Usługa 

doradcza z 
serwerem 

1  3 9 

HTS Stargard Sp. z o.o. (dawniej 
Energo-Fotowoltaika Sp. z o.o. 

Usługa 
doradcza 0 0 3 3 

Begreener Sp. z o.o.  sp. K Najem 2 3 4 4 

Źródło: Emitent 
 
Tabela nr 19.2.7 – 7 Transakcje zakupu przez Emitenta od podmiotów powiązanych w ramach Grupy Kapitałowej w 
latach 2014 – 2016 oraz na datę Prospektu 

Podmiot  
Na Datę 

Prospektu 
2016 2015 2014 

 HOLLYWOOD 

Hollywood Textile Service Sp. z 
o.o.  2686 3562 4 587 2 867 

Poltextil Sp. z o.o. 248 310 290 97 

Hollywood Rental Sp.  z o.o. 873 1079 674 532 

Pral Serwis Warszawa sp. z o.o. 201 263 485 279 

Hollywood SA 1812 40 21 10 

Pralmed Sp. z o.o. 1 3 893 40 

HTS Medij Sp. zo.o. 2107 2643 1 925 396 

HTS Targatz GmbH (dawniej 386 47 0 0 
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HTS Deutschland GmbH) 

HTS AMA sp. z o.o. 242 301 771 247 

HTS Baltica (dawniej 
Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) 184 343 122 0 

HTS Nieruchomości S.A. 2 2 2 0 

HTS Baxter Sp. z o.o. 162 119 54 0 

HTS Stargard sp. z o.o. 212 4 0 0 

Źródło: Emitent 
 
Tabela nr  Tabela nr 19.2.7 – 8 Transakcje zakupu przez Emitenta od podmiotów powiązanych nie będących w Grupie 
Kapitałowej  w latach 2014-2016 oraz na datę Prospektu (w tys. zł) 

Podmiot  Przedmiot 
Na Datę 

Prospektu 
2016 2015 2014 

 HOLLYWOOD 

Adam Konieczkowski Usługa doradcza 31 17 29 27 

Certus Sp. z o.o. Usługi księgowe 226 176 225 221 

Polservis Usługa doradcza 0 0 0 26 

INDEX Paweł Mielczarek Usługa doradcza 0 0 90 90 

New 4mat  
Pośrednictwo 

handlowe 
34 82 98 93 

Pracosław sp. z o.o. Pożyczka 28 52 0 0 

Marcin Podsiadło Kancelaria Adwokacka Usługi prawne 162 40 0 0 

Begreener Sp. z o.o.  sp. K Środki czystości 1 0 0 7 

Źródło: Emitent 
 
Emitent nie tworzył odpisów na należności handlowe i pozostałe należności od jednostek zależnych. 
  
19.3 Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących 

 
Wysokość Wynagrodzeń wypłaconych osobom zarządzającym i nadzorującym w 2017r oraz na Datę Prospektu przedstawia 
poniższa tabela. 
 
Tabela nr 19.3-1Wynagrodzenie brutto członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2017 i  na Datę Prospektu 

L.p. Nazwisko i imię Okres pełnienia funkcji 

Miesięczna wysokość 
wynagrodzenia brutto 

(w zł) z tytułu 
powołania 

Wysokość 
wynagrodzenia 
brutto (w zł) – 

Premie 

Wysokość 
wynagrodzenia brutto 

ogółem (w zł) wypłaconego 
przez Emitenta  

Zarząd 

1. 
Adam Andrzej 

Konieczkowski * 
01.01.2017  - do Daty 

Prospektu 
30.000,00 0 270.000,00 

2. Rafał Wójcik 
01.01.2017-  do Daty 

Prospektu 
13.900,00 0 124.200,00 

3. Paweł Mielczarek 
01.01.2017-  do Daty 

Prospektu 
10.550,00 0 94.950,00 

4. Tomasz Mika 
01.01.2017-  do daty 

Prospektu 
23.000,00 0 207.000,00 

5. 
Maria Kopytek 

01.01.2017-  do Daty 
Prospektu 

5.500,00 0 49.500,00 

Rada Nadzorcza 

1. Marcin Podsiadło 
01.01.2017-  do Daty 

Prospektu 
0 800,00 800,00 

2. Marek Modecki 
01.01.2017-  do Daty 

Prospektu 
0 500,00 500,00 

3. Dariusz Górka 
01.01.2017-  do Daty 

Prospektu 
0 500,00 500,00 

4. Paweł Kobierzycki 01.01.2017-  28.04.2017 0 0 0 

5. Cezariusz Konieczkowski 
01.01.2017-  do Daty 

Prospektu  
0 500,00 500,00 

6. Aneta Kazieczko 
11.05.2017 – do Daty 

Prospektu 
0 500,00 500,00 

7. Patrycja Koźbiał 
26.10.2017 – do Daty 

Prospektu 
0 0 0 

Źródło: Emitent 
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* Emitent, poza wynagrodzeniem z tytułu powołania, wypłacał Prezesowi  Zarządu -  Adamowi  Andrzejowi  Konieczkowskiemu  
świadczenie pozapłacowe w postaci ubezpieczenia na życie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AVIVA w kwocie 11.285,55 zł. 

 
Wynagrodzenie ogółem brutto członków Zarządu w 2017r zostało wypłacone przez Emitenta z tytułu  powołania. 
Wysokość wynagrodzeń wypłaconych osobom zarządzającym i nadzorującym w 2016 roku  przedstawiona została w tabeli 
nr 15.1-1. w punkcie 15.1. Prospektu. 
 
Wysokość wynagrodzeń wypłaconych osobom zarządzającym i nadzorującym w 2015 roku przedstawiona została w 
poniższej  tabeli. 
 
Tabela nr 19.3-2 Wynagrodzenie brutto członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2015r. 

L.p. Nazwisko i imię Okres pełnienia funkcji 

Wysokość 
wynagrodzenia brutto 

(w zł) z tytułu 
powołania 

Wysokość 
wynagrodzenia 
brutto (w zł) – 

Premie 

Wysokość 
wynagrodzenia brutto 

ogółem (w zł) wypłaconego 
przez Emitenta  

Zarząd 

1. 
Adam Andrzej 
Konieczkowski 

01.01.2015-31.12.2015 7.293,00 0 87.516,00 

2. Maria Kopytek 01.01.2015-31.12.2015 1.195,00 0 18.813,00 

Rada Nadzorcza 

1. Paweł Mielczarek 01.01.2015-31.12.2015 0 0 0 

2. Marcin Podsiadło 01.01.2015-31.12.2015 0 0 0 

3. Paweł Kobierzycki 01.01.2015-31.12.2015 0 0 0 

4. 
Cezariusz 

Konieczkowski 
01.01.2015-31.12.2015 0 0 0 

Źródło: Emitent 
* Emitent, poza wynagrodzeniem z tytułu powołania, wypłacał Prezesowi  Zarządu -  Adamowi  Andrzejowi Konieczkowskiemu  świadczenie 
pozapłacowe w postaci ubezpieczenia na życie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AVIVA w kwocie 15.047,40 zł. 

 
Wysokość wynagrodzeń w 2014 roku wypłaconych osobom zarządzającym i nadzorującym przedstawia poniższa tabela. 
 
Tabela nr 19.3 – 3 Wynagrodzenie brutto członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2014 roku (w zł)  

L.p. Nazwisko i imię Okres pełnienia funkcji 
Wysokość wynagrodzenia 

brutto (w zł) z tytułu 
powołania 

Wysokość 
wynagrodzenia 
brutto (w zł) – 

Premie 

Wysokość 
wynagrodzenia brutto 

ogółem (w zł) 
wypłaconego przez 

Emitenta  

2014 

Zarząd 

1. 
Adam Andrzej 

Konieczkowski * 
01.01.2014 – 31.01.2014 7.293,00 0 81.615,00 

2. Maria Kopytek 02.07.2014 – 31.12.2014 2.050,00 0 10.250,00 

Rada Nadzorcza 

1. Paweł Mielczarek 01.01.2014 – 31.01.2014 0 0 0 

2. Marcin Podsiadło 01.01.2014 – 31.01.2014 0 0 0 

3. Paweł Kobierzycki 01.01.2014 – 31.12.2014 0 0 0 

4. Cezariusz Konieczkowski 01.01.2014 – 31.12.2014 0 0 0 

Źródło: Emitent 
* Emitent, poza wynagrodzeniem z tytułu powołania, wypłacił Prezesowi  Zarządu -  Adamowi  Andrzejowi  Konieczkowskiemu  świadczenie 
pozapłacowe w postaci ubezpieczenia na życie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AVIVA w kwocie 20.729,24  zł. 

 
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi i do Daty Prospektu Emitent oraz podmioty z Grupy 
Kapitałowej Emitenta zawierały następujące umowy z członkami zarządu oraz z członkami Rady Nadzorczej. 
 
Tabela nr 19.3 – 4 Umowy z członkami Zarządu oraz z członkami Rady Nadzorczej w okresie objętym historycznymi 
informacjami finansowymi i do Daty Prospektu 
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Lp. Data umowy Strony umowy Rodzaj umowy Przedmiot umowy Okres umowy 

1 31.12.2015 
Hollywood Textile Service Sp. z 
o.o. i Pan Adam Konieczkowski 

Umowa o pracę 
Umowa o pracę w wymiarze 

1/8 etatu 
do dnia 

31.12.2017 

2 01.02.2013 
Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o  i 

Pan Adam Konieczkowski 
Umowa o pracę 

Umowa o pracę w wymiarze     
½ etatu 

do dnia 
31.12.2015 

3 01.07.2014  
Hollywood Textile Service Sp. z 

o.o. i Pani Maria Kopytek 
Umowa o pracę 

Umowa o pracę w wymiarze ¼ 
etatu 

nieokreślony 

4 01.02.2013 
Hollywood S.A. i Pani Maria 

Kopytek 
Umowa o pracę 

Umowa o pracę w wymiarze 
pełnego etatu 

Do dnia 
30.06.2014 

5 01.03.2016 
Hollywood Textile Service Sp. z 

o.o. i Pan Tomasz Mika 
Umowa o pracę 

Umowa o pracę w wymiarze 
1/4 etatu 

nieokreślony 

6 01.02.2016  
HTS Medij Sp. z o.o. i Pan Rafał 

Wójcik 
Umowa o pracę 

Umowa o pracę w wymiarze 
1/8 etatu 

nieokreślony 

7 01.01.2016  
Poltextil Sp. z o.o. i Pan Paweł 

Mielczarek 
Umowa o pracę 

Umowa o pracę w wymiarze 
pełnego etatu 

nieokreślony 

8 01.09.2012 
POLTEXTIL Sp. z o.o. i INDEX 

Paweł Mielczarek 
Umowa 

współpracy 

Umowa współpracy m.in. w 
zakresie kierowania biurem 

zarządu Poltextil, prowadzenia 
działalności marketingowej na 

rzecz Poltextil, obsługi 
zamówień publicznych 

realizowanych przez Poltextil, 
koordynowania współpracy ze 

wspólnikami Poltextil 

do dnia 
31.12.2015 

9 04.01.2016 
HTS Medij Sp. z o.o. i Pan Marcin 

Podsiadło 

Umowa na 
doradztwo 

prawne 

Doradztwo prawne w zakresie: 
a) prawa cywilnego, 

b) prawa handlowego, w tym 
prawa rynku kapitałowego i 
papierów wartościowych, 

c) prawa pracy 

do dnia 
31.12.2016 

10 04.01.2016 
HTS AMA Sp. z o.o. i Pan Marcin 

Podsiadło 

Umowa na 
doradztwo 

prawne 

Doradztwo prawne w zakresie: 
a) prawa cywilnego, 

b) prawa handlowego, w tym 
prawa rynku kapitałowego i 
papierów wartościowych, 

c) prawa pracy 

do dnia 
31.12.2016 

11 01.02.2016 
Poltextil Sp. z o.o. i Pan Marcin 

Podsiadło 

Umowa na 
doradztwo 

prawne 

Doradztwo prawne w zakresie: 
a) prawa cywilnego, 

b) prawa handlowego, w tym 
prawa rynku kapitałowego 

i papierów 
wartościowych, 

c) prawa pracy 

nieokreślony 

12 01.02.2016 
HOLLYWOOD S.A. i Pan Marcin 

Podsiadło 

Umowa na 
doradztwo 

prawne 

Doradztwo prawne w zakresie: 
a) prawa cywilnego, 

b) prawa handlowego, w tym 
prawa rynku kapitałowego 

i papierów 
wartościowych, 

c) prawa pracy 

nieokreślony 

13 01.09.2016 
HTS Targatz GmbH i Pan Tomasz 

Mika 
Umowa o pracę Umowa o pracę nieokreślony 

14 02.01.2017 
HTS Targatz GmbH i Pan Adam 

Konieczkowski 
Umowa o pracę Umowa o pracę nieokreślony 

Źródło: Emitent 
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20. Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, sytuacji finansowej oraz zysków i strat 

20.1 Historyczne informacje finansowe 

 
Historyczne informacje finansowe Grupy Kapitałowej Hollywood S.A. za okresy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, od 1 
stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 oraz od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014. 
 
Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Hollywood S.A. za lata 2015 oraz 2014 zostały sporządzone do 
celów statutowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zostały zbadane przez biegłego rewidenta. 
 
Na potrzeby sporządzenia historycznych informacji finansowych do celów prospektu emisyjnego dane jednostkowe spółek 
oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostały przekształcone do MSR/MSSF. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hollywood S.A. za 2016 rok zostało sporządzone do celów 
statutowych zgodnie z MSR/MSSF i zostały zbadane przez biegłego rewidenta. 
 
Elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w poniżej 
przedstawionej kolejności. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy: 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 wykazujące zysk netto przypadający właścicielom jednostki dominującej w kwocie 
2.350 tys. zł  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 wykazujące zysk netto przypadający właścicielom jednostki dominującej w kwocie 
11 058 tys. zł  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 wykazujące zysk netto przypadający właścicielom jednostki dominującej w kwocie 
2 664 tys. zł 
 
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień: 
31 grudnia 2016, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 201.541 tys. zł  
31 grudnia 2015, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 187 849 tys. zł  
31 grudnia 2014, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 114 469 tys. zł 
 
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy: 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 
od 1  stycznia do 31 grudnia 2014 
 
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy: 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 
od 1  stycznia do 31 grudnia 2014 
 
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 
  
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 
Adam Andrzej Konieczkowski 
 
 

Rafał Wójcik  
 

Wiceprezes Zarządu 
Tomasz Mika 
 

Wiceprezes Zarządu 
Paweł Mielczarek 
 

  
Członek Zarządu Osoba odpowiedzialna 
Maria Kopytek za prowadzenie ksiąg rachunkowych 
 Renata Borowska 
 
 
Sierpc, dnia 12.06.2017r..
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WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EUR 

 

 
 Za okres:  Za okres: 

 
Za okres:  Za okres:  Za okres: 

 
Za okres:  

 
 od 01.01.2016  od 01.01.2015 

 

od 01.01.2014  od 01.01.2016  od 01.01.2015 

 

od 01.01.2014  

 
 

do 31.12.2016 

 

do 31.12.2015 

 

do 31.12.2014 

 

do 31.12.2016 

 

do 31.12.2015 

 

do 31.12.2014 

 
 

 000' PLN  000' PLN  000' PLN  000`EUR  000`EUR  000`EUR  

Przychody ze sprzedaży  76 734  67 319 
 

44 600 
 

17 563 
 

16 087 
 

10 646  

Zysk (strata) na działalności operacyjnej  6 270  12 512 
 

5 825 
 

1 435 
 

2 990 
 

1 390  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  3 670  13 173 
 

3 847 
 

840 
 

3 148 
 

918  

Zysk (strata) netto jednostki dominującej  2 350  11 058 
 

2 664 
 

538 
 

2 642 
 

636  

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  6 930  10 141 
 

13 291 
 

1 586 
 

2 423 
 

3 173  

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   (23 038)   (9 589) 
 

 (16 451) 
 

 (5 273) 
 

 (2 291) 
 

 (3 927)  

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  16 868  3 460 
 

2 268 
 

3 861 
 

827 
 

541  

Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

 
760 

 
4 012 

 
 (892) 

 
174 

 
959 

 
 (213) 

 

Aktywa, razem  201 541  187 849 
 

114 469 
 

45 556 
 

44 080 
 

26 856  

Zobowiązania długoterminowe  50 898  57 345 
 

44 199 
 

11 505 
 

13 457 
 

10 370  

Zobowiązania krótkoterminowe  32 741  48 815 
 

22 396 
 

7 401 
 

11 455 
 

5 254  

Kapitał własny jednostki dominującej  116 642  79 081 
 

43 593 
 

26 366 
 

18 557 
 

10 228  

Kapitał podstawowy  50 160  35 114 
 

31 000 
 

11 338 
 

8 240 
 

7 273  

Średnioważona liczba akcji (w tys szt.)  46 460  33 749 
 

31 000 
 

46 460  33 749 
 

31 000 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)  0,05  0,34 

 
0,09 

 
0,01 

 
0,08 

 
0,02 

 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 
 

2 511 
 

2 343 
 

1 406 
 

567 
 

550 
 

330 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  

 

    

Za okres: 
 

Za okres: 
 

Za okres: 
 

   

od 01.01.2016  od 01.01.2015 

 

od 01.01.2014 

 

   

do 31.12.2016  do 31.12.2015 

 

do 31.12.2014 

 

 

NOTA 
 

000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN 

Działalność kontynuowana 
        Przychody ze sprzedaży 

 
5 

 
76 734 

 
67 319 

 
44 600 

 

        Amortyzacja 

   

 (11 812) 
 

 (8 616) 
 

 (6 293) 
Zużycie materiałów i energii 

   

 (17 252) 
 

 (13 776) 
 

 (10 779) 
Usługi obce 

   

 (28 587) 
 

 (18 343) 
 

 (10 806) 
Podatki i opłaty 

   

 (1 028) 
 

 (797) 
 

 (508) 
Wynagrodzenia 

   

 (13 128) 
 

 (11 210) 
 

 (10 767) 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

   

 (2 141) 
 

 (1 718) 
 

 (1 651) 
Pozostałe 

   

 (1 300) 
 

 (654) 
 

 (598) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
   

 (702) 
 

 (2 087) 
 

 (1 876) 

Razem koszty działalności operacyjnej 

   

 (75 950) 
 

 (57 201) 
 

 (43 278) 

 

        Zysk (strata) brutto na sprzedaży 

   

784 
 

10 118 
 

1 322 
Pozostałe przychody operacyjne 

 
6 

 
6 861 

 
2 986 

 
4 971 

Pozostałe koszty operacyjne 

 
7 

 
 (1 375) 

 
 (592) 

 
 (468) 

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji 

     

- 
 

- 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 

   

6 270 
 

12 512 
 

5 825 
Zysk (strata) ze zbycia udziałów w jednostkach 
zależnych 

     

- 
 

- 
Przychody finansowe 

 
8 

 
95 

 
3 181 

 
65 

Koszty finansowe 

 
9 

 
 (2 695) 

 
 (2 520) 

 
 (2 043) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 

   

3 670 
 

13 173 
 

3 847 

Podatek dochodowy 

 
10 

 
 (1 414) 

 
 (1 714) 

 
 (1 180) 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 

   

2 256 
 

11 459 
 

2 667 
Wynik na działalności zaniechanej 

        Zysk netto za okres obrotowy 

   

2 256 
 

11 459 
 

2 667 

 
        Przypadający: 
         - właścicielom jednostki dominującej 
   

2 350 
 

11 058 
 

2 664 

 - udziały niedające kontroli 
   

 (94) 
 

401 
 

3 

    

2 256 
 

11 459 
 

2 667 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  (cd.) 

 

Pozostałe całkowite dochody 
        

         Pozycję, które mogą być przeniesione do wyniku 
        Podział na udziały niedające kontroli 
   

 (94) 
 

 (26) 
 

 (19) 

Podatek dochodowy dotyczący pozycji podlegających 
przeniesieniu 

   

860 
 

428 
 

149 

Pozostałe całkowite dochody/(straty) za rok 
obrotowy 

   

766 
 

402 
 

130 

         Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy razem 
        Przypadający: 
         - właścicielom jednostki dominującej 
   

766 
 

402 
 

130 

 - udziały niedające kontroli 
   

- 
 

- 
 

- 

    

766 
 

402 
 

130 

         Całkowite dochody za rok obrotowy razem 
   

3 022 
 

11 861 
 

2 797 

         Przypadający: 
         - właścicielom jednostki dominującej 
   

3 116 
 

11 460 
 

2 794 

 - udziały niedające kontroli 
   

 (94) 
 

401 
 

3 

    

3 022 
 

11 861 
 

2 797 

Zysk/strata na jedną akcję  
        

         Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: 
        - zwykły 
   

0,05 
 

0,34 
 

0,09 

- rozwodniony 
   

0,05 
 

0,34 
 

0,09 

         Z działalności kontynuowanej: 
   

  
    - zwykły 

   

0,05 
 

0,34 
 

0,09 

- rozwodniony 
   

0,05 
 

0,34 
 

0,09 
 
 
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć. 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

 

    

Stan na dzień 
 

Stan na dzień  Stan na dzień 

 

   

31.12.2016  31.12.2015  31.12.2014 

 

 

NOTA 
 

000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Aktywa trwałe 

        Rzeczowe aktywa trwałe 

 
14 

 
158 161 

 
146 662 

 
100 916 

Wartość firmy 

 
15 

 
4 336 

 
2 596 

 
308 

Pozostałe wartości niematerialne 

 
16 

 
379 

 
232 

 
68 

Inwestycje w jednostkach zależnych 

   

- 
    Nieruchomości inwestycyjne 

 
17 

 
1 853 

 
1 811 

 
1 811 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 
27 

 
1 185 

 
618 

 
564 

Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych 

 
20 

 
980 

 
100 

 
- 

Rozliczenia międzyokresowe 

 
21 

 
49 

 
150 

 
- 

 

   

166 943 
 

152 169 
 

103 667 

Aktywa obrotowe 

        Zapasy 

 
18 

 
5 625 

 
1 766 

 
947 

Należności handlowe oraz pozostałe 

 
19 

 
21 816 

 
27 571 

 
8 428 

Rozliczenia międzyokresowe 

 
21 

 
1 424 

 
1 439 

 
535 

Aktywa finansowe -pożyczki 

   

70 
    Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 
22 

 
5 663 

 
4 904 

 
892 

 

   

34 598 
 

35 680 
 

10 802 

 

        Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 

   

- 
 

- 
 

- 

 

        Aktywa razem 

   

201 541 
 

187 849 
 

114 469 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (cd.) 

 

    

Stan na dzień 
 

Stan na dzień  Stan na dzień 

 

   

31.12.2016  31.12.2015  31.12.2014 

 

   

000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki 
dominującej 

        Kapitał podstawowy 

 
23 

 
50 160 

 
35 114 

 
31 000 

Kapitał zapasowy 

 
24 

 
60 009 

 
25 534 

 
6 356 

Kapitał z aktualizacji wyceny 

   

22 242 
 

21 476 
 

21 074 
Rozliczenie połączenia 

 
25 

 
 (27 086) 

 
 (27 086) 

 
 (27 086) 

Kapitał rezerwowy 

   

5 
 

3 881 
 

- 
Różnica kursowe z przeliczenia danych jednostki 
zagranicznej 

   

 (6) 
 

- 
 

- 
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych 

   

8 968 
 

9 104 
 

9 585 
Zysk netto 

   

2 350 
 

11 058 
 

2 664 

Kapitały przypadające właścicielom jednostki 
dominującej 

   

116 642 
 

79 081 
 

43 593 

Udziały niedające kontroli 

   

1 260 
 

2 608 
 

4 281 

Razem kapitały własne 

   

117 902 
 

81 689 
 

47 874 

 

        Zobowiązanie długoterminowe 

        Pożyczki i kredyty bankowe 

 
28 

 
23 272 

 
21 555 

 
15 725 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 

 
27 

 
9 289 

 
14 395 

 
10 116 

Rezerwy na zobowiązania 

 
31 

 
347 

 
329 

 
341 

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

 
26 

 
10 642 

 
10 693 

 
8 449 

Zobowiązania handlowe 

 
29 

 
- 

 
- 

 
- 

Zobowiązania pozostałe - Rozliczenie z tyt. nabycia 
udziałów 

   

- 
 

- 
 

- 
Przychody przyszłych okresów 

 
32 

 
7 348 

 
10 373 

 
9 568 

 

   

50 898 
 

57 345 
 

44 199 

Zobowiązania krótkoterminowe 

        Pożyczki i kredyty bankowe 

 
28 

 
9 366 

 
15 489 

 
8 469 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 

 
27 

 
5 417 

 
7 223 

 
3 329 

Zobowiązania z tytułu faktoringu 

   

264 
 

1 005 
 

- 
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 

 
29, 30 

 
15 157 

 
21 262 

 
9 131 

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 

   

10 
 

1 025 
 

29 

Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków 
   

1 199 
 

2 591 
 

1 432 
Przychody przyszłych okresów 

 
32 

 
1 328 

 
220 

 
6 

 

   

32 741 
 

48 815 
 

22 396 

 

        Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży 

   

- 
 

- 
 

- 

         Pasywa razem 

   

201 541 
 

187 849 
 

114 469 

 
 
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, które stanowią jego integralną cześć. 
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SKONOSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
 

  

Kapitał 
podstawowy 

 

Kapitał 
zapasowy 

 

Nierozliczony 
wynik z lat 
ubiegłych 

 

Wynik 
finansowy 

okresu 
obrotowego 

 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

 

Rozliczenie 
połączenia 

pod 
wspólną 
kontrolą 

 

Kapitał 
rezerwowy 

 Kapitał własny 
przypadający 
udziałowcom 

jednostki 
dominującej 

 Udziały 
niedające 

kontroli 

 Kapitał 
własny 
razem 

  

PLN’000 

 

PLN’000 

 

PLN’000 

 

PLN’000 

 

PLN’000 

 

PLN’000 

 

PLN’000  PLN’000  PLN’000  PLN’000 

  

Nota 23 

 

Nota 24 

 

 

 

Nota 13 

 

Nota 25 

 

Nota 26 

 

       

Stan na dzień 01.01.2014 
 

31 000 
 

4 760 
 

66 
 

11 088 
 

20 944 
 

(27 086) 
 

- 
 

40 772 
 

4 265 
 

45 037 

Zmiany w kapitale własnym w roku 2014 
                    Nabycie udziałów w spółkach zależnych 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(5) 
 

(5) 

Udziały niedające kontroli 
 

- 
 

(53) 
 

54 
 

(3) 
 

(19) 
 

- 
 

- 
 

(21) 
 

21 
 

- 
Zmiana stanu rezerwy na podatek 
odroczony  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
149 

 
- 

 
- 

 
149 

 
- 

 
149 

Przeniesienie zysków zatrzymanych 
 

- 
 

1 649 
 

9 465 
 

(11 088) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

26 
 

- 
 

26 

Wynik okresu 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2 667 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2 667 
 

- 
 

2 667 

Saldo na dzień 31.12.2014 
 

31 000 

 

6 356 

 

9 585 

 

2 664 

 

21 074 

 

(27 086)  -  43 593  4 281  47 874 

                     

Stan na dzień 01.01.2015 
 

31 000  6 356  9 585  2 664  21 074  (27 086)  -  43 593  4 281  47 874 

Zmiany w kapitale własnym w roku 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Podwyższenie kapitału podstawowego 
 

4 114 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4 114 
 

- 
 

4 114 

Niezarejestrowane podwyższenie kapitału 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3 881 
 

3 881 
 

- 
 

3 881 
Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną 
nominalną akcji 

 
- 

 
15 916 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
15 916 

 
- 

 
15 916 

Nabycie udziałów w spółkach zależnych 
 

- 
 

- 
 

(71) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(71) 
 

2 215 
 

2 144 

Udziały niedające kontroli 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(401) 
 

(26) 
 

- 
 

- 
 

(427) 
 

427 
 

- 
Nabycie dodatkowych udziałów w 
spółkach zależnych 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(4 315) 

 
(4 315) 

Przeniesienie z ZFRON 
 

- 
 

126 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

126 
 

- 
 

126 
Zmiana stanu rezerwy na podatek 
odroczony  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
428 

 
- 

 
- 

 
428 

 
- 

 
428 

Przeniesienie zysków zatrzymanych 
 

- 
 

3 136 
 

(410) 
 

(2 664) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

62 
 

- 
 

62 

Wynik okresu 
 

- 
 

- 
 

- 
 

11 459 
 

- 
 

- 
 

- 
 

11 459 
 

- 
 

11 459 

Saldo na dzień 31.12.2015 
 

35 114  25 534  9 104  11 058  21 476  (27 086)  3 881  79 081  2 608  81 689 

 
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część. 
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SKONOSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (cd.) 
 

  

Kapitał 
podstawowy 

 

Kapitał 
zapasowy 

 

Nierozliczony 
wynik z lat 
ubiegłych 

 

Wynik 
finansowy 

okresu 
obrotowego 

 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

 

Rozliczenie 
połączenia 

pod wspólną 
kontrolą 

 

Kapitał 
rezerwowy 
i pozostałe 

pozycje 

 Kapitał 
własny 

przypadający 
udziałowcom 

jednostki 
dominującej 

 Udziały 
niedające 

kontroli 

 Kapitał 
własny  
razem 

  

PLN’000 

 

PLN’000 

 

PLN’000 

 

PLN’000 

 

PLN’000 

 

PLN’000 

 

PLN’000  PLN’000  PLN’000  PLN’000 

  

Nota 23 

 

Nota 24 

 

 

 

Nota 13 

 

Nota 25 

 

Nota 26 

 

       

Stan na dzień 01.01.2016 
 

35 114  25 534  9 104  11 058  21 476  (27 086)  3 881  79 081  2 608  81 689 

Zmiany w kapitale własnym w roku 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Podwyższenie kapitału podstawowego 

 
15 046 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
15 046 

 
- 

 
15 046 

Niezarejestrowane podwyższenie 
kapitału 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(3 881) 

 
(3 881) 

 
- 

 
(3 881) 

Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną 
nominalną akcji 

 
- 

 
26 442 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
26 442 

 
- 

 
26 442 

Skupione akcje własne 

 
- 

 
(2 000) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(2 000) 

 
- 

 
(2 000) 

Nabycie udziałów w spółkach zależnych 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

 
5 

   
5 

Udziały niedające kontroli 

 
- 

 
- 

   
94 

   
- 

 
- 

 
94 

 
(94) 

 
- 

Nabycie dodatkowych udziałów w 
spółkach zależnych 

 
- 

 
- 

 
59 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
59 

 
(1 254) 

 
(1 195) 

Różnice kursowe z przeliczenia  
jednostki zagranicznej 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(6) 

 
(6) 

   
(6) 

Zmiana stanu rezerwy na podatek 
odroczony  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
766 

 
- 

 
- 

 
766 

 
- 

 
766 

Przeniesienie zysków zatrzymanych 

 
- 

 
10 033 

 
(195) 

 
(11 058) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(1 220) 

 
- 

 
(1 220) 

Wynik okresu 

 
- 

     
2 256 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 256 

 
- 

 
2 256 

Saldo na dzień 31.12.2016 
 

50 160 

 

60 009 

 

8 968 

 

2 350 

 

22 242 

 

(27 086) 

 

(1)  116 642  1 260  117 902 

 
 
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część. 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

    

Za okres: 
 

Za okres: 
 

Za okres: 

    

od 01.01.2016 
 

od 01.01.2015 
 

od 01.01.2014 

    

do 31.12.2016 
 

do 31.12.2015 
 

do 31.12.2014 

  

NOTA 
 

000' PLN 
 

000' PLN 
 

000' PLN 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  
 

33 
      Zysk / Strata netto 

   

2 256 
 

11 459 
 

2 667 

Korekty o pozycje 
   

4 674 
 

 (1 318) 
 

10 624 

Amortyzacja 
   

11 812 
 

8 616 
 

6 293 

Odsetki, udziały w zyskach, zyski (straty) z tytułu różnic 
kursowych 

   

2 628 
 

 (661) 
 

1 971 

Zysk z działalności inwestycyjnej 
   

 (3 149) 
 

- 
 

 (1 089) 

Zmiana stanu rezerw 
   

 (51) 
 

93 
 

409 

Zmiana stanu zapasów 
   

 (2 731) 
 

 (682) 
 

295 

Zmiana stanu należności 
   

3 495 
 

 (8 835) 
 

 (923) 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów 

   

 (2 810) 
 

3 853 
 

182 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 
   

 (2 368) 
 

 (2 225) 
 

5 247 

Inne korekty 
 

33 
 

 (34) 
 

 (605) 
 

 (855) 

Zapłacony podatek dochodowy 
   

 (2 118) 
 

 (872) 
 

 (906) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
   

6 930 
 

10 141 
 

13 291 

         Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

        Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i 
wartości niematerialnych 

   

7 023 
 

136 
 

16 

Środki pieniężne w spółkach zależnych na dzień nabycia 
udziałów 

     

341 
 

- 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i 
wartości niematerialnych 

   

 (27 497) 
 

 (9 414) 
 

 (15 868) 

Wydatki na nabycie aktywów finansowych 
   

 (2 564) 
 

 (652) 
 

 (599) 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
   

 (23 038) 
 

 (9 589) 
 

 (16 451) 

         Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

        Wpływy z zaciągniętych kredytów i pożyczek 
   

18 529 
 

13 263 
 

5 203 

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

   

32 500 
 

10 607 
 

- 

Inne wpływy finansowe 
   

- 
 

441 
 

9 814 

Wydatki na nabycia udziałów własnych 
   

- 

 

 (2 000) 
 

- 

Spłata kredytów i pożyczek 
   

 (22 635) 
 

 (10 888) 
 

 (4 604) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 
   

 (8 639) 
 

 (5 496) 
 

 (6 207) 

Spłaty odsetek 
   

 (2 241) 
 

 (2 467) 
 

 (1 938) 

Inne wydatki finansowe 
   

 (646) 
 

- 
 

- 

    

16 868 
 

3 460 
 

2 268 

Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów 

   

760 
 

4 012 
 

 (892) 

Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 
   

4 903 
 

892 
 

1 784 

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

   

- 
 

- 
 

- 

Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

   

5 663 
 

4 904 
 

892 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.  
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NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO  

za okresy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 oraz od 1 stycznia 2014 do 31 
grudnia 2014 
 

1. Informacje ogólne  

Informacje o jednostce dominującej 

Akt założycielski jednostki dominującej sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Anna Sota w 
Warszawie w dniu 19.10.2012, Repertorium A nr 8073/2012. W dniu 31.10.2012 Spółka została wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 0000438549.  

Siedzibą spółki dominującej jest Sierpc, ul. Bojanowska 2A. 

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 
finansowych. 

Skład zarządu w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 był następujący: 

 Adam Andrzej Konieczkowski Prezes Zarządu 

 Maria Kopytek Członek Zarządu 

 Rafał Stanisław Wójcik Wiceprezes Zarządu od 09.02.2016 

 Paweł Mielczarek Wiceprezes Zarządu od 24.03.2016 

 Tomasz Mika Wiceprezes Zarządu od 24.03.2016 
 

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 był następujący: 

 Paweł Mielczarek 
 

Przewodniczący 
 

do 09.03.2016 

 Aneta Kazieczko  Członek  do 09.03.2016 

 Marcin Podsiadło 
 

Wiceprzewodniczący 
 

do 09.03.2016 

 Marcin Podsiadło  Przewodniczący  od 24.03.2016 

 Paweł Ryszard Kobierzycki 
 

Członek 
   Cezariusz Konieczkowski 

 
Członek 

   Dariusz Górka 
 

Członek 
 

od 05.04.2016 

 Marek Modecki 
 

Członek 
 

od 05.04.2016 
 
W dniu 09.03.2016 Pani Aneta Kazieczko i Pan Paweł Mielczarek zrezygnowali z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej 
Spółki. Rada Nadzorcza w dniu 10.03.2016 powołała w swój skład Pana Dariusza Górkę i Pana Marka Modeckiego. Pana 
Marcin Podsiadło został powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 24.03.2016. Dnia 05.04.2016 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Panów Dariusza Górkę i Marka Modeckiego do Rady Nadzorczej Spółki. 
 
Na dzień 31.12.2016 akcjonariat Spółki przedstawiał się następująco: 
 

Akcjonariusz 
 

Liczba akcji (szt.) 
 

Udział w kapitale 
zakładowym (%)  

Liczba głosów 
 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów (%) 

Adam Konieczkowski wraz 
z podmiotem zależnym 
Pracosław Sp. z o.o. 

 

21 445 295 
 

42,75% 
 

38 945 295,00 
 

57,56% 

21 Concordia 3 S.a.r.l. 
 

19 382 334 
 

38,64% 
 

19 382 334  28,65% 

Pozostali 
 

9 331 612 
 

18,60% 
 

9 331 612  13,79% 

Suma 
 

50 159 241 
 

100% 
 

67 659 241 
 

100,00% 

 
 

Informacje o Grupie Kapitałowej 

Na dzień 31.12.2016 Grupa Kapitałowa obejmuje jednostkę dominującą Hollywood S.A. oraz następujące spółki zależne: 

 Pral Serwis Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100% 

 Pralmed Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100% 

 Poltextil Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym bezpośrednio przez spółkę dominującą 16,04%, dodatkowo 
pośrednio poprzez Baxter Sp. z o.o. 16,04% oraz Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. 16,04%, Spółka dominująca posiada 
kontrolę nad Poltextil poprzez osobę Prezesa Zarządu Pawła Mielczarek 3,77%, t.j. łącznie 49,48% 

 Hollywood Rental Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100% 

 Hollywood Textile Service Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100% 
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 HTS Medij Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%  

 HTS Targatz GmbH (dawniej Hollywood Textile Service Deutschland GmbH), posiadany udział w kapitale własnym przez 
spółkę dominującą 100% 

 HTS Ama Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100% 

 HTS Baxter Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 85% 

 HTS Baltica Sp. z o.o.(dawniej: Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.), posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę 
dominującą 100% 

 HTS Nieruchomości S.A., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100% 
 
Grupa kapitałowa powstała w 2012 roku w drodze nabycia przez Hollywood S.A. udziałów w spółce Pral Serwis Sp. z o.o., 
Pralniomat Sp. z o.o. (obecnie Pralmed Sp. z o.o.), Poltextil Sp. z o.o. oraz Hollywood Rental Sp. z o.o.. Nabycie spółek 
zależnych miało miejsce pod wspólną kontrolą. 
 
Rok 2013 
Hollywood S.A. nabyła udziały kontrolujące w spółce Hollywood Textile Services Sp. z o.o. oraz HTS Medij Sp. z o.o. Nabycie 
spółki Hollywood Textile Services Sp. z o.o.  miało miejsce pod wspólną kontrolą. Spółka dominująca objęła ponadto udziały 
w nowoutworzonej spółce HTS Targatz GmbH (dawniej Hollywood Textile Service Deutschland GmbH). 
 
Rok 2014 
Hollywood S.A. nabyła udziały kontrolujące w spółce HTS Ama Sp. z o.o. 
 
Rok 2015 
Hollywood S.A. nabyła udziały w spółce HTS Baxter Sp. z o.o. oraz Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. Ponadto Spółka 
dominująca objęła udziały w nowoutworzonej spółce HTS Nieruchomości S.A. 
 
Rok 2016 
Hollywood S.A. nabyła udziały w spółce HTS Stargard Sp. z o.o. Nabycie nastąpiło pod wspólną kontrolą.  
 Hollywood SA nabył dodatkowo udziały w spółce HTS Baltica (daw. Konsorcjum Pralnicze) oraz dodatkowe udziały w spółce 
HTS AMA. Na dzień 31.12.2016 Hollywood SA posiada 100% udziałów w tych spółkach. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje wszystkie wymienione wyżej podmioty. Przedmiotem działalności 
spółek zależnych jest pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, 
urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, prowadzenie usług pralniczych na terenie Niemiec oraz 
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 
 
Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej nie jest ograniczony. 
Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy, 
co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. 
 
Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza 
 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą 
funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w tysiącach 
złotych, chyba, że w konkretnych sytuacjach, zostały podane z większą dokładnością. 
 

2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości 
 
Oświadczenie o zgodności 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
(MSR),  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi Interpretacjami 
ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej zwanymi dalej MSR oraz łącznie zasadami rachunkowości 
przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej.  
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało po raz pierwszy sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za 2015 rok wraz z danymi porównawczymi za lata 2014 i 2013 w celu zamieszczenia 
go w prospekcie emisyjnym. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 rok według MSR/MSSF oraz ujawnienia 
wymagane przez MSSF 1 dotyczące przekształcenia sprawozdania sporządzanego dotychczas zgodnie z Ustawą 
o rachunkowości, rozporządzeniami towarzyszącymi oraz Rozporządzeniami Rady Ministrów o prospekcie i informacji 
bieżącej i okresowej na sprawozdania sporządzone zgodnie z MSSF zostały zawarte w nocie 40.  
 
Przygotowując skonsolidowane sprawozdanie za 2013, 2014 oraz 2015, Grupa przyjęła wartości historyczne ze sprawozdań 
przygotowanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości łączących się podmiotów. Następnie ujednoliciła zasady 
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rachunkowości i przekształciła dane do MSR/MSSF, stosując wszystkie standardy obowiązujące na dzień 31 grudnia 2015 we 
wszystkich prezentowanych okresach.  
 
W dniu 11.05.2017 NWZ Hollywood S.A. podjęło uchwałę o zmianie zasad rachunkowości Spółki i rozpoczęciu sporządzania 
sprawozdania finansowych Spółki zgodnie z MSR/MMSF.  
 
Skonsolidowane sprawozdania finansowe są sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego. 
 
Zmiany MSSF 
 
Od dnia 1 stycznia 2016 obowiązują następujące nowe standardy, zmiany i interpretacje: 
 
MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” zmiany opublikowane w dniu 6 maja 2014 roku mające zastosowanie do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Zmiany przedstawiają szczegółowe wytyczne wyjaśniające 
sposób ujęcia transakcji nabycia udziałów we wspólnych działaniach, które stanowią przedsięwzięcia. 
 
MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” i MSR 30 „Wartości niematerialne” zmiany opublikowane w dniu 12 maja 2014 roku 
mające zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Zmiany wskazują, że 
metoda naliczania umorzenia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych oparta na przychodach nie jest 
właściwa, z wyjątkiem określonych przypadków dla wartości niematerialnych i prawnych. 
 
MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” zmiany opublikowane w dniu 12 sierpnia 2014 mające 
zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Zmiany przywracają w MSSF 
opcję ujmowania w jednostkowych sprawozdaniach finansowych inwestycji w jednostki zależne, wspólne przedsięwzięcia i 
jednostki stowarzyszone za pomocą metody praw własności. 
 
MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych 
jednostkach”, MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych” zmiany opublikowane w dniu 18 grudnia 2014 roku 
mające zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Zmiany wyjaśniają, że 
zwolnienie ze sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w oparciu o status jednostki inwestycyjnej dotyczy 
także pośrednich jednostek dominujących będących spółkami zależnymi jednostek inwestycyjnych, które wyceniają swoje 
spółki zależne w wartości godziwej (pod warunkiem spełnienia kryteriów zwolnienia określonych w MSSF 10). Zmiany 
wyjaśniają także, że spółka inwestycyjna powinna konsolidować jednostki zależne niebędące spółkami inwestycyjnymi, 
których głównym celem jest świadczenie usług wspierających działalność inwestycyjną spółki inwestycyjnej. Natomiast w 
przypadku, gdy spółka zależna jest spółką inwestycyjną, dominująca spółka inwestycyjna powinna wyceniać inwestycję w 
taką spółkę zależną według wartości godziwej przez wynik finansowy – niezależnie od tego, czy spółka zależna świadczy 
usługi związane z działalnością inwestycyjną jej jednostki dominującej, czy też na rzecz osób trzecich. 
 
MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – inicjatywa dotycząca ujawniania informacji, zmiany zatwierdzone do 
stosowania po 1 stycznia 2016 roku. Zmiany służą promowaniu stosowania profesjonalnego osądu w określaniu jakie 
informacje ujawnić w sprawozdaniach finansowych. Przykładowo zmiany wskazują, że zawarcie nieistotnych informacji 
może zredukować użyteczność ujawnień. Opublikowanym zmianom towarzyszy projekt zmian do MSR 7 „Rachunek 
przepływów pieniężnych”, które będą obowiązywały dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2017.  Zmiany 
do MSR 7 zwiększają wymogi ujawnień dla przepływów pieniężnych z działalności finansowej. 
 
Zmiany do obowiązujących standardów i nowe standardy, które nie weszły w życie na dzień bilansowy, ale mogą być 
stosowane wcześniej: 
 
MSSF 9 „Instrumenty finansowe” nowy standard opublikowany 24 lipca 2014 roku mające zastosowanie do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później, dozwolone jest wcześniejsze zastosowanie. Nowy standard 
porządkuje klasyfikację aktywów finansowych oraz wprowadza jednolite zasady podejście do oceny utraty wartości 
dotyczących wszystkich instrumentów finansowych. Ponadto wprowadzony został nowy model rachunkowości 
zabezpieczeń w celu ujednolicenia zasad ujmowania w sprawozdaniach finansowych informacji o zarządzaniu ryzykiem. 
Grupa będzie stosować nowy standard od 1 stycznia 2018 roku. 
  
 
MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” nowy standard został opublikowany 28 maja 2014 roku i ma zastosowanie do 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później (dozwolone jest wcześniejsze zastosowanie). Nowy 
standard zastąpi obowiązujące obecnie regulacje MSR 18 „Przychody” i MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną” oraz 
związane z nimi interpretacje. MSSF 15 wprowadza jednolite ramy ujmowania przychodów, które będą ujmowane w 
momencie, gdy klient uzyska kontrolę nad towarem lub usługą. Standard wprowadza 5-cio elementowy proces rozpoznania 
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przychodu, wymagające między innymi ustalenia, czy przychody należy rozkładać w czasie, czy też ujmować je jednorazowo 
w określonym momencie. Grupa będzie stosować nowy standard od 1 stycznia 2018 roku. 
 
MSSF 16 „Leasingi” nowy standard został opublikowany 13 stycznia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później (dozwolone jest wcześniejsze zastosowanie, ale pod warunkiem 
równoczesnego zastosowania MSSF 15). Standard zastąpi dotychczasowe regulacje (głównie MSR 17) i nakazuje 
leasingobiorcom wykazanie w bilansie aktywów i zobowiązań z tytułu zawartych umów leasingowych, niezależnie od ich 
rodzaju. Grupa będzie stosować nowy standard od 1 stycznia 2019 roku. 
 
MSR 12 „Podatek dochodowy” zmiany opublikowane 19 stycznia 2016 roku mające zastosowanie do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później. Zmiany doprecyzowują wymogi ujmowania aktywów z tytułu 
podatku odroczonego dotyczących dłużnych instrumentów finansowych wycenianych w  wartości godziwej. 
Grupa będzie stosować nowy standard od 1 stycznia 2017 roku. 
 
MSSF 2 „Płatności w formie akcji” zmiany opublikowane 20 czerwca 2016 roku mające zastosowanie do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później. Zmiany doprecyzowują niektóre rodzaje transakcji płatności na bazie 
akcji. Grupa będzie stosować nowy standard od 1 stycznia 2018 roku. 
 
MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” zmiany opublikowane 8 grudnia 2016 roku mające zastosowanie do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później. Zmiana doprecyzowuje, że przeniesienie nieruchomości z 
lub do nieruchomości inwestycyjnych może nastąpić wtedy, i tylko wtedy, gdy nastąpiła zmiana sposobu użytkowania 
nieruchomości. Grupa będzie stosować nowy standard od 1 stycznia 2018 roku. 
 
Zmiany w różnych standardach wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej (Roczne poprawki standardów 2012 – 2014) 

 MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” – zmiana polegające na objaśnieniu odwołania w standardzie  do 
„informacji ujawnionych gdzie indziej w śródrocznym raporcie finansowym”. Dodatkowo wymagane jest podanie 
odwołania pomiędzy śródrocznym sprawozdaniem finansowym a miejscem ujawnienia danej informacji. 

 MSSF 12 „Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” – doprecyzowanie wymogów ujawnień na 
temat udziałów niezależnie od tego czy są one traktowane jako przeznaczone do sprzedaży, przekazania z formie 
dywidendy i działalność zaniechana, czy też nie 

 MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych” – określenie momentu, w którym jednostki o charakterze 
inwestycyjnym (np. venture capital) mogą zdecydować o wyborze sposobu wyceny udziałów w jednostkach 
stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach w wartości godziwej, a nie metodą praw własności 

 
Standardy i interpretacje MSR/MSSF jeszcze nieobowiązujące, na chwilę zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
niezatwierdzone przez UE: 
MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” 
MSSF 16 „Leasing” 
Zmiany do MSSF 10 i MSR 28: sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub 
wspólnym przedsięwzięciem 
Zmiany do MSR 12: ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu niezrealizowanych strat 
Zmiany do MSR 7: inicjatywa w sprawie ujawnień 
Zmiany do MSSF 2: klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji 
Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej (Roczne poprawki standardów 2012 – 2014) 
Zmiany do MSR 40: przeniesienie nieruchomości inwestycyjnych 
 
Grupa jest w trakcie analizy i oceny wpływu zmian Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej  na jej sprawozdanie finansowe i nie ma jeszcze sprecyzowanych wniosków.   
 
Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości  
Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych zmian w standardach MSR/MSSF. 
 
Kontynuacja działalności 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się 
przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności przez Grupę Kapitałową Hollywood S.A. 
 
Konsolidacja 
W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą sprawozdania finansowe Spółki dominującej i jednostek 
kontrolowanych przez Spółkę dominującą (spółki zależne). Jednostki zależne to wszelkie jednostki, w odniesieniu, do 
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których Grupa ma zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną, co zwykle towarzyszy posiadaniu większości 
ogólnej liczby głosów w organach stanowiących. Przy ocenie czy Grupa kontroluje daną jednostkę, uwzględnia się istnienie i 
wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili można zrealizować oraz posiadanie kontroli poprzez udział 
przedstawicieli spółki dominującej w organach zarządczych oraz nadzorczych. Jednostki zależne podlegają pełnej 
konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę do dnia ustania kontroli. 
 
W przypadku objęcia udziałów pod wspólną kontrolą do rozliczenia połączenia zastosowano metodę łączenia udziałów. 
 
Metoda łączenia udziałów polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz 
przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do 
jednolitych metod wyceny i dokonaniu wyłączeń. Wyłączeniu podlega wartość kapitału zakładowego spółki zależnej oraz 
udziałów w cenie nabycia, a różnica między tymi wartościami została odniesiona w osobnej pozycji kapitałów własnych 
(Rozliczenie połączenia). 
 
Wyłączeniu podlegają również wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze 
łączących się spółek oraz przychody i koszty operacji gospodarczych dokonywanych w danym roku obrotowym przed 
połączeniem między łączącymi się spółkami. 
 
W związku z zastosowaniem do rozliczenia połączenia w odniesieniu do jednej spółki zależnej (Hollywood Textile Services) 
mającego miejsce w 2013 roku metody łączenia udziałów, historyczne dane finansowe zostały przekształcone w taki sposób 
jakby nabycie nastąpiło 01.01.2013.  
 
W przypadku połączenia niemającego miejsca pod wspólną kontrolą, na dzień nabycia aktywa i pasywa nabywanej jednostki 
zależnej są wyceniane według ich wartości godziwej. Nadwyżka ceny nabycia powyżej wartości godziwej możliwych do 
zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki jest ujmowana, jako wartość firmy. Jeżeli różnica pomiędzy wartością 
godziwą a wartością księgowa netto nie jest istotna, to za wartość godziwą aktywów netto jednostki zależnej przyjmuje się 
jej wartość księgową. W przypadku, gdy cena nabycia jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania 
przejętych aktywów netto jednostki, różnica ujmowana jest, jako zysk w sprawozdaniu z całkowitych dochodów okresu, w 
którym nastąpiło nabycie. Udziały niekontrolujące w jednostkach przejmowanych zostały wycenione  w wartości 
proporcjonalnego udziału niekontrolujących udziałów w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto jednostki 
przejmowanej, wycenianych w wartości godziwej. 
 
Objęcie kontroli w przypadku jednej spółki zależnej (HTS Targatz GmbH (dawniej Hollywood Textile Service Deutschland 
GmbH)) nastąpiło w wyniku objęcia udziałów nowoutworzonych spółek.  
 
Dochody i koszty jednostek zależnych nabytych lub sprzedanych w ciągu roku są uwzględnione w skonsolidowanym 
sprawozdaniu z całkowitych dochodów od momentu rzeczywistej daty nabycia lub utworzenia danej jednostki oraz do dnia 
jej efektywnego zbycia. Całkowite dochody jednostek zależnych są przypisywane do właścicieli Spółki oraz do udziałów 
niedających kontroli nawet, jeśli skutkiem tego przypisania będzie ujemne saldo udziałów niedających kontroli.  
 
Udział właścicieli mniejszościowych jest wykazywany w odpowiedniej proporcji wartości godziwej aktywów i kapitałów. W 
kolejnych okresach, straty/zyski przypadające właścicielom mniejszościowym powyżej wartości ich udziałów, pomniejszają 
kapitały jednostki dominującej. 
 
Wszystkie transakcje dokonane wewnątrz Grupy, wzajemne salda oraz przychody i koszty operacji dokonanych między 
jednostkami Grupy zostały w konsolidacji w pełni wyłączone. 
 
W trakcie okresów sprawozdawczych miały miejsca zmiany struktury własności udziałów w spółkach zależnych. Szczegóły 
zostały opisane w nocie 3 Połączenia jednostek gospodarczych. 
 
Zasady rachunkowości przyjęte i stosowane przez Grupę kapitałową 
 
Przychody 
Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują należności za 
produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne 
podatki związane ze sprzedażą. 
 
Przychód ze sprzedaży towarów ujmowany jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa własności. 
Przychód ze sprzedaży usług ujmuje się w okresie, w którym świadczono usługi, w oparciu o stopień zaawansowania 
konkretnej transakcji, określony na podstawie stanu faktycznego wykonanych prac do całości usług do wykonania. 
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Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty należnej, zgodnie z metodą 
efektywnej stopy procentowej. 
 
Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy do otrzymania 
płatności.  
 
Leasing 
Leasing jest klasyfikowany, jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz 
ryzyko wynikające z bycia właścicielem na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane, jako leasing 
operacyjny. 
 
Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa Grupy i są wyceniane w ich 
wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. 
Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z 
sytuacji finansowej w pozycji zobowiązania z tytułu leasingu finansowego. Płatności leasingowe zostały podzielone na część 
odsetkową oraz część kapitałową, tak, by stopa odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty 
finansowe są odnoszone do skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów. 
 
Jeżeli składników majątkowych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym 
charakterze nie zalicza się do aktywów trwałych Grupy, to koszty ponoszone w związku z używaniem tych składników (w 
tym głównie opłaty za korzystanie lub raty leasingowe) ujmuje się w rachunku zysków i strat w sposób zapewniający 
zachowanie zasady współmierności kosztów do osiąganych dzięki ich ponoszeniu przychodów. 
 
Grupa w ramach prowadzonej działalności zawiera transakcje leasingu zwrotnego, które polegają na sprzedaży przez Grupę 
środków trwałych z jednoczesnym zawarciem umowy leasingu dotyczącej tych samych przedmiotów z nabywcą. Umowa 
leasingu zawarta w ramach takiej transakcji może mieć charakter umowy leasingu finansowego lub leasingu operacyjnego. 
 
Grupa stosowała następujące zasady ujmowania zysków lub strat na sprzedaży aktywów przejętych następnie w leasing 
finansowy przez Grupę. Gdy leasing zwrotny ma charakter leasingu finansowego, to nadwyżka przychodów ze sprzedaży 
ponad wartość bilansową przedmiotu leasingu rozliczana jest w czasie przez okres trwania leasingu. Grupa odpisuje je w 
przychody z podstawowej działalności operacyjnej, ponieważ działania te związane są z podstawową działalnością Grupy. 
 
Waluty obce 
Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty są księgowane po kursie waluty obowiązującym na dzień 
poprzedzający dzień przeprowadzenia transakcji. Na dzień bilansowy, aktywa i pasywa pieniężne denominowane w 
walutach obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień. Zyski i straty wynikłe z przeliczenia walut są 
odnoszone bezpośrednio w skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, w pozycji Koszty finansowe lub 
Przychody finansowe, za wyjątkiem przypadków, gdy powstały one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepieniężnych, 
w przypadku, których zmiany wartości godziwej odnosi się bezpośrednio na kapitał. 
Zrealizowane różnice kursowe odnoszone są w Koszty finansowe lub Przychody finansowe lub w Koszt własny sprzedaży 
w zależności od obszaru działalności, której dotyczą. 
 
Do wyceny pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego z sytuacji finansowej wyrażonych w walutach obcych 
przyjęto następujące kursy walut obcych w złotych: 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych 
całkowitych dochodów 

 
EUR 

     
EUR 

   
2014 4,2623 

    
2014 4,1893 

   
2015 4,2615 

    
2015 4,1848 

   
2016 4,4240     2016 4,3690 

    
Koszty finansowania zewnętrznego  
Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku 
wymagających dłuższego czasu w celu doprowadzenia ich do użytkowania, zalicza się do kosztów wytworzenia takich 
aktywów aż do momentu, w którym aktywa te są zasadniczo gotowe do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży.  
 
Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków zewnętrznych 
przeznaczonych bezpośrednio na finansowanie nabycia lub wytworzenia składników majątku, pomniejszają wartość 
kosztów finansowania zewnętrznego podlegających kapitalizacji. Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są 
odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione.  
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Powyższe zasady kapitalizacji nie są stosowane do:  

 aktywów wycenianych w wartości godziwej, oraz  

 zapasów wytwarzanych w znaczących ilościach w cyklu ciągłym i charakteryzujących się wysoką rotacją.  
 
Dotacje  
Dotacji nie ujmuje się do chwili uzyskania uzasadnionej pewności, że Grupa spełni konieczne warunki i otrzyma takie 
dotacje. 
 
Dotacje, których zasadniczym warunkiem jest nabycie lub wytworzenie przez Grupę aktywów trwałych, ujmuje się w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji rozliczeń międzyokresowych i odnosi w rachunek zysków i strat 
systematycznie przez przewidywany okres użytkowania ekonomicznego tych aktywów.  
 
Pozostałe dotacje ujmowane są systematycznie w przychodach, w okresie niezbędnym do skompensowania kosztów, które 
te dotacje miały w zamierzeniu kompensować. Dotacje należne, jako rekompensata kosztów lub strat już poniesionych lub 
jako forma bezpośredniego wsparcia finansowego dla Grupy bez ponoszenia przyszłych kosztów ujmowane są w rachunku 
zysków i strat w okresie, w którym są należne. Zasady właściwe dla rozliczenia dotacji do aktywów trwałych stosuje się także 
w przypadku transakcji nieodpłatnego otrzymania aktywów trwałych.  
 
Świadczenia pracownicze 
Kwoty krótkoterminowych świadczeń na rzecz pracowników innych niż z tytułu rozwiązania stosunku pracy i świadczeń 
kapitałowych ujmuje się, jako zobowiązanie, po uwzględnieniu wszelkich kwot już wypłaconych i jednocześnie, jako koszt 
okresu, chyba, że świadczenie należy uwzględnić w koszcie wytworzenia składnika aktywów. 
 
Świadczenia pracownicze w formie płatnych nieobecności ujmuje, jako zobowiązanie i koszt w momencie wykonania pracy 
przez pracowników, jeżeli wykonana praca powoduje narastanie możliwych przyszłych płatnych nieobecności lub w 
momencie ich wystąpienia, jeżeli nie ma związku między pracą a narastaniem ewentualnych przyszłych płatnych 
nieobecności. 
 
Świadczenie z tytułu rozwiązania stosunku pracy ujmuje się, jako zobowiązanie i koszt wówczas, gdy rozwiązany został 
stosunek pracy z pracownikiem (lub ich grupą) przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego lub gdy nastąpiło 
zapewnienie świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w następstwie złożonej przez jednostkę propozycji 
zachęcającej do dobrowolnego odejścia z pracy. 
 
Spółki Grupy nie oferują swoim pracownikom udziału w żadnych programach dotyczących świadczeń po okresie 
zatrudnienia. 
 
Podatki 
Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący oraz podatek odroczony.  
 
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku 
obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów 
podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji 
kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu 
o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. 
 
Bieżący podatek dochodowy dotyczący pozycji rozpoznanych bezpośrednio w kapitale jest rozpoznawany bezpośrednio w 
kapitale, a nie w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. 
 
Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową, jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości na 
różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi 
wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania. 
 
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, 
natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, 
że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub 
zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego 
ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik 
księgowy. 
 
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejściowych różnic podatkowych powstałych w wyniku 
inwestycji w podmioty zależne i stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia, chyba, że Grupa jest zdolna kontrolować 
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moment odwrócenia różnicy przejściowej i jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnica przejściowa 
się nie odwróci. 
 
Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku, gdy 
spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części następuje 
jego odpis.  
 
Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja 
aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Podatek odroczony jest ujmowany w sprawozdaniu 
z całkowitych dochodów, poza przypadkiem, gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym 
ostatnim wypadku podatek odroczony jest również rozliczany bezpośrednio w kapitały własne. 
 
Podatek od towarów i usług 
Przychody, koszty i aktywa są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług, z wyjątkiem: 
• sytuacji, gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy do odzyskania od 

organów podatkowych - wtedy jest on ujmowany odpowiednio, jako część kosztów nabycia składnika aktywów lub 
jako koszt, 

• należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług. 
• Kwota netto podatku od towarów i usług możliwa do odzyskania lub wymagająca zapłaty na rzecz organów 

podatkowych jest ujęta w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, jako część należności lub zobowiązań. 
 
Rzeczowe aktywa trwałe 
Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według kosztu (ceny nabycia lub kosztu wytworzenia) pomniejszonego 
w kolejnych okresach o odpisy amortyzacyjne oraz utratę wartości. 
 
Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku 
wymagających dłuższego okresu czasu, aby mogły być zdatne do użytkowania lub odsprzedaży, są doliczane do kosztów 
wytworzenia takich środków trwałych, aż do momentu oddania tych środków trwałych do użytkowania.  
 
W przypadku, gdy pożyczono środki bez ściśle określonego celu, a następnie przeznaczono je na pozyskanie 
dostosowywanego składnika aktywów, kwotę kosztów finansowania zewnętrznego, które mogą być aktywowane, ustala się 
poprzez zastosowanie stopy kapitalizacji do nakładów poniesionych na ten składnik aktywów. 
 
W takim przypadku stopa kapitalizacji powinna stanowić średnią ważoną stopę wszystkich kosztów finansowania 
zewnętrznego, dotyczących pożyczek i kredytów w danym okresie, innych niż pożyczki i kredyty zaciągnięte z konkretnym 
zamiarem pozyskania dostosowywanego składnika aktywów. 
Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków a związane z 
powstawaniem środków trwałych pomniejszają wartość skapitalizowanych kosztów finansowania zewnętrznego. 
 
Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są ujmowane, jako koszty w okresie, w którym je poniesiono. 
 
Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych w budowie, przez 
oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, używając metody liniowej, przy zastosowaniu następujących 
rocznych stawek amortyzacji: 
 
Budynki i budowle  2,5% 
Maszyny i urządzenia 4,5%-20% 
Środki transportu  10%-20% 
Pozostałe środki trwałe 10%-20% 
 
Grunty posiadane na własność nie są amortyzowane. 
 
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez okres ich ekonomicznej 
użyteczności, odpowiednio jak aktywa własne. 
 
Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane, jako różnica 
pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów.  
 
Wartość firmy 
Wartość firmy powstająca przy przejęciu wynika z wystąpienia na dzień przejęcia nadwyżki kosztu przejęcia jednostki nad 
udziałem w wartości godziwej netto dających się zidentyfikować aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych 
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jednostki, z którą nastąpiło połączenie, ujmowanych na dzień przejęcia. Wartość firmy ujmuje się początkowo, jako składnik 
aktywów po koszcie, a następnie wycenia według kosztu pomniejszonego o skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. 
 
Test na utratę wartości firmy dokonywany jest na koniec roku obrotowego lub częściej, jeśli istnieją przesłanki dotyczące 
utraty wartości. Stratę z tytułu utraty wartości alokuje się najpierw w celu redukcji kwoty bilansowej wartości firmy 
alokowanej do ośrodka wypracowującego przepływy pieniężne, a następnie do pozostałych aktywów tego ośrodka 
proporcjonalnie do wartości bilansowej poszczególnych składników aktywów ośrodka. Strata z tytułu utraty wartości ujęta 
dla wartości firmy nie podlega odwróceniu w następnym okresie. 
 
W chwili zbycia ośrodka wypracowującego przepływy pieniężne, przypadającą na niego część wartości firmy uwzględnia się 
przy obliczaniu zysku/straty z tytułu zbycia. 
 
Pozostałe wartości niematerialne  
Zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe aktywuje się w wysokości kosztów poniesionych na zakup i 
przygotowanie do używania danego programu komputerowego. Aktywowany koszt odpisuje się przez szacowany okres 
użytkowania oprogramowania nie dłuższy niż 3-5 lat. 
 
Utrata wartości 
Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje przeglądu wartości netto składników majątku trwałego w celu stwierdzenia, czy 
nie występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty ich wartości. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich 
przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego 
tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów pieniężnych, które są w znacznym stopniu niezależnymi 
od przepływów generowanych przez inne aktywa, analizę przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy 
pieniężne, do której należy dany składnik aktywów. 
 
W przypadku wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, test na utratę wartości przeprowadzany jest 
corocznie, oraz dodatkowo, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości.  
 
Wartość odzyski walną ustalana jest, jako kwota wyższa z dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o koszty 
sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów 
pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie 
oraz ryzyko specyficzne dla danego aktywa.  
 
Jeżeli wartość odzyski walną jest niższa od wartości księgowej netto składnika aktywów (lub grupy aktywów), wartość 
księgowa jest pomniejszana do wartości odzyski walnej. Strata z tytułu utraty wartości jest ujmowana, jako koszt w okresie, 
w którym wystąpiła, za wyjątkiem sytuacji, gdy składnik aktywów ujmowany był w wartości przeszacowanej (wówczas 
utrata wartości traktowana jest, jako obniżenie wcześniejszego przeszacowania).  
 
W momencie, gdy utrata wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub grupy aktywów) 
zwiększana jest do nowej wyszacowanej wartości odzyski walnej, nie wyższej jednak od wartości netto tego składnika 
aktywów, jaka byłaby ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w poprzednich latach. Odwrócenie utraty 
wartości ujmowane jest w przychodach, o ile składnik aktywów nie podlegał wcześniej przeszacowaniu – w takim 
przypadku, odwrócenie utraty wartości odnoszone jest na kapitał z aktualizacji wyceny. 
 
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 
Aktywa trwałe (i grupy aktywów netto przeznaczonych do zbycia) zaklasyfikowane, jako przeznaczone do zbycia wyceniane 
są po niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonych o koszty związane ze sprzedażą. 
 
Aktywa trwałe i grupy aktywów netto klasyfikowane są, jako przeznaczone do zbycia, jeżeli ich wartość bilansowa będzie 
odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedaży niż w wyniku ich dalszego ciągłego użytkowania. Warunek ten uznaje się za 
spełniony wyłącznie wówczas, gdy wystąpienie transakcji sprzedaży jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów (lub 
grupa aktywów netto przeznaczonych do zbycia) jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży. 
Klasyfikacja składnika aktywów, jako przeznaczonego do zbycia zakłada zamiar kierownictwa spółki do zakończenia 
transakcji sprzedaży w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji.  
 
Nieruchomości inwestycyjne 
Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które traktowane są, jako źródło przychodów z czynszów lub 
które utrzymywane są w posiadaniu ze względu na spodziewany przyrost ich wartości. Nieruchomości inwestycyjne są 
początkowo wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Przy początkowej wycenie uwzględnia się koszty 
przeprowadzenia transakcji.  
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Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są na dzień bilansowy w wartości godziwej. Zyski i straty wynikająca ze zmiany 
wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w 
którym powstały.  
 
W przypadku nieruchomości inwestycyjnych, będących przedmiotem leasingu, stosowane są takie same zasady wyceny, 
ujmowania i prezentacji, jak w przypadku leasingu finansowego lub operacyjnego. 
 
Do nieruchomości inwestycyjnych może być również zaliczone prawo do użytkowania przez leasingobiorcę nieruchomości, 
będących przedmiotem leasingu operacyjnego, jeżeli spełnione są następujące warunki:  
-nieruchomość, (do której przysługuje prawo użytkowania przez leasingobiorcę) w innym wypadku spełniałaby również 
definicję nieruchomości inwestycyjnej, 
-leasing operacyjny jest ujmowany w taki sposób, jakby był leasingiem finansowym, 
-do wyceny prawa do użytkowania przez leasingobiorcę nieruchomości stosuje się model według wartości godziwej. 
 
Zapasy 
Wartość początkowa (koszt) zapasów obejmuje wszystkie koszty (nabycia, wytworzenia i inne) poniesione w związku z 
doprowadzeniem zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Cena nabycia zapasów obejmuje cenę zakupu, powiększoną o 
cła importowe i inne podatki (niemożliwe do późniejszego odzyskania od władz podatkowych), koszty transportu, 
załadunku, wyładunku i inne koszty bezpośrednio związane z pozyskaniem zapasów, pomniejszaną o opusty, rabaty i inne 
podobne zmniejszenia. 
 
Zapasy na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej (cenie nabycia lub koszcie wytworzenia) lub w cenie 
sprzedaży netto w zależności od tego, która z nich jest niższa. Cena sprzedaży netto odpowiada oszacowanej cenie 
sprzedaży pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty doprowadzenia zapasów do 
sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzedaży, marketingu itp.). 
 
W odniesieniu do zapasów, które nie są wzajemnie wymienialne oraz wyrobów i usług wytworzonych i przeznaczonych do 
realizacji konkretnych przedsięwzięć koszt zapasów ustala się metodą szczegółowej identyfikacji poszczególnych kosztów. 
Metoda ta polega na przyporządkowaniu  
 
konkretnego kosztu (wartości początkowej) do poszczególnych pozycji zapasów. W odniesieniu do pozostałych zapasów 
koszt ustala się stosując metodę „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO). 
 
Aktywa finansowe  
Inwestycje ujmuje się w dniu zakupu i usuwa ze sprawozdania finansowego w dniu sprzedaży, jeśli umowa wymaga 
dostarczania ich w terminie wyznaczonym przez odpowiedni rynek, a ich wartość początkową wycenia się w wartości 
godziwej pomniejszonej o koszty transakcji, z wyjątkiem tych aktywów, które klasyfikuje się, jako aktywa finansowe 
wyceniane początkowo w wartości godziwej przez wynik finansowy.  
 
Aktywa finansowe klasyfikuje się, jako: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 
inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz pożyczki i należności. 
Klasyfikacja zależy od charakteru i przeznaczenia aktywów finansowych, a określa się ją w momencie początkowego ujęcia.  
 
Zwykłe transakcje zakupu ujmuje się na dzień zawarcia transakcji. 
 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy  
Do tej grupy zalicza się aktywa finansowe przeznaczone do zbycia lub wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowy.  
 
Składnik aktywów finansowych klasyfikuje się, jako przeznaczony do zbycia, jeżeli:  

 został zakupiony przede wszystkim w celu odsprzedaży w niedalekiej przyszłości; lub  

 stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Grupa zarządza łącznie, zgodnie z bieżącym i 
faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub  

  jest instrumentem pochodnym niewyznaczonym i niedziałającym, jako zabezpieczenie.  
 
Składnik aktywów finansowych inny niż przeznaczony do zbycia może zostać sklasyfikowany, jako wyceniany w wartości 
godziwej przez wynik finansowy przy ujęciu początkowym, jeżeli:  

  taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia występującą w innych 
okolicznościach; lub  

 składnik aktywów finansowych należy do grupy aktywów lub zobowiązań finansowych, lub do obu tych grup objętych 
zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania 
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ryzykiem lub inwestycjami Grupy, w ramach, której informacje o grupowaniu aktywów są przekazywane wewnętrznie; 
lub  

 składnik aktywów stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, 
a MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” dopuszcza klasyfikację całego kontraktu (składnika aktywów 
lub zobowiązań), jako wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy.  

 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wykazuje się w wartości godziwej, a zyski lub 
straty ujmuje się w rachunku zysków i strat. Zysk lub strata netto ujęte w rachunku zysków lub strat uwzględniają 
dywidendy lub odsetki wygenerowane przez dany składnik aktywów finansowych.  
 
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności  
Inwestycje oraz inne aktywa finansowe, z wyłączeniem instrumentów pochodnych, o stałych lub negocjowanych warunkach 
płatności oraz stałych terminach wymagalności, które Grupa chce i może utrzymywać do momentu osiągnięcia 
wymagalności klasyfikuje się, jako inwestycje utrzymywane do wymagalności. Wykazuje się je po zamortyzowanym koszcie 
stosując metodę efektywnego oprocentowania po pomniejszeniu o utratę wartości, zaś przychody ujmuje się metodą 
efektywnego dochodu.  
 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  
Akcje i umarzalne obligacje nienotowane na giełdzie, będące w posiadaniu Grupy i znajdujące się w obrocie na aktywnym 
rynku, klasyfikuje się, jako aktywa dostępne do sprzedaży i wykazuje w wartości godziwej. Zyski i straty wynikające ze zmian 
wartości godziwej ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym, w kapitale rezerwowym z tytułu aktualizacji, z wyjątkiem 
odpisów z tytułu utraty wartości, odsetek obliczonych przy użyciu efektywnej stopy procentowej oraz ujemnych i dodatnich 
różnic kursowych dotyczących aktywów pieniężnych, które ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat. W 
przypadku zbycia inwestycji lub stwierdzenia utraty jej wartości, skumulowany zysk lub stratę ujętą uprzednio w kapitale 
rezerwowym z tytułu aktualizacji ujmuje się w rachunku zysków i strat danego okresu. Dywidendy z instrumentów 
kapitałowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w rachunku zysków i strat w chwili uzyskania przez Grupę prawa do ich 
otrzymania. Wartość godziwą aktywów pieniężnych dostępnych do sprzedaży denominowanych w walutach obcych określa 
się przeliczając te waluty po kursie spot na dzień bilansowy. Zmiana wartości godziwej przypadająca na różnice kursowe 
wynikające ze zmiany zamortyzowanego kosztu historycznego danego składnika aktywów wykazywana jest w rachunku 
zysków i strat, zaś pozostałe zmiany ujmuje się w kapitale własnym.  
 
Pożyczki i należności  
Należności z tytułu dostaw i usług, pożyczki i pozostałe należności o stałych lub negocjowanych warunkach płatności 
niebędące przedmiotem obrotu na aktywnym rynku klasyfikuje się, jako pożyczki i należności. Wycenia się je po koszcie 
zamortyzowanym, metodą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości. Dochód odsetkowy ujmuje się 
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z wyjątkiem należności krótkoterminowych, gdzie ujęcie odsetek byłoby 
nieistotne.  
 
Krótkoterminowe należności handlowe oraz pozostałe ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości 
nominalnej. Wartość księgowa tych należności odpowiada w przybliżeniu wartości stanowiącej wysokość zamortyzowanego 
kosztu, przy wykorzystaniu efektywnej stopy procentowej. Należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałych nie dyskontuje się. 

  
Utrata wartości aktywów finansowych  
Aktywa finansowe, oprócz tych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, ocenia się pod względem utraty 
wartości na każdy dzień bilansowy. Aktywa finansowe tracą wartość, gdy istnieją obiektywne przesłanki, że zdarzenia, które 
wystąpiły po początkowym ujęciu danego składnika aktywów wpłynęły niekorzystnie na związane z nim szacunkowe 
przyszłe przepływy pieniężne.  
 
W przypadku akcji nienotowanych na giełdzie, sklasyfikowanych, jako dostępne do sprzedaży, znaczny lub długotrwały 
spadek wartości godziwej papierów wartościowych poniżej ich kosztu uznaje się za obiektywny dowód utraty wartości.  
 
W przypadku niektórych kategorii aktywów finansowych, np. należności z tytułu dostaw i usług, poszczególne aktywa 
ocenione, jako te, które nie utraciły ważności, bada się pod kątem utraty wartości łącznie. Obiektywne dowody utraty 
wartości dla portfela należności obejmują doświadczenie Grupy w procesie windykacji należności; wzrost liczby 
nieterminowych płatności przekraczających średnio 90 dni, a także obserwowalne zmiany w warunkach gospodarki krajowej 
czy lokalnej, które mają związek z przypadkami nieterminowych spłat należności.  
 
W przypadku aktywów finansowych wykazywanych po amortyzowanym koszcie, kwota odpisu z tytułu utraty wartości 
stanowi różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów a bieżącą wartością szacunkowych przyszłych 
przepływów pieniężnych zdyskontowanych w oparciu o pierwotną efektywną stopę procentową składnika aktywów 
finansowych.  
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Wartość bilansową składnika aktywów finansowych pomniejsza się o odpis z tytułu utraty wartości bezpośrednio dla 
wszystkich aktywów tego typu, z wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług, których wartość bilansową pomniejsza się 
stosując konto korygujące ich pierwotna wartość. W przypadku stwierdzenia nieściągalności danej należności z tytułu 
dostaw i usług, odpisuje się ją w ciężar konta odpisu aktualizującego. Natomiast, jeśli uprzednio odpisane kwoty zostaną 
później odzyskane, dokonuje się odpowiedniego uznania konta odpisu aktualizującego. Zmiany wartości bilansowej konta  
 
odpisu aktualizującego ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.  
 
Z wyjątkiem instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, jeśli w kolejnym okresie obrachunkowym kwota odpisu z 
tytułu utraty wartości ulegnie zmniejszeniu, a zmniejszenie to można racjonalnie odnieść do zdarzenia mającego miejsce po 
ujęciu utraty wartości, uprzednio ujęty odpis z tytułu utraty wartości odwraca się w rachunku zysków i strat, jeżeli wartość 
bilansowa inwestycji w dniu odwrócenia utraty wartości nie przekracza kwoty zamortyzowanego kosztu, powstającego 
gdyby utrata wartości nie została ujęta.  
 
Odpisy z tytułu utraty wartości kapitałowych papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży  
ujęte uprzednio przez wynik finansowy nie podlegają odwróceniu przez wynik finansowy. Wszelkie zwiększenia wartości 
godziwej następujące po wystąpieniu utraty wartości ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym.  
 
Reklasyfikacje aktywów finansowych  
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży mogą podlegać reklasyfikacji do pożyczek udzielonych i należności własnych, 
jeżeli na dzień przekwalifikowania aktywa te spełniałyby definicję pożyczek udzielonych i należności własnych a jednostka 
ma zamiar i możliwość utrzymania aktywu w przyszłości lub do terminu wymagalności.  
 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy inne niż instrumenty pochodne oraz aktywa 
wyceniane według wartości godziwej według opcji wyceny w wartości godziwej, mogą zostać przekwalifikowane na 
następujących zasadach:  

 Przeniesione do aktywów dostępnych do sprzedaży, jeżeli (a) instrument nie jest już przeznaczony do sprzedaży lub 
odkupu w krótkim terminie, (b) na dzień przekwalifikowania aktywa te spełniałyby definicję pożyczek udzielonych i 
należności własnych oraz (c) jednostka ma zamiar i możliwość utrzymania aktywu w przyszłości lub do terminu 
wymagalności,  

 Jeżeli instrument nie spełnia definicji pożyczek udzielonych i należności własnych, reklasyfikacja do aktywów 
dostępnych do sprzedaży lub aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności, jest możliwa w rzadkich 
okolicznościach, przez które rozumie się udokumentowaną przez jednostkę incydentalną sytuację, w stosunku, do 
której nie należy oczekiwać, że pojawi się w przyszłości lub regularnie.  

 
Powyższe reklasyfikacje odbywają się po wartości godziwej z dnia reklasyfikacji.  
 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży mogą także podlegać reklasyfikacji do aktywów utrzymywanych do terminu 
wymagalności i odwrotnie.  
 
Wyksięgowanie aktywów finansowych  
Grupa wyksięgowuje składnik aktywów finansowych wyłącznie wtedy, gdy wygasną prawa umowne do przepływów 
pieniężnych generowanych przez taki składnik aktywów, albo, gdy składnik aktywów finansowych wraz z zasadniczo całym 
ryzykiem i wszystkimi korzyściami związanymi z jego posiadaniem zostają przeniesione na inny podmiot. Jeżeli Grupa nie 
przenosi ani nie zatrzymuje zasadniczo całego ryzyka i wszystkich korzyści związanych z posiadaniem składnika aktywów 
i utrzymuje nad nim kontrolę, ujmuje zatrzymany udział w takim składniku aktywów i związane z nim zobowiązania z tytułu 
potencjalnych płatności. Jeśli natomiast Grupa zatrzymuje zasadniczo całe ryzyko i korzyści związane z przeniesionym 
składnikiem aktywów, to nadal ujmuje stosowny składnik aktywów finansowych.  
 
Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane przez Grupę  
Instrumenty dłużne i kapitałowe klasyfikuje się, jako zobowiązania finansowe lub jako kapitał własny, w zależności od treści 
ustaleń umownych.  
 
Instrumenty kapitałowe  
Instrumentem kapitałowym jest każdy kontrakt, który poświadcza udział w aktywach podmiotu po odjęciu wszystkich jego 
zobowiązań. Instrumenty kapitałowe wyemitowane przez Grupę ujmuje się w kwocie otrzymanych wpływów po odjęciu 
bezpośrednich kosztów emisji. 
 
Instrumenty finansowe z opcją sprzedaży mogą być prezentowane, jako kapitał własny wtedy i tylko wtedy, gdy spełniają 
wszystkie poniższe warunki:  
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(a) ich posiadacz ma prawo do proporcjonalnego udziału w aktywach netto jednostki w przypadku jej likwidacji;  
(b) dany instrument należy do klasy instrumentów najbardziej podporządkowanych i wszystkie instrumenty w tej klasie 
mają identyczne cechy;  
(c) instrument nie posiada innych cech, które odpowiadałyby definicji zobowiązania finansowego; oraz  
(d) suma przewidywanych przepływów pieniężnych przypadających na ten instrument w okresie jego spłaty opiera się 
przede wszystkim o wynik finansowy, zmianę w ujętych aktywach netto lub zmianę wartości godziwej ujętych i nieujętych 
aktywów netto jednostki (z wyłączeniem oddziaływania samego instrumentu). Wynik finansowy lub zmianę ujętych 
aktywów netto wycenia się w tym celu zgodnie z odpowiednimi MSSF. Podmiot nie może posiadać innych instrumentów, 
które znacząco zawężałby lub wyznaczały stałą kwotę zwrotu dla posiadacza instrumentu finansowego z opcją sprzedaży. 
 
Kryteria klasyfikacji, jako kapitału własnego instrumentów zobowiązujących do przekazania ich posiadaczowi 
proporcjonalnego udziału w aktywach netto jednostki w przypadku likwidacji oparte są na tych samych zasadach, co 
przedstawione powyżej, z wyjątkiem punktów (c) i (d), które nie mają zastosowania.  
 
Jeżeli spółka zależna wyemituje tego rodzaju instrumenty, które znajdują się w posiadaniu jednostek niesprawujących nad 
nią kontroli i zostały przedstawione, jako kapitał własny w sprawozdaniu finansowym tej spółki, w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym ujmowane są, jako zobowiązanie, ponieważ nie będzie on najbardziej podporządkowanym 
instrumentem w grupie kapitałowej.  
 
Złożone instrumenty finansowe  
Składniki złożonych instrumentów wyemitowanych przez Grupę klasyfikuje się oddzielnie, jako zobowiązania finansowe i 
kapitał własny, zgodnie z treścią zawartej umowy. Wartość godziwą składników stanowiących zobowiązania na dzień emisji 
szacuje się przy użyciu dominującej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych, niezamiennych instrumentów. 
Kwotę tę ujmuje się, jako zobowiązanie po zamortyzowanym koszcie przy użyciu efektywnej stopy procentowej do 
momentu wygaśnięcia tej kwoty związanego z zamianą lub do dnia wymagalności instrumentu. Komponent kapitałowy 
określa się odejmując wartość zobowiązania od ogólnej wartości godziwej złożonego instrumentu kapitałowego. Wartość tę 
ujmuje się w kapitale własnym po uwzględnieniu podatku dochodowego i nie podlega ona późniejszemu przeszacowaniu.  
 
Zobowiązania wynikające z umów gwarancji finansowej  
Zobowiązania z tytułu gwarancji finansowej wycenia się początkowo w wartości godziwej, a następnie według wyższej z 
dwóch następujących wartości:  

  kwoty zobowiązania umownego określonej zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa 
warunkowe” oraz  

  początkowo ujętej wartości pomniejszonej w odpowiednich przypadkach o umorzenie ujęte zgodnie z zasadami 
ujmowania przychodów.  
 

Zobowiązania finansowe  
Zobowiązania finansowe klasyfikuje się, jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy albo, jako pozostałe 
zobowiązania finansowe.  
 
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy  
Do tej kategorii zalicza się zobowiązania finansowe przeznaczone do zbycia lub zdefiniowane, jako wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik finansowy. Zobowiązanie finansowe klasyfikuje się, jako przeznaczone do zbycia, jeżeli:  

  zostało podjęte przede wszystkim w celu odkupu w krótkim terminie;  

 stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Grupa zarządza łącznie zgodnie z bieżącym i 
faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub  

 jest instrumentem pochodnym niesklasyfikowanym i niedziałającym, jako zabezpieczenie.  
 
Zobowiązanie finansowe inne niż przeznaczone do zbycia może zostać sklasyfikowane, jako wyceniane w wartości godziwej 
przez wynik finansowy w chwili początkowego ujęcia, jeżeli:  

 taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia, jaka wystąpiłaby w innych warunkach; 
lub  

 składnik aktywów finansowych należy do grupy aktywów lub zobowiązań finansowych, lub do obu tych grup objętych 
zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania 
ryzykiem lub inwestycjami Grupy, w ramach, której informacje o grupowaniu aktywów są przekazywane wewnętrznie; 
lub  

 stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, a MSR 39 dopuszcza 
klasyfikację całego kontraktu (składnika aktywów lub zobowiązań) do pozycji wycenianych w wartości godziwej przez 
wynik finansowy.  
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Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wykazuje się w wartości godziwej, a 
wynikające z nich zyski lub straty finansowe ujmuje się w rachunku zysków i strat z uwzględnieniem odsetek zapłaconych od 
danego zobowiązania finansowego.  
 
Pozostałe zobowiązania finansowe  
Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym kredyty bankowe i pożyczki, wycenia się początkowo w wartości godziwej 
pomniejszonej o koszty transakcji.  
 
Następnie wycenia się je po zamortyzowanym koszcie historycznym metodą efektywnej stopy procentowej, a koszty 
odsetkowe ujmuje się metodą efektywnego dochodu.  
 
Metoda efektywnej stopy procentowej służy do obliczania zamortyzowanego kosztu zobowiązania i do alokowania kosztów 
odsetkowych w odpowiednim okresie. Efektywna stopa procentowa to stopa faktycznie dyskontująca przyszłe płatności 
pieniężne w przewidywanym okresie użytkowania danego zobowiązania lub, w razie potrzeby, w okresie krótszym.  
 
Krótkoterminowe zobowiązania handlowe oraz pozostałe ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości 
nominalnej. Wartość księgowa tych zobowiązań odpowiada w przybliżeniu wartości stanowiącej wysokość 
zamortyzowanego kosztu, przy wykorzystaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązań krótkoterminowych z tytułu 
dostaw i usług oraz pozostałych nie dyskontuje się. 
 
Wyksięgowanie zobowiązań finansowych  
Grupa wyksięgowuje zobowiązania finansowe wyłącznie wówczas, gdy odpowiednie zobowiązania Grupy zostaną 
wykonane, unieważnione lub gdy wygasną.  
 
Rezerwy na zobowiązania 
Rezerwy wykazuje się w przypadku wystąpienia w Grupie bieżących zobowiązań (prawnych lub zwyczajowych) będących 
konsekwencją zdarzeń z przeszłości, konieczność uregulowania ich przez Grupę jest prawdopodobna, a wielkość tych 
zobowiązań można wiarygodnie wycenić.  
 
Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia bieżącego 
zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym zobowiązaniem. W przypadku 
wyceny rezerwy metodą szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej 
wartość bilansowa odpowiada wartości bieżącej tych przepływów.  
 
Zwiększenia i zmniejszenia stanu rezerw ujmowane są w kosztach operacyjnych. 
 
Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 
 
Profesjonalny osąd 
Sporządzenie sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek wymaga od Zarządów spółek Grupy Kapitałowej 
zastosowania osądów, szacunków i przyjęcia pewnych założeń, które mają wpływ na kwoty prezentowane w sprawozdaniu 
finansowym. Kierując się subiektywną oceną, określa i stosuje polityki rachunkowości, które zapewniają, iż skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe składające się z sprawozdań poszczególnych spółek Grupy, będzie zawierać właściwe i wiarygodne 
informacje oraz będzie: 

 prawidłowo, jasno i rzetelnie przedstawiać sytuację majątkową i finansową Grupy, wyniki jej działalności i przepływy 
pieniężne; 

 odzwierciedlać treść ekonomiczną transakcji; 

 sporządzone zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny; 

 kompletne we wszystkich istotnych aspektach. 
Poniżej przedstawiono podstawowe osądy, inne niż te związane z szacunkami dokonane przez spółki w procesie stosowania 
zasad rachunkowości Grupy i mające największy wpływ na wartości ujęte w sprawozdaniu finansowym. 
 
Klasyfikacja umów leasingu 
Grupa jest stroną umów leasingu, które spełniają warunki umów leasingu finansowego lub operacyjnego. Klasyfikacja 
leasingu operacyjnego lub finansowego odbywa się w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i pożytki z tytułu posiadania 
przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści 
ekonomicznej transakcji.  
 
Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy 
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu stawek podatkowych, które 
według obowiązujących przepisów będą stosowane na moment zrealizowania aktywa lub rozwiązania rezerwy, przyjmując 
za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy. Grupa rozpoznaje 
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składnik aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty 
zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskanych wyników finansowych w przyszłości mogłoby 
spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione.  
 
Stawki amortyzacyjne 
Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności 
składników rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. Spółki Grupy Kapitałowej corocznie dokonują 
weryfikacji przyjętych okresów użyteczności na podstawie bieżących szacunków. W roku 2015 nie stwierdzono zmian w 
przyjętych okresach użyteczności rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. 
Wartości niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe amortyzuje się metodą liniową.  
 
Niepewność szacunków 
Poniżej omówione zostały podstawowe założenia dotyczące przyszłości oraz źródła niepewności występujące na dzień 
bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań 
w następnym roku finansowym. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. 
 
Na dzień 31 grudnia 2016 roku w Grupie nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metodologii 
dokonywania szacunków, które miałyby wpływ na sprawozdania bieżące lub sprawozdania za okresy przyszłe.  
 
Najistotniejsze szacunki dokonane za okres dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016 roku dotyczą:  
 
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, w tym wartości firmy 
Grupa przeprowadziła test na utratę wartości firmy. Wymagało to oszacowania wartości użytkowej ośrodka 
wypracowującego przepływy pieniężne, do którego przypisana została wartość firmy. Oszacowanie wartości użytkowej 
polega na ustaleniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez ośrodek wypracowujący środki pieniężne i 
ustalenia stopy dyskontowej do zastosowania w celu obliczenia bieżącej wartości tych przepływów. 
 
W wyniku przeprowadzonego testu nie stwierdzono, że na dzień bilansowy występują przesłanki świadczące o utracie 
wartości wykazanej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wartości firmy z konsolidacji. Test na utratę wartości firmy 
zaprezentowany został w nocie 15. 
 
Utrata wartości aktywów finansowych i odpis aktualizujący należności 
Na dzień bilansowy spółki z Grupy dokonują aktualizacji wartości należności, oceniają prawdopodobieństwo uzyskania 
wpływów z tytułu przeterminowanych należności i szacują wartość utraconych wpływów, na które tworzony jest odpis 
aktualizujący. Grupa tworzy odpisy aktualizujące w kwocie, którą uznaje za mało prawdopodobną do odzyskania. W wyniku 
przeprowadzonej analizy Grupa dokonała odpisów z tytułu utraty wartości należności, które zostały opisane w nocie 19 
niniejszego sprawozdania. Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości ujęty został w pozycji pozostałych kosztów 
operacyjnych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. 
 
Szacunki przyjęte przy szacowaniu rezerw na zobowiązania 
Na dzień bilansowy spółki Grupy Kapitałowej dokonują szacunków zobowiązań z tytułu wykonanych lecz 
niezafakturowanych usług. Kalkulowane kwoty wynikają głównie z szacowanej na podstawie ustaleń umownych z 
kontrahentami. 
 
Rezerwy na odprawy emerytalne oraz niewykorzystane urlopy kalkulowane są bezpośrednio przez Spółkę bez udziału 
aktuariusza.  
 

3. Połączenia jednostek gospodarczych 
 
2016 
 
HTS AMA Sp. z o.o. 
W dniu 22.11.2016 roku została zawarta umowa nabycia dodatkowych udziałów w spółce pod firmą HTS Ama Sp. z o.o. z 
siedzibą  w Poznaniu. 
 
Na mocy umowy sprzedaży zawartej w dniu 22.11.2016 z p. Eugeniuszem Łapawa nastąpiło nabycie 407 udziałów w kapitale 
zakładowym  spółki pod nazwą HTS Ama Sp. z o.o., o wartości nominalnej 88 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 
35.816,00zł.   
 
Nabyte udziały stanowiły 25% wszystkich udziałów, tym samym Hollywood S.A. posiada 100% udziałów w spółce pod firmą 
HTS Ama Sp. z o.o. Pan Eudeniusz Łapawa  w zamian za 25% odkupionych udzialów spółki HTS AMA otrzymał 5.000 akcji 
imiennych serii K spółki Hollywood SA 
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Rozliczenie nabycia dodatkowych udziałów: 

  
000'PLN 

Kapitały netto ogółem 
 

492 
Kapitały netto przypadające na nabyte udziały 25% 

 
123 

Cena nabycia 

 
157 

Wartość firmy 
 

34 
 
 
HTS Stargard Sp. z o.o. 
W dniu 29.03.2016 na mocy umowy sprzedaży zawartej z p. Adamem Andrzejem Konieczkowskim nastąpiło nabycie przez 
Hollywood S.A. 199 udziałów w spółce HTS Stargard Sp. z o.o. w kapitale zakładowym, w wysokości łącznej 19.900 zł.  
W dniu 29.03.2016 na mocy umowy sprzedaży zawartej z p. Renatą Konieczkowską nastąpiło nabycie przez Hollywood S.A. 
1 udziału w spółce HTS Stargard Sp. z o.o. w kapitale zakładowym, w wysokości łącznej 100 zł.  
 
Nabyte udziały stanowiły łącznie 100% wszystkich udziałów. Łączna cena sprzedaży wynosiła 20.000 zł. Zapłata ceny 
sprzedaży została ustalona w umowie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przez każdą ze stron. Głównym 
przedmiotem działalności przejmowanej spółki jest działalność pralnicza. Nabycie udziałów miało miejsce pod wspólną 
kontrolą. Połączenie rozliczono metodą łączenia udziałów. Wartość nabytych udziałów w cenie nabycia jest równa wartości 
obejmowanego kapitału podstawowego. 
 
Nabycie dodatkowych udziałów HTS Baltica Sp. z o.o. (wcześniej: Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) 
W dniu 30.03.2016 roku zostały zawarte umowy nabycia dodatkowych udziałów w spółce pod firmą Konsorcjum Pralnicze 
Sp. z.o.o.  z siedzibą w Gdyni: 
 
Na mocy umowy sprzedaży zawartej w dniu 30.03.2016 z p.  Iwoną Moniką Markowską nastąpiło nabycie 177 udziałów w 
spółce Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, za łączną cenę w wysokości 1.113.038 zł.  
 
Na mocy umowy sprzedaży zawartej w dniu 30.03.2016 z p. Anną Kurpiewską nastąpiło nabycie 80 udziałów w spółce 
Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, za łączną cenę w wysokości 500.324 zł.  
 
Nabyte udziały stanowiły 19,94% wszystkich udziałów, tym samym Hollywood S.A. posiada 100% udziałów w spółce pod 
firmą Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. Cena sprzedaży wynosiła łącznie 1.613.362 zł. Zapłata ceny sprzedaży została ustalona 
w umowie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przez każdą ze stron. Głównym przedmiotem działalności 
przejmowanej spółki jest działalność pralnicza.  
 
Rozliczenie nabycia dodatkowych udziałów: 

  
000'PLN 

Kapitały netto ogółem 
 

5 367 
Kapitały netto przypadające na nabyte udziały 19,94% 

 
10 070 

Cena nabycia 
 

1.613 

Wartość firmy 
 

543 
 
W dniu 12.09.2016 nastąpiła zmiana nazwy Spółki z Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. na HTS Baltica Sp. z o.o. 
 
2015 
 
HTS Baxter Sp. z o.o. 
W dniu 31.07.2015 zostały zawarte umowy nabycia udziałów w spółce HTS Baxter Sp. z o.o. z siedzibą w Tykocinie. 
Głównym przedmiotem działalności przejmowanej spółki jest działalność pralnicza. W wyniku realizacji umowy 
inwestycyjnej z dnia 31.10.2014 Hollywood S.A. nabył łącznie 255 udziałów stanowiących 85% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu HTS Baxter Sp. z o.o. Udziałowcy HTS Baxter Sp. z o.o. w zamian za zbyte udziały objęli 1.700.000 akcji 
imiennych zwykłych serii F Hollywood S.A., po cenie emisyjnej 3 zł za każdą akcję. Uchwała o emisji akcji serii F została 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hollywood S.A. w dniu 28.07.2015. Połączenie rozliczono metodą nabycia. 
Podstawą korekty wyceny środków trwałych do wartości godziwej była wycena sporządzona przez niezależnego 
rzeczoznawcę majątkowego. 
 
Rozliczenie połączenia na dzień objęcia kontroli: 

 

 

wartość księgowa 

 

korekta do 
wartości 
godziwej 

 

wartość godziwa 
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000'PLN 
 

000'PLN 
 

000'PLN 
Wartości niematerialne i prawne 

 
214 

   
214 

Rzeczowe aktywa trwałe 
 

4 911 
 

5 943 
 

10 854 
Aktywa finansowe długoterminowe 

 
17 

 
- 

 
17 

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 
 

74 
 

- 
 

74 
Zapasy 

 
87 

 
- 

 
87 

Należności handlowe i pozostałe 
 

1 270 
 

- 
 

1 270 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 
82 

 
- 

 
82 

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 
 

27 
 

- 
 

27 
Rezerwa na podatek odroczony 

 
(7) 

 
(920) 

 
(927) 

Zobowiązania długoterminowe 
 

(2 168) 
 

4 
 

(2 164) 
Kredyty bankowe krótkoterminowe 

 
(633) 

 
- 

 
(633) 

Zobowiązania handlowe i pozostałe 
 

(885) 
 

- 
 

(885) 
Przychody przyszłych okresów 

 
(1 487) 

 
- 

 
(1 487) 

  
1 502 

 
5 027 

 
6 529 

Kapitały netto przypadające na udziały 
niekontrolujące 

     979 

Kapitały netto przypadające na nabyte udziały 85% 
     

5 550 
Cena nabycia 

     
5 107 

Płatność w formie akcji Hollywood S.A. 
     

5 107 
Różnica odniesiona w wynik bieżący 

     
443 

 

Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. 
W dniu 15.04.2015 roku zostały zawarte umowy nabycia udziałów w spółce pod firmą Konsorcjum Pralnicze Sp. z.o.o.  z 
siedzibą w Gdyni. Głównym przedmiotem działalności przejmowanej spółki jest działalność pralnicza. W wyniku realizacji 
umowy inwestycyjnej z dnia 14.11.2014 Hollywood S.A. nabył łącznie 1.032 udziały stanowiące 80,06% głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników Konsorcjum Pralniczego Sp. z. o.o. Udziałowcy Konsorcjum Pralniczego Sp. z o.o., w zamian za 
zbyte udziały o łącznej wartości rynkowej w 7.242.885 zł, objęli 2.414.295 akcji imiennych zwykłych serii E Hollywood S.A. 
Uchwała o emisji akcji serii E została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hollywood w dniu 02.03.2015. 
Połączenie rozliczono metodą nabycia. Podstawą korekty wyceny środków trwałych do wartości godziwej była wycena 
sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. 
 

Rozliczenie połączenia na dzień objęcia kontroli: 

  

wartość księgowa 

 

korekta do 
wartości 
godziwej 

 

wartość godziwa 

 
 

000'PLN 
 

000'PLN 
 

000'PLN 

Wartości niematerialne i prawne 
     

- 
Rzeczowe aktywa trwałe 

 
6 535 

 
6 964 

 
13 499 

Aktywa finansowe długoterminowe 
 

17 
 

- 
 

17 
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 

 
425 

 
- 

 
425 

Zapasy 
 

50 
 

- 
 

50 
Należności handlowe i pozostałe 

 
4 487 

 
- 

 
4 487 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 

259 
 

- 
 

259 

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 
 

72 
   

72 
Rezerwa na podatek odroczony 

 
(108) 

 
(1 546) 

 
(1 654) 

Zobowiązania długoterminowe 
 

(4 757) 
 

728 
 

(4 029) 
Kredyty bankowe krótkoterminowe 

 
(2 812) 

 
- 

 
(2 812) 

Zobowiązania z tytułu leasingu 
 

(813) 
 

(723) 
 

(1 536) 
Zobowiązania handlowe i pozostałe 

 
(2 138) 

 
- 

 
(2 138) 

Przychody przyszłych okresów 
 

(443) 
 

- 
 

(443) 

  
 774 

 
5 423 

 
6 197 

Kapitały netto przypadające na udziały 
niekontrolujące 

     
4 961 

Kapitały netto przypadające na nabyte udziały 
80,06%      5 738 
Cena nabycia 

     
7 250 

Płatność w formie akcji Hollywood S.A. 
     

7 250 
Wartość firmy z połączenia 

     
2 289 
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HTS Medij Sp. z o.o. 
W dniu 16.09.2015 roku zostały zawarte umowy nabycia udziałów w spółce pod firmą HTS Medij Sp. z o.o. z siedzibą w 
Pępowie. Głównym przedmiotem działalności przejmowanej spółki jest działalność pralnicza. Hollywood nabył łącznie 1.700 
udziałów stanowiących 25% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS Medij Sp. z o.o., tym samym 
Hollywood posiada 100% udziałów w spółce pod firmą HTS Medij sp. z.o.o. Udziałowcy w zamian HTS Medij Sp. z o.o., w 
zamian za zbyte udziały objęli 361.667 akcji imiennych zwykłych serii G Hollywood S.A., po cenie emisyjnej 4,50 zł za każdą 
akcję. Uchwała o emisji akcji serii G została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hollywood w dniu 28.07.2015. 
Rozliczenie nabycia dodatkowych udziałów: 

  
000'PLN 

Kapitały netto ogółem 
 

17 126 
Kapitały netto przypadające na nabyte udziały 25% 

 
4 282 

Cena nabycia 
 

1 629 

Różnica odniesiona w wynik bieżący 
 

2 653 
 

HTS Nieruchomości S.A. 
W dniu 24.06.2015 aktem notarialnym Rep. A Nr 538/2015 została zawiązana spółka HTS Nieruchomości S.A. Kapitał 
zakładowy nowoutworzonej spółki wynosi 100.000 zł i dzieli się na 100.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł. Wszystkie akcje 
zostały objęte przez Hollywood S.A.. Akcje zostały pokryte gotówką w kwocie 25.000 zł. 
 

2014 

HTS AMA Sp. z o.o. 
W dniu 09.05.2014 na mocy umowy sprzedaży zawartej z p. Ryszardem Ratajczakiem nastąpiło nabycie przez Hollywood 
S.A. 543 udziałów w spółce AMA Sp. z o.o. w kapitale zakładowym w wysokości łącznej 143.440 zł. Nabyte udziały stanowiły 
33,3% wszystkich udziałów. Cena nabycia wynosiła 48.000 zł. W dniu 23.12.2013 dokonano wpłaty zaliczki na poczet 
nabycia udziałów w kwocie 8.500 zł, reszta ceny w wysokości 39.500 zł została uregulowana w dniu umowy zbycia udziałów. 
W dniu 09.05.2014 na mocy umowy sprzedaży zawartej z p. Renatą Ratajczak nastąpiło nabycie przez Hollywood S.A. 544 
udziałów w spółce AMA Sp. z o.o. Nabyte udziały stanowiły 33,4% wszystkich udziałów. Cena nabycia wynosiła 48.000 zł. W 
dniu 23.12.2013 dokonano wpłaty zaliczki na poczet nabycia udziałów w kwocie 8.500 zł, reszta ceny w wysokości 39.500 zł 
została uregulowana w dniu umowy zbycia udziałów. 

W dniu 09.05.2014 na mocy umowy sprzedaży zawartej z p. Andrzejem Wrobińskim nastąpiło nabycie przez Hollywood S.A. 
136 udziałów w spółce AMA Sp. z o.o. w kapitale zakładowym w wysokości łącznej 143.440 zł. Nabyte udziały stanowiły 
8,33% wszystkich udziałów. Cena nabycia wynosiła 12.000 zł. W dniu 23.12.2013 dokonano wpłaty zaliczki na poczet 
nabycia udziałów w kwocie 8.500 zł, reszta ceny w wysokości 3.500 zł została uregulowana w dniu umowy zbycia udziałów. 

Głównym przedmiotem działalności przejmowanej spółki jest działalność pralnicza. Do celów rozliczenia połączenia 
wynikającego z powyższych transakcji przyjęto datę przejęcia na dzień 30.06.2014. Połączenie rozliczono metodą nabycia. 

Rozliczenie połączenia na dzień objęcia kontroli: 

 
 

wartość księgowa 

 

korekta do 
wartości godziwej 

 

wartość godziwa 

 
 

000'PLN 
 

000'PLN 
 

000'PLN 

Wartość zakupionych aktywów netto: 
     

 Rzeczowe aktywa trwałe 
 

234 
 

- 
 

234 

Należności handlowe i pozostałe 
 

177 
 

- 
 

177 
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 

 
135 

 
- 

 
135 

Zobowiązania długoterminowe 
 

(109) 
 

- 
 

(109) 
Kredyty bankowe krótkoterminowe 

 
(163) 

 
- 

 
(163) 

Zobowiązania handlowe i pozostałe 
 

(539) 
 

- 
 

(539) 

  
(265) 

 
- 

 
(265) 

Kapitały netto przypadające na udziały 
niekontrolujące 

     
(66) 

Kapitały netto przypadające na nabyte udziały 75% 
     

(199) 

      
 Cena nabycia 

     
108 

Dodatkowe koszty 
     

1 
Zapłacono gotówką 

     
109 

Wartość firmy z połączenia 
     

308 
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Pralmed Sp. z o.o. 
W dniu 21.11.2014 na mocy umowy sprzedaży zawartej z p. Wiesławem Sosnowskim nastąpiło nabycie przez Hollywood 
S.A. 50 udziałów w spółce Pralmed Sp. z o.o. w kapitale zakładowym w wysokości łącznej 20.000 zł. Nabyte udziały 
stanowiły 25% wszystkich udziałów. Cena nabycia wynosiła 5.000 zł. Zapłata ceny nastąpiła w terminie 1 dnia po zawarciu 
umowy sprzedaży. Głównym przedmiotem działalności przejmowanej spółki jest działalność pomocnicza dla działalności 
pralniczej. 
Nabycie pakietów kontrolnych udziałów miało miejsce w 2012 roku i miało miejsce pod wspólną kontrolą. Różnica 
pomiędzy wartością nabytych udziałów w cenie nabycia a wartością kapitału ujęta została w osobnej pozycji kapitałów 
własnych „Rozliczenie połączenia”.  

4. Segmenty operacyjne 
 
Informacje sporządzane dla osób decydujących w Grupie o przydziale zasobów oraz oceniających wyniki finansowe 
segmentów koncentrują się na analizie wyników ze sprzedaży usług pralniczych, z dzierżawy systemów do obsługi 
działalności pralniczej, wynajmu odzieży i materiałów wielokrotnego użytku oraz działalności holdingowej jednostki 
dominującej. Wyodrębnienie segmentów miało miejsce w oparciu o zróżnicowanie produktów i usług. Segmenty nie 
podlegały łączeniu. 
Segmenty Grupy objęte sprawozdawczością zgodnie z MSSF 8 są następujące: 

Segment Rodzaj produktów i usług w segmencie 

Działalność pralnicza Usługi pralnicze, dezynfekcji, drobne naprawy krawiecki 

Dzierżawa systemów do obsługi działalności pralniczej Usługi dzierżawy, usługi serwisowe 

Wynajem odzieży i materiałów wielokrotnego użytku z 
usługą kompleksowego serwisu 

Wypożyczanie odzieży i innych materiałów, usługi 
pralnicze 

Działalność holdingowa 
Transakcje z podmiotami z Grupy wyłączone w 

konsolidacji, odsetki od udzielonych pożyczek, opłaty z 
tytułu użytkowania znaku towarowego 

 

W trakcie okresów sprawozdawczych nie zaniechano żadnej działalności. 

Poniżej przedstawiono informacje o segmentach sprawozdawczych Grupy. Kwoty wykazane za lata ubiegłe zostały 
przedstawione zgodnie z wymogami MSSF 8. 

Przychody i wyniki segmentów 

Poniżej przedstawiono analizę przychodów, kosztów oraz wyników Grupy w poszczególnych segmentach objętych 
sprawozdawczością: 

2016 

 

 

Działalność 
pralnicza 

 

Dzierżawa 
systemów 

 

Wynajem 
odzieży i 

materiałów 

 Działalność 
holdingowa 

 

Razem 

 

 

000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN 

Przychody ze sprzedaży 

 
67 693 

 
675 

 
4 952 

 
3 414 

 
76 734 

 

         

- 

Amortyzacja 

 
 (9 336) 

 
 (67) 

 
 (2 164) 

 
 (245) 

 
 (11 812) 

Zużycie materiałów i energii 

 
 (16 521) 

 
 (18) 

 
 (652) 

 
 (61) 

 
 (17 252) 

Usługi obce 

 
 (25 800) 

 
 (124) 

 
 (1 873) 

 
 (790) 

 
 (28 587) 

Podatki i opłaty 

 
 (783) 

 
 (7) 

 
 (105) 

 
 (133) 

 
 (1 028) 

Wynagrodzenia 

 
 (10 995) 

 
 (128) 

 
 (685) 

 
 (1 320) 

 
 (13 128) 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

 
 (1 902) 

 
 (10) 

 
 (95) 

 
 (134) 

 
 (2 141) 

Pozostałe 

 
 (1 136) 

 
 (12) 

 
 (37) 

 
 (115) 

 
 (1 300) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
 

 (62) 
 

 (340) 
 

 (48) 
 

 (252) 
 

 (702) 

Razem koszty działalności operacyjnej 

 
 (66 535) 

 
 (706) 

 
 (5 659) 

 
 (3 050) 

 
 (75 950) 

 

          Zysk (strata) brutto na sprzedaży 

 
1 158 

 
 (31) 

 
 (707) 

 
364 

 
784 
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Pozostałe przychody operacyjne 

 
4 104 

 
8 

 
2 674 

 
75 

 
6 861 

Pozostałe koszty operacyjne 

 
 (1 244) 

 
 (4) 

 
 (126) 

 
 (1) 

 
 (1 375) 

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 

 
4 018 

 
 (27) 

 
1 841 

 
438 

 
6 270 

Przychody finansowe 

 
96 

 
- 

 
1 

 
 (2) 

 
95 

- w tym z tytułu odsetek 

 
88 

 
- 

 
1 

 
1 

 
90 

Koszty finansowe 

 
 (2 036) 

 
 (87) 

 
 (388) 

 
 (184) 

 
 (2 695) 

- w tym z tytułu odsetek 

 
 (1 873) 

 
 (68) 

 
 (380) 

 
 (163) 

 
 (2 484) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 

 
2 078 

 
 (114) 

 
1 454 

 
252 

 
3 670 

Podatek dochodowy 
 

 (920) 
 

- 
 

 (404) 
 

 (90) 
 

 (1 414) 

Zyski/straty mniejszości 
 

94 
 

- 
 

- 
   

94 

Zysk (strata) netto 

 
1 252 

 
 (114) 

 
1 050 

 
162 

 
2 350 

 

2015 

 

 

Działalność 
pralnicza 

 

Dzierżawa 
systemów 

 

Wynajem 
odzieży i 

materiałów 

 Działalność 
holdingowa 

 

Razem 

 

 

000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN 

Przychody ze sprzedaży 

 
59 450 

 
3 099 

 
3 426 

 
1 344 

 
67 319 

 

         
- 

Amortyzacja 

 
 (7 028) 

 
 (50) 

 
 (1 536) 

 
 (2) 

 
 (8 616) 

Zużycie materiałów i energii 

 
 (13 664) 

 
 (10) 

 
 (97) 

 
 (5) 

 
 (13 776) 

Usługi obce 

 
 (16 342) 

 
 (95) 

 
 (1 159) 

 
 (747) 

 
 (18 343) 

Podatki i opłaty 

 
 (683) 

 
 (21) 

 
 (66) 

 
 (27) 

 
 (797) 

Wynagrodzenia 

 
 (10 596) 

 
 (69) 

 
 (259) 

 
 (286) 

 
 (11 210) 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

 
 (1 638) 

 
 (7) 

 
 (27) 

 
 (46) 

 
 (1 718) 

Pozostałe 

 
 (631) 

 
 (9) 

 
 (10) 

 
 (4) 

 
 (654) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
 

 (193) 
 

 (1 830) 
 

 (64) 
 

- 
 

 (2 087) 

Razem koszty działalności operacyjnej 

 
 (50 775) 

 
 (2 091) 

 
 (3 218) 

 
 (1 117) 

 
 (57 201) 

 

          Zysk (strata) brutto na sprzedaży 

 
8 675 

 
1 008 

 
208 

 
227 

 
10 118 

Pozostałe przychody operacyjne 

 
2 299 

 
21 

 
631 

 
35 

 
2 986 

Pozostałe koszty operacyjne 

 
 (571) 

 
 (1) 

 
 (19) 

 
 (1) 

 
 (592) 

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 

 
10 403 

 
1 028 

 
820 

 
261 

 
12 512 

Przychody finansowe 

 
116 

 
- 

 
- 

 
3 065 

 
3 181 

- w tym z tytułu odsetek 

 
114 

 
- 

 
- 

 
74 

 
188 

Koszty finansowe 

 
 (2 162) 

 
 (52) 

 
 (180) 

 
 (126) 

 
 (2 520) 

- w tym z tytułu odsetek 

 
 (2 213) 

 
 (48) 

 
 (180) 

 
 (76) 

 
 (2 517) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 

 
8 357 

 
976 

 
640 

 
3 200 

 
13 173 

Podatek dochodowy 
 

 (1 432) 
 

 (190) 
 

 (51) 
 

 (41) 
 

 (1 714) 

Zyski/straty mniejszości 
 

 (401) 
 

- 
 

- 
   

 (401) 

Zysk (strata) netto 

 
6 524 

 
786 

 
589 

 
3 159 

 
11 058 

 
 
2014 
 

 

Działalność 
pralnicza 

 

Dzierżawa 
systemów 

 

Wynajem 
odzieży i 

materiałów 

 Działalność 
holdingowa 

 

Razem 

 

 

000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN 

Przychody ze sprzedaży 
 

39 028 
 

1 734 
 

2 959 
 

879 
 

44 600 
 

         
- 

Amortyzacja 

 
 (5 194) 

 
 (17) 

 
 (1 082) 

 
- 

 
 (6 293) 

Zużycie materiałów i energii 

 
 (10 693) 

 
 (27) 

 
 (58) 

 
 (1) 

 
 (10 779) 

Usługi obce 

 
 (9 497) 

 
 (196) 

 
 (663) 

 
 (450) 

 
 (10 806) 
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Podatki i opłaty 

 
 (454) 

 
 (6) 

 
 (46) 

 
 (2) 

 
 (508) 

Wynagrodzenia 

 
 (9 825) 

 
 (81) 

 
 (613) 

 
 (248) 

 
 (10 767) 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

 
 (1 513) 

 
 (3) 

 
 (84) 

 
 (51) 

 
 (1 651) 

Pozostałe 

 
 (551) 

 
 (15) 

 
 (31) 

 
 (1) 

 
 (598) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
 

 (501) 
 

 (1 359) 
 

- 
 

 (16) 
 

 (1 876) 

Razem koszty działalności operacyjnej 

 
 (38 228) 

 
 (1 704) 

 
 (2 577) 

 
 (769) 

 
 (43 278) 

 

          Zysk (strata) brutto na sprzedaży 

 
800 

 
30 

 
382 

 
110 

 
1 322 

Pozostałe przychody operacyjne 

 
3 900 

 
10 

 
1 046 

 
15 

 
4 971 

Pozostałe koszty operacyjne 

 
 (450) 

 
 (10) 

 
 (3) 

 
 (5) 

 
 (468) 

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 

 
4 250 

 
30 

 
1 425 

 
120 

 
5 825 

Przychody finansowe 

 
65 

 
- 

 
- 

 
- 

 
65 

- w tym z tytułu odsetek 

 
15 

 
- 

 
- 

 
- 

 
15 

Koszty finansowe 

 
 (1 878) 

 
 (26) 

 
 (81) 

 
 (58) 

 
 (2 043) 

- w tym z tytułu odsetek 

 
 (1 846) 

 
 (19) 

 
 (81) 

 
 (22) 

 
 (1 968) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 

 
2 437 

 
4 

 
1 344 

 
62 

 
3 847 

Podatek dochodowy 
 

 (1 029) 
 

 (6) 
 

 (127) 
 

 (18) 
 

 (1 180) 

Zyski/straty mniejszości 
 

 (3) 
 

- 
 

- 
   

 (3) 

Zysk (strata) netto 

 
1 405 

 
 (2) 

 
1 217 

 
44 

 
2 664 

 

Powyższe przychody stanowią przychody od odbiorców zewnętrznych. Przychody z transakcji z innymi segmentami 
operacyjnymi tej samej jednostki nie wystąpiły. 

Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same, jak polityka rachunkowości Grupy 
opisana w nocie do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Aktywa i zobowiązania segmentów 

2016 

 

 

Działalność 
pralnicza 

 

Dzierżawa 
systemów 

 

Wynajem 
odzieży i 

materiałów 

 Działalność 
holdingowa 

 

Razem 

 

 

000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN 

Aktywa ogółem 

 
85 601 

 
2 821 

 
17 112 

 
96 007 

 
201 541 

w tym wartość firmy 

 
4 336 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 336 

Zobowiązania ogółem 

 
66 397 

 
2 151 

 
10 553 

 
4 537 

 
83 638 

            
2015 
 

 

Działalność 
pralnicza 

 

Dzierżawa 
systemów 

 

Wynajem 
odzieży i 

materiałów 

 Działalność 
holdingowa 

 

Razem 

 

 

000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN 

Aktywa ogółem 

 
138 369 

 
2 439 

 
20 293 

 
26 748 

 
187 849 

w tym wartość firmy 

 
2 596 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 596 

Zobowiązania ogółem 

 
85 421 

 
1 452 

 
11 288 

 
9 002 

 
107 163 

 

2014 

 

 

Działalność 
pralnicza 

 

Dzierżawa 
systemów 

 

Wynajem 
odzieży i 

materiałów 

 Działalność 
holdingowa 

 

Razem 

 

 

000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN 

Aktywa ogółem 

 
100 582 

 
1 173 

 
10 370 

 
2 344 

 
114 469 

w tym wartość firmy 

 
308 

 
- 

 
- 

 
- 

 
308 

Zobowiązania ogółem 

 
61 051 

 
808 

 
4 630 

 
1 059 

 
67 548 
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W okresach objętych sprawozdaniem nie występowały istotne pozycje niepieniężne inne niż amortyzacja. Istotne straty na 
skutek utraty wartości aktywów w okresie sprawozdawczym nie miały miejsca. 

Informacje geograficzne 

Grupa w latach 2014-2016 świadczyła usługi pralnicze oraz wynajmu jedynie na terenie Polski. Z uwagi na znikomą wartość 
poznawczą Grupa nie prezentuje klasyfikacji wg regionów/województw za ten okresy. Wraz z rozwojem działalności na 
terenie innych jurysdykcji Grupa planuje prezentację przychodów wg kraju świadczenia usługi. 

Informacje o wiodących klientach 

W roku 2016 wystąpiły transakcje sprzedaży z jednym zewnętrznym kontrahentem, które przekroczyły 5% przychodów ze 
sprzedaży Grupy w danym okresie. Klientem tym  była Grupa Azoty, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach przy 
Alejach Tysiąclecia Państwa Polskiego 13. Transakcje dla klienta wyniosły w badanym okresie 7.6% przychodów ze sprzedaży 
Grupy. 

5. Przychody ze sprzedaży 

      

 

Za okres: 

 

Za okres: 

 

Za okres: 

 

od 01.01.2016 

 

od 01.01.2015 

 

od 01.01.2014 

 

do 31.12.2016 

 

do 31.12.2015 

 

do 31.12.2014 

 

000'PLN  000'PLN  000'PLN 

Przychody ze sprzedaży towarów - 

 

6 006 

 

4 595 

Przychody ze sprzedaży materiałów 8 641 

 

902 

 

318 

Przychody z działalności finansowej 1 098 

 

- 

 

- 

Przychody ze sprzedaży usług 66 994 

 

60 412 

 

39 687 

 

76 734 

 

67 319 

 

44 600 

 

6. Pozostałe przychody operacyjne 

 

 

Za okres: 

 

Za okres: 

 

Za okres: 

 

od 01.01.2016 

 

od 01.01.2015 

 

od 01.01.2014 

 

do 31.12.2016 

 

do 31.12.2015 

 

do 31.12.2014 

 

000'PLN 

 

000'PLN 

 

000'PLN 

Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów 
trwałych 

 3 432     

 

 957     

 

 242     

Dotacje  2 553     

 

 1 633     

 

 3 464     

Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość 
należności 

 20     

 

 -       

 

 70     

Przychody z najmu  -       

 

 -       

 

 -       

Odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych 
do inwestycji 

 43     

 

 -       

 

 344     

Odszkodowania  134     

 

 248     

 

 140     

Przedawnione zobowiązania  11     

 

 2     

 

 -       

Inne przychody operacyjne  669     

 

 146     

 

 712     

Razem 6 861 

 

2 986 - 4 971 

 

7. Pozostałe koszty operacyjne 

 

 

Za okres: 

 

Za okres: 

 

Za okres: 

 

od 01.01.2016 

 

od 01.01.2015 

 

od 01.01.2014 

 

do 31.12.2016 

 

do 31.12.2015 

 

do 31.12.2014 

 

000'PLN 

 

000'PLN 

 

000'PLN 

Wartość  netto zbytych środków trwałych (287) 

 

- 

 

- 

Utworzenie odpisu aktualizującego (7) 

 

(200) 

 

(165) 

Darowizny (3) 

 

(18) 

 

(9) 

Odpisane należności (291) 

 

(16) 

 

(2) 
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Prowizje (276) 

 

(152) 

 

(116) 

Inne koszty operacyjne (511) 

 

(206) 

 

(176) 

Razem (1 375) 

 

(592) - (468) 

 

8. Przychody finansowe 
 

  

Za okres: 

 

Za okres: 

 

Za okres: 

  

od 01.01.2016 

 

od 01.01.2015 

 

od 01.01.2014 

  

do 31.12.2016 

 

do 31.12.2015 

 

do 31.12.2014 

  

000'PLN 

 

000'PLN 

 

000'PLN 

Różnica pomiędzy ceną nabycia a wartością 
obejmowanych kapitałów netto 

 
 -       

 
 3 095     

 
 -       

Odsetki handlowe 
 

 63     
 

 30     
 

 14     

Odsetki bankowe 
 

 2     
 

 54     
 

 3     

Przychody ze zbycia udziałów   -       
 

 -       
 

 -       

Różnice kursowe   27     
 

 1     
 

 -       

Pozostałe przychody finansowe   2     
 

 1     
 

 48     

 
 95  3 181  65 

 

9. Koszty finansowe 
 

  

Za okres: 

 

Za okres: 

 

Za okres: 

  

od 01.01.2016  od 01.01.2015  od 01.01.2014 

  

do 31.12.2016 

 

do 31.12.2015 

 

do 31.12.2014 

  

000'PLN 

 

000'PLN 

 

000'PLN 

Odsetki od kredytów bankowych  (2 150)  (2 108)  (1 817) 

Odsetki budżetowe  (169)  (79)  (27) 

Odsetki handlowe  (175)  (226)  (125) 

Koszty emisji akcji  -  -  (34) 

Różnice kursowe  (138)  (28)  (40) 

Inne  (63)  (79)  - 

 

 (2 695)  (2 520)  (2 043) 

 

10. Podatek dochodowy 

 

  
Za okres: 

 
Za okres: 

  
Za okres: 

  
od 01.01.2016 

 
od 01.01.2015 

  
od 01.01.2014 

  
 do 31.12.2016 

 
 do 31.12.2015 

  
 do 31.12.2014 

  
000'PLN 

 
000'PLN 

  
000'PLN 

Podatek bieżący 
 

898 
 

1 769 
  

895 

Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony 
 

567 
 

(1 005) 
  

(268) 

Zmiana stanu rezerw na podatek odroczony 
 

(51) 
 

950 
  

553 

Podatek dochodowy 
 

1 414 
 

1 714 
  

1 180 

 

Zastosowana stawka podatku dochodowego (część bieżąca oraz odroczona) we wszystkich prezentowanych okresach 
wyniosła 19%. W przypadku spółki zagranicznej HTS Targatz GmbH (wcześniej HTS Deutschland GmbH) podatek dochodowy 
nie wystąpił. 

Efektywne stawki podatkowe kształtowały się następująco: 
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Za okres: 

 

Za okres: 

 

Za okres: 

  

od 01.01.2016 

 

od 01.01.2015 

 

od 01.01.2014 

  

 do 31.12.2016 

 

 do 31.12.2015 

 

 do 31.12.2014 

  

000'PLN 

 

000'PLN 

 

000'PLN 

Zysk brutto z działalności kontynuowanej 
 

3 670 
 

13 173 
 

3 847 

Podatek według ustawowej stawki podatkowej 
obowiązującej w Polsce 

 
1 275 

 
2 534 

 
727 

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania 
przychodów 

 
168 

 
4 

 
310 

Koszty podatkowe nie zaliczane do kosztów 
księgowych 

 
-463 

 
(299) 

 
(243) 

Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych 
 

-347 
 

(604) 
 

(655) 

Przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych 
 

123 
 

16 
 

705 

Odliczenie od dochodu 
 

-72 
 

(65) 
 

(13) 

Różnice przejściowe, z tytułu których nie rozpoznano 
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 

730 
 

128 
 

349 

Podatek według efektywnej stawki podatkowej 
 

1 414 
 

1 714 
 

1 180 

 

Poza kwotą podatku ujętą w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, bezpośrednio w kapitałach ujęty został podatek 
odroczony dotyczący przyjęcia w przypadku części środków trwałych wartości godziwej, jako zakładanego kosztu na dzień 
przejścia na MSR/MSSF oraz wyceny nieruchomości w wartości godziwej. Wpływ podatku odroczonego na wartość kapitału 
własnego z tego tytułu został zaprezentowany w nocie 6. 

 

11. Zyski/straty kursowe netto 
Różnice kursowe odniesione do sprawozdania z całkowitych dochodów uwzględnione zostały w całości w pozycji 
przychodów i kosztów finansowych. 

 

12. Dywidenda na akcję 
W latach 2014-2016 Spółka dominująca nie wypłacała dywidendy. Nie występują znaczące ograniczenia zdolności jednostek 
zależnych do przekazywania funduszy jednostce dominującej w postaci dywidend w środkach pieniężnych lub do spłaty 
pożyczek i zaliczek. 

 

13. Zysk przypadający na jedną akcję 
Podstawowy zysk na akcję wylicza się, jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz średniej ważonej liczby 
akcji zwykłych w trakcie roku, z wyłączeniem akcji zwykłych nabytych przez Spółkę i wykazywanych, jako akcje własne. 

 

  

Za okres: 
 

Za okres: 
 

Za okres: 

  

od 01.01.2016 
 

od 01.01.2015 
 

od 01.01.2014 

  

do 31.12.2016 
 

do 31.12.2015 
 

do 31.12.2014 

 

 

000'PLN 
 

000'PLN 
 

000'PLN 

Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 

 
2 256 

 
11 459 

 
2 667 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.) 

 
46 460 

 
33 749 

 
31 000 

Podstawowy zysk na akcję (w PLN na jedną akcję) 

 
0,05 

 
0,34 

 
0,09 

 

Rozwodniony zysk na akcję wylicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby nastąpiła 
zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. W przypadku Grupy nie wystąpiły 
czynniki rozwadniające. 
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14. Rzeczowe aktywa trwałe 

 

Grunty  Budynki  Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

 Środki 
transportu 

 Pozostałe  Środki trwałe 
w budowie 

 Zaliczki na 
środki trwałe 

 Razem po 
korekcie 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

Okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 
2014 

               Wartość księgowa netto na początek okresu 6 332 
 

37 685 
 

44 028 
 

1 168 
 

4 643 
 

- 
 

- 
 

93 856 

Objęcie kontroli nad spółkami zależnymi:                               

Koszt (brutto) -   12   732   14   17   -   -   775 

Umorzenie -    (3)    (507)    (14)    (17)   -   -    (541) 

Wartość netto na dzień objęcia kontroli -   9   225   -   -   -   -   234 

Pozostałe zwiększenia wartość początkowa 350 
 

444 
 

11 412 
 

271 
 

2 907 
 

1 993 
 

- 
 

17 377 

Zmniejszenia wartość początkowa  (155) 
 

 (102) 
 

 (6 717) 
 

 (144) 
 

- 
 

 (3) 
 

- 
 

 (7 121) 

Zwiększenie umorzenia 
  

 (700) 
 

 (2 668) 
 

 (239) 
 

 (2 627) 
 

- 
 

- 
 

 (6 234) 

Zmniejszenie umorzenia - 
 

5 
 

2 694 
 

105 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2 804 

Wartość księgowa netto na koniec okresu 6 527 
 

37 341 
 

48 974 
 

1 161 
 

4 922 
 

1 990 
 

- 
 

100 916 

                Stan na 31 grudnia 2014 
               Wartość początkowa 6 527 

 
39 614 

 
61 218 

 
2 955 

 
8 652 

 
1 990 

 
- 

 
120 956 

Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z 
tytułu utraty wartości - 

 
 (2 273) 

 
 (12 244) 

 
 (1 794) 

 
 (3 729) 

 
- 

   
 (20 040) 

Wartość księgowa netto koniec okresu 6 527 
 

37 341 
 

48 974 
 

1 161 
 

4 923 
 

1 990 
 

- 
 

100 916 
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Rzeczowe aktywa trwałe (cd.) 

  

Grunty  Budynki  Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

 Środki 
transportu 

 Pozostałe  Środki trwałe 
w budowie 

 Zaliczki na 
środki 
trwałe 

 Razem po 
korekcie 

  
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

Okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 
2015 

                Wartość księgowa netto na początek okresu 
 

6 527 
 

37 341 
 

48 974 
 

1 161 
 

4 923 
 

1 990 
 

- 
 

100 916 

Objęcie kontroli nad spółkami zależnymi:                                 

Koszt (brutto)   38   4 517   19 819   359   643   635   -   26 011 

Umorzenie   -    (1 382)    (5 607)    (262)    (295)   -   -    (7 546) 

Wartość netto na dzień objęcia kontroli   38   3 135   14 212   97   348   635   -   18 465 

Pozostałe zwiększenia wartość początkowa 
 

49 
 

1 381 
 

14 291 
 

911 
 

5 268 
 

12 764 
 

1 024 
 

35 688 

Zmniejszenia wartość początkowa 
 

- 
 

 (280) 
 

 (321) 
 

 (500) 
 

 (729) 
 

 (155) 
 

 (3) 
 

 (1 988) 

Zwiększenie umorzenia 
 

- 
 

 (761) 
 

 (4 388) 
 

 (364) 
 

 (3 040) 
 

- 
 

- 
 

 (8 553) 

Zmniejszenie umorzenia 
 

- 
 

280 
 

184 
 

699 
 

971 
 

- 
 

- 
 

2 134 

Wartość księgowa netto na koniec okresu 
 

6 614 
 

41 096 
 

72 952 
 

2 004 
 

7 741 
 

15 234 
 

1 021 
 

146 662 

                 Stan na 31 grudnia 2015 
                Wartość początkowa 
 

6 614 
 

45 232 
 

95 007 
 

3 725 
 

13 834 
 

15 234 
 

1 021 
 

180 667 

Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z 
tytułu utraty wartości 

 
- 

 
 (4 136) 

 
 (22 055) 

 
 (1 721) 

 
 (6 093) 

 
- 

 
- 

 
 (26 459) 

Wartość księgowa netto koniec okresu 
 

6 614 
 

41 096 
 

72 952 
 

2 004 
 

7 741 
 

15 234 
 

1 021 
 

146 662 
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Rzeczowe aktywa trwałe (cd.) 

   

Grunty  Budynki  Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

 Środki 
transportu 

 Pozostałe  Środki trwałe 
w budowie 

 Zaliczki na 
środki trwałe 

 Razem po 
korekcie 

   

000' PLN 
 

000' PLN 
 

000' PLN 
 

000' PLN 
 

000' PLN 
 

000' PLN 
 

000' PLN 
 

000' PLN 

Okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 

                 Wartość księgowa netto na początek okresu 
  

6 614 
 

41 097 
 

72 952 
 

2 004 
 

7 741 
 

15 234 
 

1 021 
 

146 663 

Objęcie kontroli nad spółkami zależnymi: 
                 Koszt (brutto) 
  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Umorzenie 
  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Wartość netto na dzień objęcia kontroli 
  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Pozostałe zwiększenia wartość początkowa 
  

804 
 

10 085 
 

18 989 
 

2 333 
 

6 230 
 

9 062 
 

3 
 

47 505 

Zmniejszenia wartość początkowa 
  

- 
 

- 
 

 (2 176) 
 

 (664) 
 

 (6 143) 
 

 (16 984) 
 

 (624) 
 

 (26 591) 

Zwiększenie umorzenia 
  

- 
 

 (1 018) 
 

 (5 626) 
 

 (867) 
 

 (4 195) 
 

- 
 

- 
 

 (11 706) 

Zmniejszenie umorzenia 
  

- 
 

- 
 

386 
 

419 
 

3 218 
 

- 
 

- 
 

4 023 

Umorzenie nie stanowiące kosztu 
amortyzacji 

  

- 
   

 (1 192) 
 

- 
 

 (542) 
 

- 
 

- 
 

 (1 734) 

Wartość księgowa netto na koniec okresu 
  

7 418 
 

50 164 
 

83 333 
 

3 225 
 

6 307 
 

7 312 
 

400 
 

158 160 

                  Stan na 31 grudnia 2016 
                 Wartość początkowa 
  

7 418 
 

51 182 
 

89 765 
 

3 673 
 

7 828 
 

7 312 
 

400 
 

167 576 

Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z 
tytułu utraty wartości 

  

- 
 

 (1 018) 
 

 (6 432) 
 

 (448) 
 

 (1 521) 
 

- 
 

- 
 

 (9 417) 

Wartość księgowa netto koniec okresu 
  

7 418 - 50 164 
 

83 333 
 

3 225 
 

6 307 
 

7 312 
 

400 
 

158 160 

 

W wartości netto maszyn, urządzeń i innych aktywów trwałych ujęta jest wartość netto aktywów użytkowanych na podstawie umów leasingu finansowego wynosząca: 14.706 tys. zł (2015: 
20.202 tys. PLN, 2014: 9.284 tys. PLN). 
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15. Wartość firmy 

  

HTS AMA  
 

HTS Baltica 
 

Razem 

  

000' PLN 
 

000' PLN 
 

000' PLN 

Okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 
      Wartość księgowa netto na początek okresu 
 

- 
 

- 
 

- 

Nabycie udziałów w jednostce zależnej 
 

308 
 

- 
 

308 

Wartość księgowa netto na koniec okresu 
 

308 
 

- 
 

308 

       Stan na 31 grudnia 2014 
      Wartość księgowa brutto 
 

308 
 

- 
 

308 

Odpis aktualizujący 
 

- 
 

- 
 

- 

Wartość księgowa netto na koniec okresu 
 

308 
 

- 
 

308 

       Okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 
      Wartość księgowa netto na początek okresu 
 

308 
 

- 
 

308 

Nabycie udziałów w jednostce zależnej 
 

- 
 

2 288 
 

2 288 

Wartość księgowa netto na koniec okresu 
 

308 
 

2 288 
 

2 596 

       Stan na 31 grudnia 2015 
      Koszt brutto 
 

 308     
 

 2 288     
 

 2 596     

Odpis aktualizujący 
 

 -       
 

 -       
 

 -       

Wartość księgowa netto 
 

 308     
 

 2 288     
 

 2 596     

       Okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 
     

 -       

Wartość księgowa netto na początek okresu 
 

 308     
 

 2 288     
 

 2 596     

Nabycie udziałów  jednostce zależnej 
 

 34     
 

 543     
 

 577     

Wartość firmy powstała w wyniku zakupu zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa w spółce zależnej 

 
 -       

 
 -       

 
 1 163     

Wartość księgowa netto na koniec okresu 
 

 342     
 

 2 831     
 

 4 336     

       Stan na 31 grudnia 2016 
      Koszt brutto 
 

 342     
 

 2 831     
 

 4 336     

Odpis aktualizujący 
 

 -       
 

 -       
 

 -       

Wartość księgowa netto 
 

 342     
 

 2 831     
 

 4 336     

 
 

Nabycie udziałów HTS AMA Sp. z o.o. nastąpiło w lutym 2014. Zarząd dokonał testu na utratę wartości ‘wartości firmy’. Na 
podstawie modelu DCF oszacowana została wartość użytkowa ośrodka wypracowującego przepływy pieniężne. Wartość ta 
wyniosła 10 224 tys. zł. Wartość przepływów do modelu (w okresie 10-letnim) przyjęta została na podstawie danych 
historycznych oraz szacunków Zarządu, sporządzonych zgodnie z najlepszą wiedzą na dzień przygotowania niniejszego 
sprawozdania finansowego. Przychody do prognozy zostały przyjęte na poziomie przychodów wypracowanych w 2016 roku 
w oparciu o aktualne kontrakty oraz założeniem wzrostu przychodów w latach prognozy w wyniku rozwoju organicznego 
oraz zwiększania się w strukturze przychodów usługi prania z wynajmem tekstyliów. Przyjęta stopa dyskontowa (7,5%) 
odpowiada średniemu ważonemu kosztowi kapitału (WACC) w grupie kapitałowej wyliczonemu i przyjętemu do testu na 
koniec 2016. Przyjęta za wartość odzyskiwalną wartość użytkowa jest wyższa od wartości bilansowej ośrodka z  przypisaną 
‘wartością firmy’ (342 tys. zł na dzień 31 grudnia 2016 r. po uwzględnieniu zwiększenia udziałów przez Hollywood S.A. w 
listopadzie 2016 r. z 75% do 100%).W związku z powyższym przeprowadzony test nie wykazał utraty wartości ‘wartości 
firmy’ na dzień 31 grudnia 2016 r.  
 
Nabycie udziałów HTS Baltica Sp.. z o.o. (dawniej: Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) nastąpiło w kwietniu 2015. Zarząd 
dokonał testu na utratę wartości ‘wartości firmy’. Na podstawie modelu DCF oszacowana została wartość użytkowa ośrodka 
wypracowującego przepływy pieniężne. Wartość ta wyniosła 12 951 tys. zł. Wartość przepływów do modelu (w okresie 10-
letnim) przyjęta została na podstawie danych historycznych oraz szacunków Zarządu, sporządzonych zgodnie z najlepszą 
wiedzą na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania finansowego. Przychody do prognozy zostały przyjęte na 
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poziomie przychodów wypracowanych w 2016 roku w oparciu o aktualne kontrakty oraz założeniem wzrostu przychodów w 
latach prognozy w wyniku rozwoju organicznego oraz zwiększania się w strukturze przychodów usługi prania z 
wynajmem tekstyliów. Przyjęta stopa dyskontowa (7,5%) odpowiada średniemu ważonemu kosztowi kapitału (WACC) w 
grupie kapitałowej wyliczonemu i przyjętemu do testu na koniec 2016. Przyjęta za wartość odzyskiwalną wartość użytkowa 
jest wyższa od wartości bilansowej ośrodka z przypisaną ‘wartością firmy’ (2.831 tys. zł na dzień 31 grudnia 2016 r. po 
uwzględnieniu zwiększenia udziałów przez Hollywood S.A. w marcu 2016 r. z 80,06% do 100%) w związku z powyższym 
przeprowadzony test nie wykazał utraty wartości ‘wartości firmy’ na dzień 31 grudnia 2016 r.  
 
Nabycie aktywów w ramach spółki HTS Targatz GmbH (dawniej i na moment nabycia Hollywood Textile Service Deutschland 
GmbH) nastąpiło w dniu 1 sierpnia 2016. Zarząd dokonał testu na utratę wartości ‘wartości firmy’. Na podstawie modelu 
DCF oszacowana została wartość użytkowa ośrodka wypracowującego przepływy pieniężne. Wartość ta wyniosła 12 849 tys. 
zł. Wartość przepływów do modelu (w okresie 10-letnim) przyjęta została na podstawie ostrożnych szacunków Zarządu. 
Przychody do prognozy zostały przyjęte na poziomie przychodów wypracowanych w okresie sierpień – grudzień 2016 roku, 
ekstrapolowanych na kolejne okresy z uwzględnieniem stopniowego dążenia do pełnego wykorzystania mocy 
produkcyjnych oraz z założeniem wzrostu udziału usług rentalowych w ogólnej strukturze przychodów. Przyjęta stopa 
dyskontowa (7,5%) odpowiada średniemu ważonemu kosztowi kapitału (WACC) w grupie kapitałowej wyliczonemu i 
przyjętemu do testu na koniec 2016. Przyjęta za wartość odzyski walną wartość użytkowa jest wyższa od wartości 
bilansowej ośrodka z przypisaną ‘wartością firmy’ (1.163 tys. zł), w związku z powyższym przeprowadzony test nie wykazał 
utraty wartości ‘wartości firmy’ na dzień 31 grudnia 2016 r.  
 
W opisanych powyżej przypadkach, przyjęte założenia do wyceny wynikają z dotychczasowych doświadczeń zarządu oraz są 
spójne 
z przesłankami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł informacji. 
 

16. Wartości niematerialne 

  

Oprogramowanie i licencje 
komputerowe 

  

000' PLN 

Stan na 1 stycznia 2014 
  Wartość początkowa 
 

402 

Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości 
 

 (277) 

Wartość księgowa netto 
 

125 

   Okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 
  Wartość księgowa netto na początek okresu 
 

125 

Pozostałe zwiększenia wartość początkowa 
 

2 

Zwiększenie umorzenia 
 

 (59) 

Wartość księgowa netto na koniec okresu 
 

68 

   Stan na 31 grudnia 2014 
  Wartość początkowa 
 

404 

Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości 
 

 (336) 

Wartość księgowa netto 
 

68 

   Okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 
  Wartość księgowa netto na początek okresu 
 

68 

Wartość brutto na dzień objęcia kontroli 
 

680 

Umorzenie na dzień objęcia kontroli 
 

 (449) 

Wartość netto na dzień objęcia kontroli 
 

231 

Pozostałe zwiększenia wartość początkowa 
 

12 

Zmniejszenia wartość początkowa 
 

 (16) 

Zwiększenie umorzenia 
 

 (63) 

Wartość księgowa netto na koniec okresu 
 

232 

   Stan na 31 grudnia 2015 
  Wartość początkowa 
 

1 080 
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Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości 
 

 (848) 

Wartość księgowa netto  
 

232 

   Okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 
  Wartość księgowa netto na początek okresu 
 

232 

Pozostałe zwiększenia wartość początkowa 
 

253 

Zwiększenie umorzenia 
 

 (106) 

Wartość księgowa netto na koniec okresu 
 

379 

   Stan na 31 grudnia 2016 
  Wartość początkowa 

 
491 

Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości 
 

 (112) 

Wartość księgowa netto  
 

379 

 

Licencje i oprogramowanie komputerowe są amortyzowane przez ich przewidywany okres użytkowania, który wynosi 
średnio 3-5 lat.  

17. Nieruchomości inwestycyjne 

  

Grunty i 
budynki 

 Razem 

  
000' PLN 

 
000' PLN 

  
   Stan na 1 stycznia 2014 

 
603 

 
603 

Zmiana klasyfikacji ze środków trwałych do nieruchomości 
 

252 
 

252 

Zyski/strata netto z korekty wartości godziwej 
 

850 
 

850 

Zwiększenie stanu poprzez wydatki 
 

106 
 

106 

Zwiększenie łącznie  
 

1 208 
 

1 208 

Stan na 31 grudnia 2014 
 

1 811 
 

1 811 

     Stan na 31 grudnia 2015  
 

1 811 
 

1 811 

     Zyski/strata netto z korekty wartości godziwej 
 

43 
 

43 

Stan na 31 grudnia 2016 
 

1 853 
 

1 853 

 

2013 

Nieruchomość inwestycyjna jest własnością spółki zależnej HTS Medij Sp. z o.o.. Wartość godziwa nieruchomości 
inwestycyjnej w kwocie 603 tys. zł. wynika z wyceny z dnia 29.03.2013 przeprowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego 
Leszka Plewa (uprawnienia nr 2342), niezależnego rzeczoznawcy niepowiązanego z Grupą. Zgodnie ze zaktualizowanym 
operatem szacunkowym z dnia 16.07. 2016 wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnej wynosi 645 tys. zł. 

2014 

Zmiany mające miejsce w 2014 wynikają ze zmiany klasyfikacji gruntu i budynku ze środków trwałych do nieruchomości 
inwestycyjnej stanowiącej własność HTS Rental Sp. z o.o.. Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnej w kwocie 1.208 
tys. zł. wynika z wyceny z dnia 29.12.2014 przeprowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego Zbigniewa Dąbrowskiego 
(uprawnienia nr 1688), niezależnego rzeczoznawcy niepowiązanego z Grupą. Zgodnie ze zaktualizowanym operatem 
szacunkowym z dnia 30.06 2016 wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnej wynosi 1.200 tys. zł. 

2015 

W 2015 roku miała miejsce przecena nieruchomości zgodnie z zaktualizowanym operatem szacunkowym. 

18. Zapasy  

 

Stan na dzień 
 

Stan na dzień 
 

Stan na dzień 

 

31.12.2016 

 

31.12.2015 

 

31.12.2014 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

Materiały 2 969 
 

1 069 
 

868 
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Towary 2 480 
 

697 
 

79 

Produkty gotowe 92 
 

- 
 

- 

Zaliczki na dostawy 84 
 

- 
 

- 

 
5 625 

 
1 766 

 
947 

 

Na dzień bilansowy nie było ustanowionych zabezpieczeń na zapasach z tytułu zaciągniętych przez Grupę kredytów i 
pożyczek. 

 

19. Należności handlowe oraz pozostałe należności 
 

  

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

  

31.12.2016 

 

31.12.2015 

 

31.12.2014 

  

000' PLN 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

Należności handlowe 
 

19 164 
 

20 290 
 

7 532 

Odpis aktualizujący wartość należności 
 

 (642) 
 

 (360) 
 

 (160) 

Należności handlowe netto 
 

18 522 
 

19 930 
 

7 372 

Należności podatkowe/budżetowe 
 

1 908 
 

2 125 
 

391 

Inne należności 
 

1 386 
 

5 516 
 

665 

  

21 816 
 

27 571 
 

8 428 

 

 

Zarząd Grupy uważa, że wartość księgowa netto należności jest zbliżona do ich wartości godziwej. 

Struktura czasowa należności przedstawia się następująco: 

  

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

  

31.12.2016 

 

31.12.2015 

 

31.12.2014 

  

000' PLN 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

Bieżące 
 

12 440 
 

13 951 
 

5 160 

Przeterminowane: 
      do 1 miesiąca 
 

24 
 

2 392 
 

885 

od 1 do 3 miesięcy 
 

2 551 
 

1 993 
 

737 

od 3 do 6 miesięcy 
 

899 
 

598 
 

221 

od 6 do 12 miesięcy 
 

2 102 
 

399 
 

147 

Powyżej 12 miesięcy 
 

506 
 

598 
 

221 

Stan na dzień 31 grudnia 
 

18 522 
 

19 930 
 

7 372 

 

Główne ryzyko kredytowe Grupy związane jest przede wszystkim z należnościami handlowymi. Kwoty prezentowane w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej są wartościami netto, po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, oszacowane przez 
kierownictwo Grupy na podstawie przeszłych doświadczeń oraz oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej. Koncentracja ryzyka 
kredytowego w Grupie jest stosunkowo niewielka, w związku z rozłożeniem ekspozycji kredytowej na bardzo dużą liczbę 
odbiorców.  

Dodatkowo ekspozycja kredytowa w zakresie należności handlowych jest na niskim poziomie. Dodatkowo większość 
sprzedaży Grupy realizowane jest na podstawie kontraktów opartych o zamówienia publiczne, gdzie ryzyko nieściągalności 
jest nieistotne, a jednocześnie występują wyspecjalizowane podmioty faktoringowe.  

Ekspozycja kredytowa w pozostałych obszarach sprzedaży, tj. sektorze hotelowym oraz przemysłowym ograniczona jest 
duża liczbą klientów oraz działaniami weryfikującymi Grupy na etapie ofertowania. 

Wartość godziwa należności handlowych jest zbliżona do ich wartości bilansowej. 

Nie występują należności wyrażone w walutach obcych, z wyjątkiem HTS Deutschland GmbH, które są nieistotne. 

Zmiany stanu odpisu aktualizującego wartość należności handlowych. 
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Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

  

31.12.2016 

 

31.12.2015 

 

31.12.2014 

  

000' PLN 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

Stan na dzień 1 stycznia 
 

 (360) 
 

 (160) 
 

 (65) 

Utworzenie odpisu 
 

 (304) 
 

 (200) 
 

 (165) 

Należności spisane w trakcie roku 
obrotowego jako nieściągalne 

 
 (8) 

 
- 

 
- 

Kwoty odzyskane w ciągu roku 
 

30 
 

- 
 

70 

Stan na dzień 31 grudnia 
 

 (642) 
 

 (360) 
 

 (160) 

 

Utworzenie i rozwiązanie odpisu z tytułu utraty wartości należności zostało ujęte odpowiednio w pozostałych przychodach i 
kosztach operacyjnych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Pozostałe pozycje należności handlowych i pozostałych 
należności nie zawierają pozycji o obniżonej wartości. 

20. Aktywa finansowe w pozostałych podmiotach 
Pozycja dotyczy udziałów posiadanych w spółce Laundry Service Sp. z o.o. (19% wartości udziałów), oraz pożyczki udzielonej 
przez HTS Stargard Sp. z o.o. podmiotom niepowiązanym. 

21. Rozliczenia międzyokresowe 

  

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

  

31.12.2016 

 

31.12.2015 

 

31.12.2014 

Opłaty z tytułu leasingu 
 

148 
 

145 
 

- 

VAT naliczony 
 

466 
 

932 
 

272 

Ubezpieczenie majątku 
 

531 
 

348 
 

253 

Usługi telekomunikacyjne 
 

2 
 

6 
 

2 

Prowizje 
 

76 
 

149 
 

8 

Prenumeraty 
 

8 
 

9 
 

- 

Inne 
 

241 
 

- 

 

- 

  

1 473 
 

1 589 
 

535 

w tym: 
      Długoterminowe 
 

49 
 

150 
 

- 

Krótkoterminowe 
 

1 424 
 

1 439 
 

535 

  

1 473 
 

1 589  535 

 

22. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

  

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

  

31.12.2016 

 

31.12.2015 

 

31.12.2014 

  

000' PLN 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

Środki pieniężne w kasie i w banku 
 

5 663 
 

4 904 
 

892 

Krótkoterminowe depozyty bankowe 
 

- 
 

- 
 

- 

  

5 663 
 

4 904 
 

892 

23. Kapitał podstawowy 

  

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

  

31.12.2016 

 

31.12.2015 

 

31.12.2014 

  

000' PLN 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

Kapitał akcyjny wyemitowany i zapłacony: 
 

50 160 
 

35 114 
 

31 000 

Liczba akcji 
 

50 160 
 

35 114 
 

31 000 

wartość nominalna jednej akcji 
 

1 
 

1 
 

1 

Wartość nominalna wszystkich akcji 
 

50 160 
 

35 114 
 

31 000 
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2014 

  
Seria 

 
Liczba szt. (tys.) 

Na początek okresu 
   

31 000 

Na koniec okresu 
   

31 000 

 

2015 

 

  
Seria 

 
Liczba szt. (tys.) 

 
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Na początek okresu 
   

31 000 
  

  

E  2 414  Uchwała nr 1, akt notarialny Rep. A nr 2871/2015 z 
02.03.2015 

  

F  1 700  Uchwała nr 2, akt notarialny Rep. A nr 13885/2015 z 
28.07.2015 

Na koniec okresu 
   

35 114 
   

2016 

  

Seria 

 

Liczba szt. (tys.) 

 

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Na początek okresu 

   

35 114 

  

  

G  393  Uchwała nr 3, akt notarialny Rep. A nr 13885/2015 z 

28.07.2015, rejestracja w KRS 2016 

  

H 

 

I 

J 

 3 489 

 

1 164 

10 000 

 Uchwała nr 18, akt notarialny Rep. A nr 13256/2015 z 

29.06.2015, rejestracja w KRS 2016 

Uchwała nr 3, akt notarialny Rep. A nr 5395/2016 z 

29.02.2016 

Uchwała nr 4, akt notarialny Rep. A nr 5395/2016 z 

29.02.2016 

Na koniec okresu 

   

50 160 

   

Wszystkie wyemitowane przez podmiot dominujący akcje są akcjami zwykłymi bez żadnego uprzywilejowania, co do 
uczestnictwa w podziale zysku. 
 

24. Kapitał zapasowy 

  

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

  

31.12.2016 

 

31.12.2015 

 

31.12.2014 

  

000' PLN 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

Stan na początek okresu 
 

25 534 
 

6 356 
 

4 760 

Zwiększenie z tytułu podziału zysku 
 

10 033 
 

3 136 
 

1 649 

Agio 
 

26 442 
 

15 916 
 

- 

Skupione akcje własne 
 

 (2 000) 
 

- 
 

- 

Udziały niedające kontroli 
 

- 
 

- 
 

 (53) 

Przesunięcie z ZFRON 
 

- 

 

126 
 

- 

Stan na koniec okresu 
 

60 009 
 

25 534 
 

6 356 

 
 

25. Rozliczenie połączenia 
 
Nabycie udziałów w spółkach zależnych mających miejsce pod wspólną kontrolą zostało rozliczone metodą łączenia 
udziałów. Różnica między ceną udziałów a wartością kapitałów przypadających na spółkę dominującą została odniesiona na 
osobną pozycję kapitałów własnych „Rozliczenie połączenia”. 
 

  

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

  

31.12.2016 

 

31.12.2015 

 

31.12.2014 

  

000' PLN 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

Pral Serwis Sp. z o.o. 
 

(12) 
 

(12) 
 

(12) 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA 

                                                                     Prospekt emisyjny Hollywood S.A.    204|  
  

HTS Rental Sp. z o.o. 
 

(74) 
 

(74) 
 

(74) 

Hollywood Textile Services Sp. z o.o. 
 

(27 000) 
 

(27 000) 
 

(27 000) 

  
(27 086) 

 
(27 086) 

 
(27 086) 

 

26. Podatek odroczony 
 
Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego kompensuje się ze sobą, jeżeli istnieje możliwe do 
wyegzekwowania na drodze prawnej prawo do skompensowania bieżących aktywów i zobowiązań podatkowych oraz jeżeli 
odroczony podatek dochodowy podlega tym samym organom podatkowym. Po dokonaniu kompensaty, w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazuje się następujące kwoty: 
 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

31.12.2016 

 

31.12.2015 

 

31.12.2014 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego: 

 

 

 

 

 

 - aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego przypadające do realizacji po upływie 
12 miesięcy 

639 

 

111 

 

220 

 - aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego przypadające do realizacji w ciągu 12 
miesięcy 

546 

 

507 

 

344 

 
1 185 

 
618 

 
564 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego: 

      - zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego przypadające do uregulowania po 
upływie 12 miesięcy 

9 796 

 

10 052 

 

7 648 

 - zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego przypadające do uregulowania w ciągu 
12 miesięcy 

846 

 

641 

 

801 

 
10 642 

 
10 693 

 
8 449 

      

      Aktywo i zobowiązania z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego: 

okres do 
31.12.2016 

 

okres do 
31.12.2015 

 

okres do 
31.12.2014 

      Stan na początek okresu  (10 075) 
 

 (7 885)    (7 752) 

Wpływ na wynik finansowy  (485) 
 

 (248) 
 

 (283) 

Wpływ na kapitał własny 1 103 
 

 (1 942) 
 

150 

Stan na koniec okresu  (9 457)    (10 075)    (7 885) 

 
 
Zmiany stanu brutto odroczonego podatku dochodowego przedstawiają się następująco: 
 
Aktywo i zobowiązania z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego: 

okres do 
31.12.2016 

 

okres do 
31.12.2015 

 

okres do 
31.12.2014 

      Stan na początek okresu  (10 075) 
 

 (7 885)    (7 752) 

Wpływ na wynik finansowy  (485) 
 

 (248) 
 

 (283) 

Wpływ na kapitał własny 1 103 
 

 (1 942) 
 

150 

Stan na koniec okresu  (9 457)    (10 075)    (7 885) 

 
Na dzień bilansowy Grupa posiadała niewykorzystane straty podatkowe w kwocie  3 964 tys. PLN (2015: 161 tys. PLN, 2014: 
169 tys. PLN), które będą podlegały odliczeniu od przyszłych zysków podatkowych. Z tytułu strat podatkowych o wartości 
3.964 tys. PLN (2015: 161 tys. PLN, 2014: 169 tys. PLN) Grupa rozpoznała aktywa podatkowe. Grupa oszacowała, że przyszłe 
zyski umożliwią wykorzystanie strat podatkowych z lat ubiegłych. 
 
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego w trakcie roku (przed uwzględnieniem ich 
kompensaty) przedstawione zostały w tabelach poniżej. 
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Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Zobowiązania z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego: 

Wycena do wartości 
godziwej środków 

trwałych 

 Wycena kredytów 
w skorygowanej 

cenie nabycia 

 Odsetki  Różnica między 
amortyzacją 
bilansową i 
podatkową 

 Leasing 
środków 
trwałych 

 Razem 

 
000' PLN  000' PLN  000' PLN  000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Stan na 1 stycznia 2014 7 575  14  2  97  461  8 149 

Wpływ na wynik finansowy 0  -4  7  291  156  450 

Wpływ na kapitał własny (150)  -  -  -  -  (150) 

Stan na 31 grudnia 2014 7 425  10  9  388  617  8 449 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wpływ na wynik finansowy -  8  -9  -43  346  302 

Wpływ na kapitał własny 1 942  -  -  -  -  1 942 

Stan na 31 grudnia 2015 9 367  18  0  345  963  10 693 

  

       

 

 

 

 

 Wpływ na wynik finansowy -  (10)  21  617  424  1 052 

Wpływ na kapitał własny (1 103)  -  -  -  -  (1 103) 

Stan na 31 grudnia 2016 8 264  8  21  962  1 387  10 642 

 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 

rezerwa na urlopy i 
odprawy 

emerytalne 

 rezerwa na koszty  Odsetki  Straty podatkowe  Pozostałe  Razem 

 

000' PLN  000' PLN  000' PLN  000' PLN  000' PLN  000' PLN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stan na 1 stycznia 2014 72  150  1  174  -  397 

Wpływ na wynik finansowy (7)  177  -1  (6)  4  167 

Wpływ na kapitał własny -  -  -  -  -  - 

Stan na 31 grudnia 2014 65  327  -  168  4  564 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wpływ na wynik finansowy (2)  30  -  (7)  33  54 

Wpływ na kapitał własny -  -  -  -  -  - 

Stan na 31 grudnia 2015 63  357     161  37  618 

  

 

 

 

 

    

 

 

 Wpływ na wynik finansowy 3  (233)  -  577  220  567 

Wpływ na kapitał własny -  -  -  -  -  - 

Stan na 31 grudnia 2016 66  124  -  738  257  1 185 
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27. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 

  
Stan na dzień 

 
Stan na dzień 

 
Stan na dzień 

  31.12.2016  31.12.2015  31.12.2014 

  000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, 
wymagalne w ciągu: 

 

 

 

 

 

 jednego roku  5 417  7 223  3 329 

jednego do dwóch lat   4 740  

 

 

 dwóch do pięciu lat  3 460  8 964  6 332 

powyżej pięciu lat  1 089  5 431  3 784 

Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań  14 706  21 618  13 445 

 
 
Główne umowy leasingowe dotyczą linii pralniczych. W zawartych umowach nie pojawiają się żadne opłaty warunkowe. 
Umowy zawierają standardowe dla tego typu umów postanowienia i nakładają na korzystającego między innymi 
obowiązek terminowej zapłaty rat leasingowych. Zabezpieczenie umów stanowią zastawy rejestrowe na przedmioty 
umów leasingu. Wartość godziwa zobowiązań leasingowych Grupy nie różni się od ich wartości księgowej. 
 
Zobowiązania z tytułu leasingu są denominowane w następujących walutach i na 31.12.2016 wynosiły: 
 

Waluta   000'    000' PLN 

EUR   732   3 239 

PLN   11 467   11 467 

Razem       14 706 

 

28. Pożyczki i kredyty bankowe 

  

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

  

31.12.2016 

 

31.12.2015 

 

31.12.2014 

  

000' PLN 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

Długoterminowe 
      Kredyty bankowe 
 

23 272 
 

21 349 
 

15 550 

Inne pożyczki otrzymane 
 

- 
 

206 
 

175 

  

23 272 
 

21 555 
 

15 725 

  

- 
 

- 
 

- 

Krótkoterminowe 
 

- 
 

- 
 

- 

Kredyty w rachunku bieżącym 
 

5 304 
 

7 683 
 

6 336 

Kredyty bankowe 
 

3 623 
 

7 134 
 

1 832 

Pożyczki  
 

439 
 

672 
 

301 

  

9 365 
 

15 489 
 

8 467 

Kredyty i pożyczki razem 
 

32 638 
 

37 044 
 

24 194 

 

Struktura zapadalności kredytów i pożyczek długoterminowych przedstawia się w sposób następujący: 

  

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

  

31.12.2016 

 

31.12.2015 

 

31.12.2014 

  

000' PLN 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

Od 1 do 2 lat 
 

3 530 
 

4 155 
 

2 694 

Od 2 do 5 lat 
 

9 927 
 

11 992 
 

7 900 

Powyżej 5 lat 
 

9 816 
 

5 408 
 

5 131 

Razem 
 

23 272 
 

21 555 
 

15 725 

Wartości bilansowe długoterminowych kredytów i pożyczek odpowiadają ich wartościom godziwym. Nie występują 
zobowiązania denominowane w walutach obcych. 

Kwota kredytów bankowych wykazana w sprawozdaniu finansowym obejmuje kredyty inwestycyjne (podlegające 
kalkulacji SCN) oraz kredyty obrotowe. Wartość kredytów obrotowych wynosi na dzień 31.12.2016 5 434 tys. PLN, na dzień 
31.12.2015: 7.683 tys. PLN. 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA 

                                                                     Prospekt emisyjny Hollywood S.A.    207|  
  

 
Warunki zaciągniętych kredytów inwestycyjnych są następujące: 
 
HTS Rental Sp. z o.o. 

Kredyt w PKO BP SA w kwocie 757 tys. PLN ( PLN, 2015: 520 tys. PLN, 2016: 462 tys. PLN) zaciągnięty zgodnie z umową 
z dnia 04.10.2010. Spłata kredytu nastąpi w dniu 30.09.2025. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco, 
hipoteka zwykła 759 tys. PLN, hipoteka kaucyjna do kwoty 230 tys. PLN. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 3M 
plus 2%. 
 
Kredyt w Getin Noble Bank SA w kwocie 650 tys. PLN ( 2015: 117 tys. PLN, 2016- kredyt został całkowicie spłacony) 
zaciągnięty zgodnie z umową z dnia 05.12.2013. Zabezpieczeniem kredytu było pełnomocnictwo do rachunku 
firmowego Kredytobiorcy, oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, kaucja przyjęta na rachunek Banku w 
kwocie 260 tys. PLN. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 3M plus 2,5%. Spłata kredytu nastąpiła w dniu 
07.04.2016r.  
 
Kredyt w Getin Noble Bank SA w kwocie 3.500 tys. PLN (2015: 2.545 tys. PLN, 2016- kredyt został całkowicie spłacony) 
zaciągnięty zgodnie z umową z dnia 08.07.2015. Zabezpieczeniem kredytu był weksel in blanco, oświadczenie 
Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, poręczenie. Oprocentowanie kredytu wynosiło WIBOR 3M plus 1,8%. Spłata 
kredytu nastąpiła w dniu 18.03.2016r. 
 
Kredyt w PKO BP SA w kwocie 3.267 tys. PLN (2015: 3.261 tys. PLN, 2016: 3 233 tys. PLN) zaciągnięty zgodnie z umową 
z dnia 12.06.2015. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem zakończy w dniu 11.06.2025. Zabezpieczeniem kredytu 
jest hipoteka umowna do kwoty 4.901 tys. PLN, weksel in blanco, poręczenia wekslowe. Oprocentowanie kredytu 
wynosi WIBOR 1M plus 2,2%.  
 
HTS Medij Sp. z o.o. 
Kredyt w PKO BP S.A. w kwocie 9.515 tys. PLN (2015: 8.632 tys. PLN, 2016: 7 813 tys. PLN) zaciągnięty zgodnie z umową 
z dnia 21.02.2011. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem zakończy w dniu 31.12.2025. Zabezpieczeniem kredytu 
jest hipoteka łączna do kwoty 11.000 tys. PLN, cesja wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynków, 
weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się 
egzekucji, poręczenie wekslowe, klauzula potrącenia z rachunku bieżącego Kredytobiorcy. Oprocentowanie kredytu 
wynosi WIBOR 3M plus 2,5%. 
 
Kredyt w PKO BP S.A. w kwocie 98 tys. PLN (2015: 142 tys. PLN , 2016 – kredyt został całkowicie spłacony) zaciągnięty 
zgodnie z umową z dnia 21.02.2011. Spłata kredytu rozpoczęła się w dniu 31.03.2011 i zakończyła w dniu 31.10.2015. 
Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę, klauzula potrącenia z rachunku 
bieżącego Kredytobiorcy, zestaw rejestrowy ustanowiony na linii pralniczej i linii maglującej, o wartości 300 tys. PLN wg 
polisy ubezpieczeniowej wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 3M 
plus 2,85%.  
 
Hollywood Textile Services Sp. z o.o. 
Kredyt w BPH S.A. w kwocie 2.000 tys. PLN (2015: 175 tys. PLN, 2016: kredyt został całkowicie spłacony) zaciągnięty 
zgodnie z umową z dnia 30.06.2006. Zabezpieczeniem kredytu jest cesja wierzytelności z umowy o udzielenie dotacji, 
oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorców, weksel własny in blanco z deklaracją wekslową wystawiony 
przez kredytobiorców, zastaw rejestrowany na linii pralniczej będącej przedmiotem kredytowania wraz z cesją praw z 
polisy ubezpieczeniowej. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M plus 3,5%. Spłata kredytu nastąpiła 26.03.2016r.  
 
Kredyt w Getin Noble Bank S.A. w kwocie 1.000 tys. PLN (2015: 134 tys. PLN, 2016: kredyt został całkowicie spłacony) 
zaciągnięty zgodnie z umową z dnia 04.03.2013. Zabezpieczeniem kredytu była kaucja przyjęta na rachunek Banku 
w kwocie 16 tys. PLN, pełnomocnictwo do rachunku firmowego Kredytobiorcy prowadzonego w Getin Noble Bank SA, 
oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, hipoteka umowna do wysokości 1.700 tys. PLN. Oprocentowanie 
kredytu wynosiło WIBOR 3M plus 2,5%. Spłata kredytu nastąpiła 24.03.2016r. 
 
Kredyt w BPH S.A. w kwocie 600 tys. PLN (2015: 158 tys. PLN, 2016- kredyt został całkowicie spłacony) zaciągnięty 
zgodnie z umową z dnia 24.06.2004. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka umowna zwykła w wysokości 600 tys. PLN 
na nieruchomości, hipoteka kaucyjna do kwoty 325 tys. PLN na nieruchomości, weksel in blanco z wystawienia 
Kredytobiorcy, pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bieżącym w BPH PBK S.A., pełnomocnictwo do 
dysponowania środkami na rachunku bieżącym. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M plus 1%. Spłata kredytu 
nastąpiła w dniu 26.03.2016r. 
 
Kredyt w PKO BP S.A. w kwocie 6.500 tys. PLN (2015: 2.193 tys. PLN. 2016: 1 999 tys. PLN) zaciągnięty zgodnie z umową 
z dnia 15.03.2012. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem zakończy w dniu 15.03.2027. Zabezpieczeniem kredytu 
jest klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego Klienta, weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy na linii 
pralniczej o ogólnej wartości 18.200 tys. PLN. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M plus 2%.  
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Kredyt w BPH S.A. w kwocie 1.000 tys. PLN (2015: 319 tys. PLN, 2016: kredyt został całkowicie spłacony) zaciągnięty 
zgodnie z umową z dnia 21.12.2005. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka zwykła umowna w kwocie 1.000 tys. PLN, 
kaucja do kwoty 514 tys. PLN na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, weksel in blanco, 
pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M plus 1%. Spłata 
kredytu nastąpiła w dniu 26.03.2016r. 
 
Kredyt w PEKAO S.A. w kwocie 505 tys. PLN (2015: 143 tys. PLN, 2016: kredyt został całkowicie spłacony) zaciągnięty 
zgodnie z umową z dnia 16.02.2009. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka zwykła w wysokości 271 tys. PLN na 
nieruchomości zabudowanej, hipoteka kaucyjna w wysokości 135 tys. PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, 
pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Kredytobiorcy, weksel własny in blanco, oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M plus 1%. Spłata kredytu nastąpiła 30.11.2016r. 
 
Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w kwocie 400 tys. PLN (2015: 320 tys. PLN, 2016: kredyt został całkowicie 
spłacony) zaciągnięty zgodnie z umową z dnia 02.07.2014.. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco, 
pełnomocnictwo na rzecz Banku do dysponowania rachunkiem bieżącym kredytobiorcy, zestaw rejestrowy na mieniu 
ruchomym przedsiębiorstwa. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 3M plus 5,5%. Spłata kredytu nastąpiła w dniu 
11.08.2016r.  
 
Poltextil Sp. z o.o. 
Kredyt w Banku Zachodnim WBK S.A. w kwocie 150 tys. PLN (2015: 125tys. PLN, 2016: 95 tys. PLN) zaciągnięty zgodnie 
z umową z dnia 26.02.2015. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem zakończy w dniu 25.02.2020. Zabezpieczeniem 
kredytu jest weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 3M plus 5,75%.  
 
Hollywood S.A. 
Kredyt w PKO BP S.A. w kwocie 2.000 tys. PLN (2015: 1.998 tys. PLN, 2016: 1 923 tys. PLN) zaciągnięty zgodnie z umową 
z dnia 15.04.2015. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem zakończy w dniu 14.04.2025. Oprocentowanie kredytu 
wynosi WIBOR 1M plus 1,7%.  
 
Kredyt w PKO BP S.A. w kwocie 600 tys. PLN (2015: 600tys. PLN, 2016: 576 tys. PLN) zaciągnięty zgodnie z umową z dnia 
15.04.2015. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem zakończy w dniu 14.04.2025. Oprocentowanie kredytu wynosi 
WIBOR 1M plus 1,7%.  
 
Kredyt w ING w kwocie 1.149 tys. PLN (2015: 1.129 tys. PLN, 2016: 899 tys. PLN) zaciągnięty zgodnie z umową z dnia 
29.12.2015. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem zakończy w dniu 30.11.2020. Zabezpieczeniem kredytu jest 
weksel in blanco, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach zakupionych ze środków z kredytu. Oprocentowanie 
kredytu wynosi WIBOR 1M plus 1,9%.  
 
HTS Baxter Sp. z o.o.   
Kredyt w Deutsche Bank w kwocie 100 tys. PLN (2016: 27 tys. PLN) zaciągnięty zgodnie z umową z dnia 24.02.2016. 
Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem zakończy w dniu 28.02.2017. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in 
blanco, pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank Rachunkami Bieżącymi i pozostałymi rachunkami 
bankowymi prowadzonymi w Banku.. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M plus 1,6%. 
 
Kredyt w Deutsche Bank w kwocie 1 385 tys. PLN ( 2016: 1 297 tys. PLN) zaciągnięty zgodnie z umową z dnia 19.01.2016. 
Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem zakończy w dniu 31.12.2027 Zabezpieczeniem kredytu jest, hipoteka na rzecz 
Banku do kwoty 2 077 500,00PLN weksel in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego, pełnomocnictwo 
nieodwołalne do dysponowania przez bank Rachunkami Bieżącymi i pozostałymi rachunkami bankowymi 
prowadzonymi w Banku, cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiących przedmiot 
Zabezpieczeń Kredytu na kwotę minimum 2 000 000,00 PLN. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 3M plus 1,72%. 
 
Kredyt w Deutsche Bank w kwocie 480 tys. PLN (2015: 102tys. PLN, 2016: 58 tys. PLN) zaciągnięty zgodnie z umową 
z dnia 21.02.2008. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem zakończy w dniu 28.02.2018. Zabezpieczeniem kredytu 
jest weksel własny in blanco, zestaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach stanowiących linie pralniczą o wartości 
1.500 tys. PLN, cesja z praw z polisy, hipoteka umowna do kwoty 720 tys. PLN. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 
1M plus 1,6%. 
 
Kredyt w Deutsche Bank w kwocie 465 tys. PLN (2015: 248tys. PLN, 2016: 134 tys. PLN) zaciągnięty zgodnie z umową 
z dnia 21.02.2013. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem zakończy w dniu 31.12.2017. Zabezpieczeniem kredytu 
jest weksel własny in blanco, zestaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach stanowiących linie pralniczą o wartości 
1.500 tys. PLN, cesja z praw z polisy, hipoteka umowna do kwoty 720 tys. PLN. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 
3M plus 1,5%. 
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Kredyt w PEKAO S.A. w kwocie 2.191 tys. PLN (2015: 742tys. PLN, 2016: 591 tys. PLN) zaciągnięty zgodnie z umową 
z dnia 12.12.2013. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem zakończy w dniu 30.11.2020. Zabezpieczeniem kredytu 
jest weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunku bankowego Kredytobiorcy. Oprocentowanie kredytu wynosi 
WIBOR 1M plus 2,5%. 
 
Kredyt w Deutsche Bank w kwocie 122 tys. PLN (2015: 90tys. PLN, 2016: 62 tys. PLN) zaciągnięty zgodnie z umową 
z dnia 15.01.2015. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem zakończy w dniu 31.12.2018. Zabezpieczeniem kredytu 
jest weksel własny in blanco, oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, sądowy zastaw rejestrowy na 
maszynach o wartości minimum 1.500 tys. PLN. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 3M plus 1,5%. 
 
Kredyt w PEKAO S.A. w kwocie 660 tys. PLN (2015: 624tys. PLN, 2016: kredyt został całkowicie spłacony) zaciągnięty 
zgodnie z umową z dnia 06.02.2015. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco, hipoteka umowna do kwoty 
990 tys. PLN, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M 
plus 3,65%. Spłata kredytu nastąpiła w dniu 22.01.2016r. 
 
Kredyt w Deutsche Bank w kwocie 250tys PLN (2015: 197 tys. PLN , 2016: 156 tys. PLN) kredyt zaciągnięty zgodnie 
z umową z dnia 04.02.2008 r. Spłata kredytu wg umowy 02.02.2017r. pełnomocnictwo nieodwołalne do dysonowania 
przez bank wszystkimi rachunkami bieżącymi, oświadczanie o poddaniu się egzekucji, oświadczenie Poręczycieli 
wekslowych o poddaniu się egzekucji, weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego.  
 
Umowa pożyczki Clovin SA w kwocie 400 tys. PLN (2015: 392 tys. PLN, 2016: 313 tys. PLN) zaciągnięta zgodnie z umową 
z dnia 09.11.2015. Spłata pożyczki zgodnie z harmonogramem zakończy w dniu 30.11.2020. Oprocentowanie pożyczki 
wynosi WIBOR 1M plus 2%. 
 
HTS Baltica ( dawniej Konsorcjum Pralnicze) Sp. z o.o. 
Kredyt w Alior Bank S.A. w kwocie 500 tys. PLN (2015: 395 tys. PLN, 2016: 158 tys. PLN) zaciągnięty zgodnie z umową 
z dnia 03.08.2015. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem zakończy w dniu 31.07.2017. Zabezpieczeniem kredytu 
jest gwarancja o wartości 300 tys. zł. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 3M plus 3,10%. 
 
Kredyt w Alior Bank S.A. w kwocie 200 tys. PLN (2015: 191 tys. PLN, 2016: 201 tys. PLN) zaciągnięty zgodnie z umową 
z dnia 23.11.2015. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem zakończy w dniu 30.11.2017. Zabezpieczeniem kredytu 
jest pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Kredytobiorcy i cesja należności na rzecz 
Banku. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 3M plus 7,50%. 
 
Kredyt w BNP PARIBAS w kwocie 320 tys. PLN (2015: 128 tys. PLN, 2016: kredyt został całkowicie spłacony) zaciągnięty 
zgodnie z umową z dnia 31.12.2014.. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco, gwarancja bankowa, oświadczenie 
o poddaniu się egzekucji. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 3M plus 3,50%. Spłata kredytu nastąpiła 13.06.2016r. 
 
Kredyt w BNP PARIBAS w kwocie 520 tys. PLN (2015: 181 tys. PLN, 2016: 28 tys. PLN) zaciągnięty zgodnie z umową 
z dnia 11.02.2013. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem zakończy w dniu 05.02.2017. Zabezpieczeniem kredytu 
jest weksel in blanco, zastaw rejestrowy, cesje praw z polis. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 3M plus 3,50%. 
 
Kredyt w Raiffeisen w kwocie 1.020 tys. PLN (2015: 371 tys. PLN, 2016: 280 tys. PLN) zaciągnięty zgodnie z umową z dnia 
14.08.2014. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem zakończy 60 m-cy od spłaty całości pożyczki. Zabezpieczeniem 
kredytu jest poręczenie wekslowe, zastaw rejestrowy i polisa ubezpieczeniowa. Stopa referencyjna wynosi 2,60%.  
 
Kredyt w Raiffeisen w kwocie 239 tys. PLN (2015: 158 tys. PLN, 2016: 127 tys. PLN) zaciągnięty zgodnie z umową z dnia 
31.10.2014. Spłata kredytu rozpoczęła się w dniu 31.10.2014 i zgodnie z harmonogramem zakończy w dniu 31.10.2019. 
Zabezpieczeniem kredytu jest poręczenie wekslowe, zastaw rejestrowy, weksel, cesja i polisa ubezpieczeniowa. Stopa 
referencyjna wynosi 2,60%. 
 
HTS Targatz Gmbh 
Kredyt w PKO BANK POLSKI SA Niedelassung Deutschland  w kwocie 6 702 tys. zł ( 2016: 6 693 tys. PLN) zaciągnięty 
zgodnie z umowa z dnia 08.11.2016r. spłata kredytu zgodnie z umowa do dnia 08.06.2025r. Zabezpieczenie 
wierzytelności Banku: 1) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Klienta prowadzonych przez Oddział PKO BP 
S.A. we Frankfurcie, 2) Poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Hollywood S.A. oraz Hollywood Textile 
Service Sp. z o.o.; 3) Dług gruntowy na nieruchomości (księga wieczysta arkusz 4839) / hipoteka– wpis na pierwszym 
miejscu, wraz z cesją z polisy ubezpieczenia nieruchomości, 4) Zastaw na pozostałych rzeczowych aktywach trwałych 
wraz z cesją z polisy ubezpieczenia majątku.5) Zastaw na udziałach w HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE TARGATZ GMBH 
posiadanych przez Hollywood S.A na zasadach ogólnych udzielił Hollywood SA oraz Hollywood Textile Service Sp. z o.o..  
Oprocentowanie EURIBOR 1M PLUS 2,5%  
Warunki zaciągniętych przez spółki z grupy kredytów w rachunkach bieżących zostały zaprezentowane w tabeli. 
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Warunki zaciągniętych kredytów w rachunku bieżącym są następujące: 

Kredytobiorca Kredytodawca 

Stan na 
31.12.2016 

Data umowy Termin spłaty 

Kwota linii 
kredytowej 

zgodnie z 
umową 

000'PLN 

Oprocentowanie Zabezpieczenie 

000'PLN 

Poltextil 

Deutsche Bank 51 11.07.2014 13.07.2017 140 
WIBOR 1M + 4% 

marża 

- pełnomocnictwo do dysponowania przez bank 
środkami na rachunku bieżącym 

Sp. z o.o. 
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez 
Kredytobiorcę 

 
- poręczenie wraz z oświadczeniem poręczycieli o 
poddaniu się egzekucji 

  
- gwarancja udzielona przez Bank BGK o wartości 84 tys. 
PLN 

Poltextil  
  

47 10.06.2016 09.06.2018 140 
WIBOR 1M + 6% 

marża 
- weksel własny in blanco 

Sp. z o.o. 

Hollywood Textile  
Service  

Bank Pekao S.A 1 742 19.10.2007 30.09.2017 2 500 
WIBOR 1M + 

marża  
2,50 p.p. 

- hipoteka umowna w wysokości 2.250 tys. PLN 
ustanowiona na  nieruchomości położonej w Sierpcu 

Sp. z o.o. 
- cesja na Bank praw z polisy ubezpieczeniowej  w/w 
nieruchomości 

 
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez 
kredytobiorcę i poręczycieli 

 
- weksel in blanco 

  
- pełnomocnictwo dla banku do dysponowania 
rachunkami bankowymi kredytobiorcy 

Hollywood Textile  
Service  

PKO Bank Polski S.A. 1 129 30.12.2010 29.01.2017 3 000 
WIBOR 1M + 1,1 

p.p. 

- klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków 
bieżących  

Sp. z o.o.  kredytobiorcy 

 
- weksel in blanco 

 
- przeniesienie własności środków trwałych 

  - zastaw rejestrowy na środkach trwałych 
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HTS Medij 

PKO Bank Polski S.A. 245 21.02.2011 31.03.2017 500 
WIBOR 1M + 

marża 2,3% p. p. 

- hipoteka do kwoty 1.200 tys. PLN na 
nieruchomości  
w Gostyniu 

Sp. z o.o. 
- cesja wierzytelności z umowy 
ubezpieczeniowej w/w nieruchomości 

 
- weksel in blanco 

 
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji 

 
- poręczenie wekslowe 

  
- klauzula potrącenia z rachunku bieżącego 
kredytobiorcy 

HTS Ama 

BZ WBK S.A. 290 16.12.2014 07.12.2017 300 
WIBOR 1M + 3% 

marża 

- weksel własny in blanco 

Sp. z o.o. 
gwarancja w wysokości 180 tys. PLN udzielona 
przez Bank BGK w ramach Portfelowej Linii 
Gwarancyjnej de minimus 

  - wpływy na rachunki bieżące  

HTS Baltica 

ALIOR BANK S.A. 1 400 03.08.2015 21.07.2017 1400 3% 

Pełnomocnictwo do dysponowania środkami 
na  rachunku bankowym 

Sp. z o.o. 
Gwarancja spłaty kredytu przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego w ramach 
portfelowej linii gwarancyjnej de minimis.   

    

HTS Baltica 

GETIN NOBLE BANK 
SA 

344 23.02.2015 26.04.2017 351 5% 

Pełnomocnictwo do dysponowania środkami 
na  rachunku bankowym 

Sp. z o.o. Weksel in blanco Kredytobiorcy. 

 
Poręczenie wesklowe przez Iwonę Markowską. 

  
Poręczenie wg prawa cywilnego Iwony 
Markowskiej 

HTS TARGATZ  GmbH 

PKO BP SA 559 23.02.2015 26.04.2017 2 654 
EURIBOR 

1M+MARŻA 2,1% 

Poręczenie na zasadach ogólnych udzielone 
Hollywood Textile Service Sp.zo.o. 

 
Poręczenie na zasadach ogólnych udzielone 
przez Hollywood SA 
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HTS BAXTER 
Deutsche Bank 
Polska S.A. 

161 04.02.2008 02.02.2017 250 
WIBOR 

3M+MARŻA 3% 

weksel własny in blanco wraz z deklaracją 
wekslową 

Sp. z o.o. 
 

      

HTS BAXTER 

Deutsche Bank 
Polska S.A. 

18 24.02.2016 28.02.2017 100 
WIBOR 

1M+MARŻA 2% 

 pełnomocnictwo nieodwołalne do 
dysponowania przez Bank Rachunkami 
Bieżącymi i pozostałymi rachunkami 
prowadzonymi w banku 

Sp. z o.o. 
weksel własny in blanco wraz z deklaracją 
wekslową 
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29. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 
 

  

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

  

31.12.2016 

 

31.12.2015 

 

31.12.2014 

  

000' PLN 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

Zobowiązania handlowe 
 

10 763 
 

20 154 
 

7 576 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 
 

1 252 
 

935 
 

765 

Zobowiązanie z tytułu nabycia udziałów 
 

20 
 

- 
 

- 

Zobowiązania z tytułu ZFRON i ZFŚS 
 

53 
 

20 
 

60 

Pozostałe ( w tym z tytułu zakupu śr. trwałych) 
 

3 069 
 

153 
 

730 

  

15 157 
 

21 262 
 

9 131 

       W tym: 
      Część długoterminowa 
 

- 
 

- 
 

- 

Część krótkoterminowa 
 

15 157 
 

21 262 
 

9 131 

  

15 157 
 

21 262 
 

9 131 

 
Średni termin płatności zobowiązań handlowych wynosi od 14 do180 dni.  
 
Zarząd Grupy uważa, że wartość księgowa zobowiązań handlowych jest zbliżona do ich wartości godziwej. 
 
W okresie obrotowym ciążyły zobowiązania umowne, dotyczące zakupu/ wybudowania/ dostosowywania 
nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 9.088 tys. PLN, oraz zobowiązania, dotyczące napraw/ utrzymania/ 
ulepszania (poprawy standardu) nieruchomości. 
 

30. Świadczenia pracownicze 
 
Na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych na dzień bilansowy składają się: 

  

Stan na dzień 
 

Stan na dzień 
 

Stan na dzień 

  

31.12.2016  31.12.2015  31.12.2014 

  

000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Wynagrodzenia płatne w następnym miesiącu 
 

1 251 
 

935 
 

765 

  

1 251 
 

935 
 

765 

 

Z tytułu świadczeń pracowniczych w sprawozdaniu z wyniku i całkowitych dochodów ujęto następujące kwoty: 

  

Za okres:  Za okres:  Za okres: 

  

od 01.01.2016  od 01.01.2015  od 01.01.2014 

  

do 31.12.2016  do 31.12.2015  do 31.12.2014 

  

000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Koszty bieżącego zatrudnienia  
 

 (13 128) 
 

 (11 222) 
 

 (10 767) 

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia 
 

 (2 141) 
 

 (1 718) 
 

 (1 651) 

  

 (15 269) 
 

 (12 940) 
 

 (12 418) 

 
W tabeli poniżej przedstawiono informację o przeciętnym zatrudnieniu (z uwzględnieniem zarządu): 
 

  

Stan na dzień  Stan na dzień  Stan na dzień 

  

31.12.2016  31.12.2015  31.12.2014 

  

Liczba 
pracowników 

 

Liczba 
pracowników 

 

Liczba 
pracowników 

Pracownicy produkcyjni 
 

175 
 

331 
 

345 

Pracownicy nieprodukcyjni 
 

106 
 

50 
 

55 

  

282 
 

381 
 

400 

 
 
 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA 

                                                                     Prospekt emisyjny Hollywood S.A.    214|  
  

31. Rezerwy na zobowiązania  

  

Stan na dzień 
 

Stan na dzień 
 

Stan na dzień 

  

31.12.2016 
 

31.12.2015 
 

31.12.2014 

  

000' PLN 
 

000' PLN 
 

000' PLN 

Rezerwa na urlopy 
 

322 
 

290 
 

307 

Rezerwa na odprawy emerytalne 
 

56 
 

39 
 

34 

  

378 
 

329 
 

341 

       długoterminowe 
 

378 
 

329 
 

341 

krótkoterminowe 
 

- 
 

- 
 

- 

  

378 
 

329 
 

341 

 

  

Urlopowa 
 

Na odprawy 
emerytalne 

 
Razem 

  

000' PLN 
 

000' PLN 
 

000' PLN 

Stan na 1 stycznia 2014 
 

358 
 

22 
 

380 

Ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z 
całkowitych dochodów 

      - zwiększenia 
 

- 
 

12 
 

12 

- zmniejszenia 
 

 (51) 
 

- 
 

 (51) 

Stan na 31 grudnia 2014 
 

307 
 

34 
 

341 

       

       Stan na 1 stycznia 2015 
 

307 
 

34 
 

341 

Ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z 
całkowitych dochodów 

      - zwiększenia 

 
- 

 
5 

 
5 

- zmniejszenia 
 

 (17) 
 

- 
 

 (17) 

Stan na 31 grudnia 2015 
 

290 
 

39 
 

329 

 

Stan na 1 stycznia 2016 

 
290 

 
39 

 
329 

Ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z 
całkowitych dochodów 

      - zwiększenia 

 
1 

 
17 

 
18 

- zmniejszenia 

 
- 

 
- 

 
- 

Stan na 31 grudnia 2016 

 
291 

 
56 

 
347 

 
 

32. Przychody przyszłych okresów 
 

 

Stan na dzień 
 

Stan na dzień 
 

Stan na dzień 

 

31.12.2016 

 

31.12.2015 

 

31.12.2014 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

 

000' PLN 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów z leasingu zwrotnego 4 056 
 

4 388 
 

4 715 

Rozliczenie dotacji 4 490 
 

6 192 
 

4 859 

Pozostałe 130 
 

13 
 

1 

 
8 676 

 
10 593 

 
9 575 

w tym: 
     Długoterminowe 7 348 

 
10 373 

 
9 569 

Krótkoterminowe 1 328 
 

220 
 

6 

 
8 676 

 
10 593 - 9 575 
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33. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
 
Kryteria podziału działalności Spółki na działalność operacyjną, inwestycyjną oraz finansową są następujące: 

 Do działalności operacyjnej zalicza się transakcje i zdarzenia związane z działalnością podstawową, nie wymienione 
w działalności finansowej i inwestycyjnej, tj. związanych z dokonaniem spłaty zobowiązań oraz otrzymaniem zapłaty 
z tytułu sprzedaży i regulowaniem należności. 

 Do działalności inwestycyjnej zalicza się głównie wpływy i wydatki związane z zakupem lub sprzedażą składników 
aktywów trwałych oraz nabyciem lub sprzedażą akcji i udziałów. 

 Do działalności finansowej zalicza się głównie pozyskiwanie kapitału własnego i kapitałów obcych oraz jego zwrot i 
obsługę oraz przepływy związane finansowaniem w formie leasingu. 

 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (ujęte w jednej pozycji sprawozdawczej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy) 
składają się z gotówki w banku oraz innych wysoce płynnych inwestycji o okresie realizacji do trzech miesięcy. 
 

34. Zobowiązania warunkowe 
Spółka Hollywood S. A. udzieliła gwarancji zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 
Beneficjent 

/korzystający 
Poręczyciel Finansujący Tytuł poręczenia Kwota Data poręczenia Termin spłaty 

HTS Stargard Sp. z o.o. Hollywood S.A. CA EFL 
Leasing 

kompresora/poręczeni
e wekslowe 

87 700,45 18.08.2016 31.08.2021 

HTS Baltica Sp. z o.o. Hollywood S.A. Carefleet S.A. 
Poręczenie umowy na 

wynajem 
długoterminowy 

920 000,00 02.09.2016 02.09.2019 

HTS AMA Sp. z o.o. Hollywood S.A. Carefleet S.A. 
Poręczenie umowy na 

wynajem 
długoterminowy 

560 000,00 15.09.2016 15.09.2019 

HTS Stargard Sp. z o.o. Hollywood S.A. CA EFL Leasing Opel Insygnia 77 154,47 22.09.2016 22.09.2020 

HTS Stargard Sp. z o.o. Hollywood S.A. CA EFL Leasing Opel Insygnia 48 808,95 05.10.2016 05.10.2020 

HTS Medij Sp. z o.o. Hollywood S.A. PKO BP S.A. 
Kredyt w rachunku 

bieżącym 
500 000,00 21.10.2016 31.01.2017 

HTS Medij Sp. z o.o. Hollywood S.A. PKO BP S.A. Kredyt inwestycyjny 9 515 000,00 21.10.2016 31.12.2028 

HTS Stargard Sp. z o.o. Hollywood S.A. 
Deutsche Leasing 

PL S.A. 
Deklaracja wekslowa 1 236 757,70 25.10.2016 84 m-cy 

HTS TARGATZ Gmb H Hollywood S.A. PKO BP S.A. 
Kredyt w rachunku 

bieżącym 
600 000,00 08.11.2016 31.08.2017 

HTS TARGATZ Gmb H Hollywood S.A. PKO BP S.A. Kredyt inwestycyjny 1 515 000,00 EUR 08.11.2016 08.04.2025 

HTS Baltica Sp. z o.o. Hollywood S.A. Alior Bank S.A. 
Kredyt w rachunku 

bieżącym 
1 400 000,00 21.12.2016 31.07.2017 

HTS Sp. z o.o. Hollywood S.A. PKO BP S.A. 
Kredyt w rachunku 

bieżącym 
1 500 000,00 30.12.2016 31.01.2017 

HTS Stargard Sp. z o.o. Hollywood S.A. 
Alior Leasing Sp. 

z o.o. 
Leasing urządzenia 

RFID 
101 700,00 01.01.2017 01.01.2022 

  
Począwszy od dnia następującego po dniu 31.12.2019 na spółce  Hollywood S.A. ciążyć może również zobowiązanie 
warunkowe: 
1. Panu Markowi Borawskiemu będzie przysługiwało jednorazowe prawo żądania od Hollywood SA lub podmiotu przez 

niego wskazanego zakupu wszystkich lub części posiadanych przez niego akcji serii E i F za cenę3 zł za jedną akcję 
jeżeli na dzień 31.12.2018 r. łączna wartość akcji serii E i F będzie mniejsza od kwoty 3.399.999 zł. 

2.  Andrzejowi Malinowskiemu i Grzegorzowi Kundzie będzie przysługiwać prawo żądania od Hollywood S. A .lub 
podmiotu przez niego wskazanego odkupu akcji serii E i F za cenę 3 zł za jedną akcję. 

Pan Marek Borawski zobowiązuje się do powstrzymania się od sprzedaży objęty przez niego 566.666akcji Hollywood 
S.A. do dnia 31.12.2019 r., chyba że Emitent wyrazi zgodę na wcześniejszą sprzedaż; 
Pan Grzegorz Kunda oraz Pan Andrzej Malinowski zobowiązują się do powstrzymania się od sprzedaży566.666 akcji 
Emitenta do dnia 31.12.2018 r., chyba że Emitent wyrazi zgodę na wcześniejszą sprzedaż lub Pan Adam Konieczkowski 
dokona sprzedaż posiadanych akcji na rynku regulowanym z wyjątkiem transakcji pakietowych. 
Pan Marek Borawski ustanawia prawo pierwszeństwa nabycia posiadanych 566.666 akcji Emitenta na rzecz Hollywood 
S.A. lub podmiotu przez Emitenta wskazanego w razie chęci zbycia akcji po dniu31.12.2019 r. 
Pan Grzegorz Kunda i Pan Andrzej Malinowski ustanawiają prawo pierwszeństwa nabycia akcji Emitenta serii E lub F na 
rzecz Hollywood S.A. lub podmiotu przez niego wskazanego. 
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35. Transakcje z podmiotami powiązanymi  
 
Transakcje pomiędzy spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, podlegały eliminacji w momencie konsolidacji i nie 
zostały ujawnione w tej nocie. Transakcje pomiędzy Grupą a podmiotami powiązanymi ujawnione zostały poniżej.  

 
Transakcje handlowe 
W ciągu roku, spółki z Grupy zawarły następujące transakcje handlowe ze swoimi podmiotami powiązanymi, które nie 
należą do Grupy: 

  

 okres do 
31.12.2016 

 

 okres do 
31.12.2015 

 

 okres do    
31.12.2014 

Przychody ze sprzedaży towarów i usług 
 

000' PLN 
 

000' PLN 
 

000' PLN 

Pracosław 
 

4 
 

3 
 

3 

Certus Sp. z o.o. 
 

124 
 

113 
 

70 

Polservis 
 

2 
 

3 
 

9 

Energo-fotowoltaika 
 

 -       
 

3 
 

3 

Begreener 
 

5 
 

4 
 

4 

  

135 
 

126 
 

89 

 

  

 okres do 
31.12.2016 

 

 okres do 
31.12.2015 

 

 okres do    
31.12.2014 

  

000' PLN 
 

000' PLN 
 

000' PLN 

Zakupy towarów i usług 
      Adam Konieczkowski 
 

10 
 

29 
 

27 

Certus Sp. z o.o. 
 

291 
 

225 
 

221 

Polservis 
 

18 
 

                     -  
 

26 

INDEX Paweł Mielczarek 
 

 -     
 

90 
 

90 

Kancelaria Adwokacka, Marcin Podsiadło 
 

219 
 

                     -  
 

                       
-  

New 4mat 
 

101 
 

98 
 

93 

Begreener 
 

 -     
 

                     -  
 

7 

Pracosław 
 

42 
 

                     -  
 

                     -  

  

681 
 

442 
 

465 

 
 
Pracosław, Kancelaria Podatkowo – Księgowa Certus, Polservis, Energo-fotowoltaika, Begreener są podmiotami 
powiązanymi osobowo poprzez pana Adama Konieczkowskiego.  
INDEX Paweł Mielczarek, New 4mat to podmioty powiązane poprzez osobę z Rady Nadzorczej spółki Hollywood SA. 
Spółka Pracosław oraz pan Adam Konieczkowski wynajmowali pomieszczenia biurowe od jednostki w Grupie. 
Kancelaria Podatkowo – Księgowa Certus świadczyła usługi finansowo-księgowe, zaś nabywała w Grupie usługi 
informatyczne, korzystała z serwerów i wynajmowała lokal. 
Polserwis wynajmował lokale w Grupie i świadczył na jej rzecz usługi doradcze. 
INDEX Paweł Mielczarek świadczył usługi doradcze na rzecz Grupy. 
New4mat nabywał usługi pośrednictwa handlowego od Grupy. 
Energo-fotowoltaika wynajmowała lokal biurowy. 
Begreener sprzedawał środki czystości do Grupy. 
 
Zarówno sprzedaż jak i zakupy towarów oraz usług do i od podmiotów powiązanych odbywa się na podstawie cen 
rynkowych.   
 
Rozrachunki na dzień bilansowy nie są zabezpieczone i zostaną uregulowane zgodnie z umownymi terminami płatności.  
Nie utworzono żadnych odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych od podmiotów powiązanych.  
 

Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży i zakupu towarów i usług są następujące: 

  

stan na dzień 
31.12.2016  

stan na dzień 
31.12.2015  

stan na dzień 
31.12.2014 

  
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

Należności od podmiotów powiązanych 
      

Adam Konieczkowski 
 

1 
 

1 
 

                   -    
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Certus Sp. z o.o. 
 

1 
 

2 
 

5 

Polservis 
 

- 
 

                     -    
 

6 

Begreener 
 

- 
 

                     -    
 

1 

  

3 
 

3 
 

12 

 

  

stan na dzień 
31.12.2016  

stan na dzień 
31.12.2015  

stan na dzień 
31.12.2014 

  

000' PLN 
 

000' PLN 
 

000' PLN 

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 
      

Adam Konieczkowski 
 

- 
 

14 
 

5 

Pracosław 
 

9 
 

3 
 

                   -    

Certus Sp. z o.o. 
 

98 
 

47 
 

82 

Polservis 
 

- 
 

10 
 

10 

INDEX Paweł Mielczarek 
 

- 
 

9 
 

9 

New 4mat 
 

13 
 

17 
 

14 

  

120 
 

100 
 

120 

 

Wynagrodzenia kluczowych członków kadry kierowniczej 

Koszty wynagrodzenia członków zarządu oraz członków pozostałej kadry kierowniczej kształtowały się następująco: 

  

Stan na dzień 
31.12.2016 

 

Stan na dzień 
31.12.2015  

Stan na dzień 
31.12.2014 

  

000' PLN 
 

000' PLN 
 

000' PLN 

Członkowie Zarządu łącznie 
 

1 108 
 

783 
 

714 

W tym krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
 

1 108 
 

783 
 

714 

 
      Członkowie pozostałej kadry kierowniczej łącznie 
 

1 340 
 

490 
 

427 

W tym krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
 

1 340 
 

490 
 

427 

  

2 448 

 

1 273 
 

1 141 

 

Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym, w tym członkom zarządu oraz kluczowym członkom kadry kierowniczej nie 
wystąpiły. 

Na dzień 31 grudnia 2015 w spółce zależnej Konsorcjum Pralnicze Sp. z.o.o. występowała kwota 2,5 mln zł należności 
będąca kwotą nierozliczonych zaliczek z byłym Prezesem Zarządu i ówczesnymi mniejszościowymi udziałowcami spółki. 
Zaliczka w kwocie 2,0 mln zł została rozliczona w II kwartale 2016 roku.  
Spółka Hollywood Textile Service Sp. z o.o. na dzień 31.12.2015 r. wykazuje aktywa finansowe z tytułu udzielonych 
pożyczek do Energo-fotowoltaika w łącznej kwocie 4 tys. zł.  
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36. Instrumenty finansowe 

  

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

 

Aktywa finansowe 
wyceniane w 

wartości godziwej 
przez RZiS 

 

Pożyczki i należności 

 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 

godziwej przez 
RZiS 

 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane wg 
zamortyzowanego 

kosztu 

 

Ogółem 

  

'000 PLN 
 

'000 PLN 
 

'000 PLN 
 

'000 PLN 
 

'000 PLN 
 

'000 PLN 

Stan na dzień 31.12.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki pieniężne 
 

- 
 

- 
 

5 663 
 

- 
 

- 
 

5 663 

Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności (bez budżetowych) 
 

- 
 

- 
 

19 908 
 

- 
 

- 
 

19 908 

Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych 
 

100 
 

- 
 

880 
 

- 
 

 

 

980 

Zobowiązania handlowe i pozostałe (bez budżetowych) oraz rozliczenia 
międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(23 832) 

 

(23 832) 

Zobowiązania z tytułu faktoringu 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(264) 
 

(264) 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(32 638) 
 

(32 638) 

Zobowiązania z tytułu leasingu 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(14 706) 
 

(14 706) 

  

100  -  26 451  -  (71 440)  (44 889) 

Stan na dzień 31.12.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki pieniężne  -  -  4 904  -  -  4 904 

Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności (bez budżetowych)  -  -  25 446  -  -  25 446 

Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych  100  -  
 

 -  -  100 

Zobowiązania handlowe i pozostałe (bez budżetowych) oraz rozliczenia 
międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów 

 
- 

 
- 

   

- 
 

(31 855) 
 

(31 855) 

Zobowiązania z tytułu faktoringu 
 

- 
 

- 
   

- 
 

(1 005) 
 

(1 005) 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 
 

- 
 

- 
   

- 
 

(37 044) 
 

(37 044) 

Zobowiązania z tytułu leasingu  -  -  
 

 -  (21 617)  (21 617) 

 

 100  -  30 350  -  (91 521)  (61 071) 

Stan na dzień 31.12.2014             

Środki pieniężne  -  -  892  -  -  892 

Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności (bez budżetowych)  -  -  8 036  -  -  8 036 

Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych  -  -  
 

 -  -  - 

Zobowiązania handlowe i pozostałe (bez budżetowych) oraz rozliczenia 
międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(18 705) 

 
(18 705) 

Zobowiązania z tytułu faktoringu 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(24 192) 
 

(24 192) 

Zobowiązania z tytułu leasingu  -  -  -  -  (13 444)  (13 444) 

 

 -  -  8 928  -  (56 341)  (47 413) 
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Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych 

 

  

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

 

Aktywa finansowe 
wyceniane w 

wartości godziwej 
przez RZiS 

 

Pożyczki i należności 

 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 

godziwej przez 
RZiS 

 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane wg 
zamortyzowanego 

kosztu 

 

Ogółem 

  

'000 PLN 

 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

Za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody (koszty) z tytułu odsetek 
 

- 
 

- 
 

2 

 

- 

 

(2 150) 

 

(2 148) 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 
 

- 
 

- 
 

- 

 

- 

 

(111) 

 

(111) 

Rozwiązanie (utworzenie) odpisów aktualizujących 
 

- 
 

- 
 

(304) 

 

- 

 

- 

 

(304) 

Zyski (straty) z tytułu wycen 
 

- 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  
- 

 
- 

 
(302) 

 
- 

 
(2 261) 

 
(2 563) 

 
Za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody (koszty) z tytułu odsetek 
 

- 
 

- 
 

54 
 

- 
 

(2 108) 
 

(2 054) 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 
 

- 
 

- 
   

- 
 

(27) 
 

(27) 

Rozwiązanie (utworzenie) odpisów aktualizujących 
 

- 
 

- 
 

(216) 
 

- 
   

(216) 

Zyski (straty) z tytułu wycen 
 

- 
     

- 
   

- 

  
- 

 
- 

 
(162) 

 
- 

 
(2 135) 

 
(2 297) 

 

Za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku             

Przychody (koszty) z tytułu odsetek 
 

- 
 

- 
 

3 
 

- 
 

(1 817) 
 

(1 814) 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(40) 
 

(40) 

Rozwiązanie (utworzenie) odpisów aktualizujących 
 

- 
 

- 
 

(98) 
 

- 
 

- 
 

(98) 

Zyski (straty) z tytułu wycen 
 

- 
 

- 
   

- 
 

- 
 

- 

  
- 

 
- 

 
(95) 

 
- 

 
(1 857) 

 
(1 952) 
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Grupa jest narażona na ryzyka związane przede wszystkim z instrumentami finansowymi, z których korzysta, takimi jak: 
kredyty bankowe, pożyczki umowy leasingu finansowego, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz należności i zobowiązania 
handlowe. 
 
Ogólna polityka Grupy Hollywood dotycząca zarządzania ryzykiem finansowym ma na celu zminimalizowanie potencjalnie 
niekorzystnego wpływu na wynik finansowy oraz płynność finansową Grupy. Zarząd jednostki dominującej ustala ogólne 
zasady zarządzania ryzykiem oraz politykę dotyczącą konkretnych obszarów, takich jak: ryzyko zmiany kursu walut, ryzyko 
stopy procentowej, ryzyko kredytowe, w celu stabilizacji przepływów pieniężnych tym samym zapewnienia odpowiedniego 
poziomu płynności i elastyczności finansowej. 
 
Ryzyko walutowe 
Grupa jest narażona na ryzyko walutowe w niewielkim stopniu z uwagi na sprzedaż na terenie kraju oraz zdecydowaną 
większość zakupów realizowaną w oparciu o PLN. Walutą funkcjonalną jednostek wchodzących w skład Grupy jest polski 
złoty. Transakcje dotyczące umów z kontrahentami wyrażone w walutach obcych nie są istotne. W przypadku wystąpienia 
transakcji w walutach obcych Grupa stara się ograniczać to ryzyko np. zawierając odpowiednie ustalenia w umowach z 
niektórymi kontrahentami, uzależniające finalną cenę dla kontrahenta od kursu waluty mającego wpływ na koszt 
wytworzenia produktu lub usługi. 
 
Ryzyko stopy procentowej 
Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko wynikające z faktu, że wartość godziwa albo przyszłe przepływy z instrumentu 
finansowego będą zmieniać się na skutek zmian stóp procentowych. Z powodu niedużego udziału długu w finansowaniu 
ogółem oraz poziomu stóp procentowych i ich zmian w ostatnim czasie, ekspozycja Grupy na to ryzyko nie jest szczególnie 
wysoka. W przypadku wzrostu udziału długu w strukturze finansowania ekspozycja na to ryzyko ulegnie zwiększeniu. 
 
Zobowiązaniami narażonymi na zmiany stóp procentowych są przede wszystkim kredyty oraz zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego.  
 
Wrażliwość na wahania stóp procentowych  
Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Grupę zmiana stopy procentowej WIBOR 1M o 1pp spowoduje wzrost obciążeń 
odsetkowych w całym okresie obowiązujących aktualnie podpisanych umów o około 230 tys. PLN. 
 
Grupa nie posiada znaczących aktywów i zobowiązań finansowych o stałej stopie procentowej wycenianych w wartości 
godziwej przez wynik finansowy oraz nie stosuje transakcji pochodnych, jako zabezpieczenie wartości godziwej. Dlatego też 
zmiana stopy procentowej nie miałaby wpływu na sprawozdanie z całkowitych dochodów z tytułu zmiany wartości godziwej 
instrumentów finansowych. 
 
Ryzyko kredytowe 
Ryzyko kredytowe definiowane jest, jako ryzyko poniesienia straty finansowej przez Grupę w sytuacji, kiedy kontrahent lub 
druga strona transakcji nie spełni swoich umownych obowiązków. Polityka Grupy zakłada ciągły monitoring i każdorazową 
analizę możliwości udzielenia kredytu kupieckiego odbiorcom produktów i usług. Wydłużony okres spłaty mogą otrzymać 
firmy będące we wcześniejszych okresach klientami Grupy i charakteryzujące się pozytywną historią spłat, oraz firmy 
posiadające zdolność kredytową ocenioną na podstawie analiz wewnętrznych lub zewnętrznych. Grupa w celu 
zminimalizowania potencjalnego wpływu ryzyka kredytowego na bieżąco monitoruje salda w odniesieniu do każdego 
klienta. W przypadku realizacji sprzedaży do sektora medycznego praktyką jest wykorzystywanie przez Grupę 
wyspecjalizowanych firm faktoringowych, celem poprawy struktury kapitału obrotowego oraz minimalizacji ekspozycji 
kredytowej. 
 
Niski stopień ryzyka kredytowego widoczny jest na przykładzie analizy poziomu odpisów aktualizujących:  
- dla roku 2014 - obroty roczne Grupy to poziom 44.600 tys. PLN, a poziom utworzonych odpisów aktualizujących wartość 
należności w 2014 roku to 160 tys. PLN 
- dla roku 2015 - obroty roczne Grupy to poziom 67.319 tys. PLN, a poziom utworzonych odpisów aktualizujących wartość 
należności w 2015 roku to 360 tys. PLN 
- dla roku 2016 - obroty roczne Grupy to poziom 76 734  tys. PLN, a poziom utworzonych odpisów aktualizujących wartość 
należności w 2016 roku to 642 tys. PLN 
 
Ryzyko utraty płynności  
Ryzyko utraty płynności to ryzyko, iż Grupa nie będzie w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych w dacie ich 
wymagalności. W ramach zarządzania ryzykiem płynności Grupa stara się utrzymywać stan środków pieniężnych 
pozwalający na spłatę zobowiązań bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Grupa monitoruje ryzyko braku płynności poprzez 
planowanie płynności, które uwzględnia terminy zapadalności zarówno inwestycji finansowych, aktywów finansowych 
(należności) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem Grupy jest utrzymanie równowagi 
pomiędzy ciągłością finansowania, a elastycznością głównie poprzez finansowanie własnymi środkami oraz 
wykorzystywanie kredytów w rachunku bieżącym i umów leasingowych. Biorąc pod uwagę osiągane wyniki finansowe, 
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wielkość i strukturę długu oraz historycznie dobry cykl rotacji należności, ryzyko utraty płynności jest niskie. 
 
Zarządzanie ryzykiem kapitałowym  
Celem Grupy w zakresie zarządzania kapitałem jest dostarczenie odpowiednich środków finansowych niezbędnych do 
kontynuowania działalności, tak, aby możliwe było zapewnienie zwrotu na kapitale dla Akcjonariuszy oraz utrzymanie optymalnej 
struktury kapitału. Aby utrzymać lub skorygować strukturę kapitału, Grupa Hollywood może zwracać kapitał Akcjonariuszom, 
emitować nowe akcje lub sprzedawać aktywa w celu obniżenia zadłużenia. Grupa monitoruje kapitał przy pomocy m.in. wskaźnika 
zadłużenia. Istotnym z punktu widzenia możliwości pozyskania niezbędnego finansowania obrotowego jest utrzymanie wskaźnika 
dług/EBITDA na poziomie nieprzekraczającym wartość 3.  
 

  

Stan na dzień  
 

Stan na dzień  
 

Stan na dzień  

  

31.12.2016 
 

31.12.2015 
 

31.12.2014 

  

000' PLN 
 

000' PLN 
 

000' PLN 

Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki 
dominującej 

 
116 642 

 
78 078 

 
42 640 

Kredyty i pożyczki  
 

32 603 
 

37 044 
 

24 194 

Zobowiązania z tytułu faktoringu 
 

264 
 

1 005 
 

- 

Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego 
 

14 970 
 

20 861 
 

13 445 

Razem zadłużenie odsetkowe 
 

47 837 
 

59 667 
 

37 639 

Współczynnik zadłużenia odsetkowego 
 

0,41 
 

0,76 
 

0,88 

 
Analiza wrażliwości stopy procentowej 

 

      

       Wzrost oprocentowania o 1 pp 

      Wzrost zobowiązań w PLN / wpływ na wynik 

 
478 

 
597 

 
376 

 

      Spadek oprocentowania o 1 pp 

      Wzrost zobowiązań w PLN / wpływ na wynik 

 
 (478) 

 
 (597) 

 
 (376) 

 

37. Sprawy sądowe 
Na moment sporządzenia sprawozdania toczą się sprawy sądowe z udziałem Grupy z powództwa spółek w Grupie o zapłatę 
nieuiszczonych faktur za zrealizowane usługi. Wartość poszczególnych sporów nie przekracza 120 000 EUR. Ponadto jedna 
spółka z Grupy prowadzi  sprawę w charakterze strony powodowej, wartość spor nie przekracza 25 000 EUR. Łączna 
wartość spraw będących przedmiotem postępowań sądowych i egzekucyjnych to 586 000 PLN. 

38. Zdarzenia po dniu bilansowym 
Po dniu bilansowym miały miejsce następujące zdarzenia: 

 w dniu 09.02.2017 roku KNF rozpoczął postępowanie  w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Hollywood S.A., 
sporządzonego w formie jednolitego dokumentu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie na rynku 
regulowanym akcji serii C, D, E, F, H i J Hollywood S.A.  

 w dniu 09.03.017 roku została podpisana Umowa Wieloproduktowa Nr 875/2017/00001191/00 "Umowa" pomiędzy 
ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach "Bank" a HOLLYWOOD Spółka Akcyjna "Klient 1" oraz HOLLYWOOD TEXTILE 
SERVICE Sp. z o.o. "Klient 2",oraz HOLLYWOOD RENTAL Sp. z o.o. "Klient 3", oraz HTS BAXTER Sp. z o.o. "Klient 4", oraz 
HTSBALTICA Sp. z o.o. "Klient 5", oraz PRALMED Sp. z o.o. "Klient 6", oraz PRAL SERWIS WARSZAWA Sp. z o.o. "Klient 7", 
zwani w dalszej treści raportu łącznie "Klientem". Przedmiot Umowy: Na podstawie Umowy Bank przyznał Klientowi 
odnawialny Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej w maksymalnej wysokości 24.460.000,00 zł, obejmujący w 
szczególności finansowanie oraz refinansowanie kredytów w rachunku bieżącym, kredytów obrotowych oraz kredytów 
inwestycyjnych. Kredyty obrotowe przeznaczone będą na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Klienta, a w 
szczególności na finansowanie kontraktów dotyczących wynajmu tekstyliów wraz z serwisem pralniczym. W ramach 
kredytu w rachunku bieżącym udzielono finansowania/refinansowania na Łączną kwotę 6.860tys. zł, w ramach kredytu 
obrotowego udzielono finansowania do wysokości maksymalnej 6.000 tys. zł, zaś w ramach kredytu inwestycyjnego 
udzielono finansowania/refinansowania na kwotę 11.600 tys. zł. 

 w dniu 21.04.2017 roku Zarząd Hollywood SA  powziął informację o podpisaniu przez spółkę z grupy kapitałowej HTS 
Targatz GmbH umowy świadczenia usług pralniczych z siecią szpitali Vivantes ServiceGmbH z siedzibą w Berlinie. 
Umowa została zawarta okres 4 lat, szacunkowa wartość umowy to co najmniej 2.900.000 Euro.  

 W dniu 28.04.2017r. rezygnacja Pana Pawła Kobierzyckiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki 
Hollywood.  



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA 

                                                                     Prospekt emisyjny Hollywood S.A.    222|  
  

 w dniu 09.05.2017 została podpisana umowa kupna sprzedaży urządzeń pralniczych ze spółką zależną Hollywood Rental 
z siedzibą w Sierpcu przy ul Płockiej 50A „Kupującym” a Herbert Kannegiesser GMBH z siedzibą w Niemczech 
„Sprzedający”. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż fabrycznie nowych urządzeń pralniczych, zgodnie z załącznikiem nr 1 
do Umowy  "Przedmiot Umowy". Hollywood Rental Sp. z o.o. kupiła urządzenia wraz z usługą montażu, uruchomienia, 
przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzeń oraz transportem urządzeń Kupujący zobowiązany jest zapłacić 
na rzecz Sprzedającego wynagrodzenie tytułem realizacji Umowy w łącznej wysokości netto 1.746.705 EUR. 

 W dniu 11.05.2017 powołano Panią Anetę Kazieczko do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Hollywood. 
 

39. Wynagrodzenie biegłego rewidenta 
 

  31.12.2016  31.12.2015  31.12.2014 

  000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Obowiązkowe badanie sprawozdań finansowych 
 

52 
 

37 
 

18 

Inne usługi poświadczające 
 

0  2  - 

Pozostałe usługi (IPO) 
 

13  74  - 

Razem 
 

65  113  18 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie jednostkowe spółki dominującej za rok 2015 i 2016 podlegało 
badaniu przez Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. (obecnie: Poland Audit Assurance Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie 
wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 3790. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie jednostkowe spółki dominującej za rok 2014 podlegało 
badaniu przez IQ Audyt (wcześniej: CamPa Audyt Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie wpisana na listę podmiotów 
uprawnionych do badania pod numerem 3823. 

 

40. Objaśnienia dotyczące przekształcenia na MSSF 
Jednostkowe sprawozdania finansowe spółek objętych konsolidacją oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej za rok 2013, 2014 oraz 2015 zostało pierwotnie sporządzone zgodnie z ustawą rachunkowości. Na potrzeby 
sporządzenia historycznych informacji finansowych do celów prospektu emisyjnego dane jednostkowe spółek oraz 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostały przekształcone do MSR/MSSF.  

Wprowadzone korekty przekształceniowe dotyczyły przede wszystkim: 

 jednostkowych sprawozdań finansowych spółek zależnych 
środki trwałe przyjęcie wartość godziwej, jako zakładanego kosztu na dzień przejścia 

na MSR/MSSF (głownie: grunty, budynki, część maszyn specjalistycznych) 

kredyty bankowe ustalenie wartości zobowiązania w oparciu o skorygowaną cenę nabycia 

rezerwy na zobowiązania utworzone rezerwy na urlopy i odprawy emerytalne 

podatek odroczony przeliczenie aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego w związku z 
powstaniem różnic przejściowych przy przejściu na MSR/MMSF 

 skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
Wszystkie połączenia jednostek (pod wspólną kontrolą jak i bez wspólnej kontroli), jakie miały miejsce pierwotnie 
zostały rozliczone zgodnie z metodą nabycia. Przekształcenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego polegało na 
ponownym rozliczeniu połączeń mających miejsce pod wspólną kontrolą przy zastosowaniu metody łączenia udziałów. 
Metoda łączenia udziałów polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz 
przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich 
wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wyłączeń. Wyłączeniu podlega wartość kapitału zakładowego spółki 
zależnej oraz udziałów w cenie nabycia, a różnica między tymi wartościami została odniesiona w osobnej pozycji 
kapitałów własnych (Rozliczenie połączenia). 

W związku z zastosowaniem do rozliczenia połączenia w odniesieniu do jednej spółki zależnej (Hollywood Textile 
Services) mającego miejsce w 2013 roku metody łączenia udziałów, historyczne dane finansowe zostały przekształcone 
w taki sposób jakby nabycie nastąpiło 01.01.2013. 

Rok 2015 jest pierwszym rokiem, w którym skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzono zgodnie z MSR/MSSF. Za 
datę przejścia na zasady zgodne z MSR/MSSF dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego uznaje się dzień 1 stycznia 
2013. 
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W związki z przedłużeniem procesu IPO konieczna była aktualizacja danych finansowych zawartych w historycznych 
informacjach finansowych w prospekcie emisyjnym. 

Na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSR/MSSF jednostkowe sprawozdania 
finansowe spółek zależnych były przekształcone na MSR/MSSF. W związku z obejmowaniem kontroli w latach 2014 oraz 
2015 nad kolejnymi spółkami zależnymi, do celów przekształcenia jednostkowych przyjęto dzień przejście na MSR/MSSF 
odpowiednio do okresu, za który było sporządzana pierwsze sprawozdania według MSR/MSSF na potrzeby konsolidacji oraz 
opracowania niniejszych historycznych danych finansowych. 

Uzgodnienie kapitałów na dzień 1 stycznia 2013 (data przejścia na zasady zgodne z MSR/MSSF) 

 

Według Polskich 
standardów 

Rachunkowości 
 

 

 

Według 
MSR/MSSF 

 
Stan na dzień  Korekty  Stan na dzień 

 01.01.2013  MSR/MMSF  01.01.2013 
 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Aktywa trwałe 
     Rzeczowe aktywa trwałe 6 498 

 
47 803 

 
54 301 

Wartość firmy 3 
 

 (3) 
 

- 
Pozostałe wartości niematerialne 4 

 
188 

 
192 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 
 

71 
 

81 
Rozliczenia międzyokresowe 1 

 
935 

 
936 

 6 516   48 994 
 

55 510 

Aktywa obrotowe 

     Zapasy 12 
 

1 204 
 

1 216 
Należności handlowe oraz pozostałe 695 

 
7 958 

 
8 653 

Rozliczenia międzyokresowe 65 
 

87 
 

152 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 247 

 
192 

 
439 

 1 019   9 441 
 

10 460 

 

     Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży - 
 

- 
 

- 

 

     Aktywa razem 7 535   58 435 
 

65 970 

 

 

Według Polskich 
standardów 

Rachunkowości 
   

Według 
MSR/MSSF 

 

Stan na dzień  Korekty  Stan na dzień 

 01.01.2013  MSR/MMSF  01.01.2013 

 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki 
dominującej 

     Kapitał podstawowy 200 
 

- 
 

200 
Kapitał zapasowy - 

 
5 858 

 
5 858 

Kapitał z aktualizacji wyceny - 
 

20 749 
 

20 749 
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych 72 

 
2 038 

 
2 110 

Kapitały przypadające właścicielom jednostki 
dominującej 272   28 645 

 
28 917 

Udziały niedające kontroli 3 316 
 

 (3 002) 
 

314 

Razem kapitały własne 3 588   25 643 
 

29 231 

 

     Zobowiązanie długoterminowe 

     Pożyczki i kredyty bankowe 607 
 

8 993 
 

9 600 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1 479 

 
3 403 

 
4 882 

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 629 

 
3 247 

 
3 876 

Pozostałe - Rozliczenie z tyt. nabycia udziałów - 
 

3 000 
 

3 000 
Rezerwy na zobowiązania - 

 
379 

 
379 

Rozliczenia międzyokresowe inne - 
 

8 780 
 

8 780 
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 2 715   27 802 
 

30 517 

Zobowiązania krótkoterminowe 

     Pożyczki i kredyty bankowe 207 
 

2 667 
 

2 874 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 124 

 
- 

 
124 

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 784 
 

1 920 
 

2 704 
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego - 

 
- 

 
- 

Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków 117 
 

403 
 

520 

 1 232   4 990 
 

6 222 

 

  
  

  Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży - 
 

- 
 

- 

      Pasywa razem 7 535   58 435 
 

65 970 

 
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 po przekształceniu na MSR/MSSF 
 

  

 Stan na dzień 

 

 

 31.12.2013 

 

 

 000' PLN 

Aktywa trwałe 

   Rzeczowe aktywa trwałe 

  
93 856 

Pozostałe wartości niematerialne 

  
125 

Nieruchomości inwestycyjne 

  
603 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

  
397 

Rozliczenia międzyokresowe 

  
14 

 

  
94 995 

Aktywa obrotowe 

   Zapasy 

  
1 242 

Należności handlowe oraz pozostałe 

  
7 327 

Rozliczenia międzyokresowe 

  
536 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

  
1 784 

 

  
10 889 

 

   Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 

  
- 

 

   Aktywa razem 

  
105 884 

  

  

Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej 

   Kapitał podstawowy 

  
31 000 

Kapitał zapasowy 

  
4 760 

Kapitał z aktualizacji wyceny 

 
  20 944 

Rozliczenie połączenia 

  
 (27 086) 

Nierozliczony wynik z lat ubiegłych 

  
66 

Zysk netto 

  
11 088 

Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 

  
40 772 

Udziały niedające kontroli 

  
4 265 

Razem kapitały własne 

  
45 037 

 

   Zobowiązanie długoterminowe 

   Pożyczki i kredyty bankowe 

  
14 141 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 

  
6 514 

Rezerwy na zobowiązania 

  
380 

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 
  8 148 

Zobowiązania handlowe 

  
1 121 

Przychody przyszłych okresów 

  
8 396 

 

  
38 700 

Zobowiązania krótkoterminowe 

   Pożyczki i kredyty bankowe 

  
10 294 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 

  
1 687 

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 

  
8 915 
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Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 

  
60 

Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków 
  

1 170 
Przychody przyszłych okresów 

  
21 

 

  
22 147 

 

   Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży 

  
- 

    Pasywa razem 

  
105 884 

 
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 
po przekształceniu na MSR/MSSF 

  
Za okres: 

 

 

od 01.01.2013 

 

 

do 31.12.2013 

 

 

000' PLN 

Działalność kontynuowana 
  Przychody ze sprzedaży 

 
24 393 

 

  Amortyzacja 

 
 (2 414) 

Zużycie materiałów i energii 

 
 (7 109) 

Usługi obce 

 
 (6 689) 

Podatki i opłaty 

 
 (288) 

Wynagrodzenia 

 
 (7 219) 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

 
 (1 114) 

Pozostałe 

 
 (260) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
 

 (674) 

Razem koszty działalności operacyjnej 

 
 (25 767) 

 

  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 

 
 (1 374) 

Pozostałe przychody operacyjne 

 
4 236 

Pozostałe koszty operacyjne 

 
 (323) 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 

 
2 539 

Zysk (strata) ze zbycia udziałów w jednostkach zależnych 

 
5 

Przychody finansowe 

 
10 530 

Koszty finansowe 

 
 (1 364) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 

 
11 710 

Podatek dochodowy 

 
 (597) 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 

 
11 113 

Wynik na działalności zaniechanej 

  Zysk netto za okres obrotowy 

 
11 113 

 

  Przypadający: 
   - właścicielom jednostki dominującej 
 

11 088 

 - udziały niedające kontroli 
 

25 

  
11 113 

 
 
 
Efekt przejścia na MSR/MSSF na pozycje kapitału własnego 

 

Stan na dzień  Stan na dzień  Stan na dzień 

 

31.12.2015  31.12.2014  31.12.2013 

 

000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Kapitał zapasowy: 
     Wartość pozycji zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości 19 240 

 
775 

 
343 

Zmiana metody połączenia z nabycia na łączenie udziałów 6 346 
 

5 633 
 

4 469 
Przeliczenie rozliczenia nabycia udziałów w związku z przejściem 
spółek zależnych na MSR  (52) 

 
 (52) 

 
 (52) 

Kapitał zapasowy po przekształceniu na MSR/MSSF 25 534 
 

6 356 
 

4 760 
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Stan na dzień  Stan na dzień  Stan na dzień 

 

31.12.2015  31.12.2014  31.12.2013 

 

000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Kapitał z aktualizacji wyceny: 
     Wartość pozycji zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości - 

 
- 

 
- 

Przyjęcie wartości godziwej jako zakładanego kosztu przez spółki 
zależne 44 711 

 
44 711 

 
44 711 

Rezerwa na podatek odroczony  (6 983) 
 

 (7 425) 
 

 (7 574) 

Zmiana metody połączenia  z nabycia na łączenie udziałów 
     Przeliczenie rozliczenia nabycia udziałów w związku z przejściem 

spółki zależnej na MSR  (16 193) 
 

 (16 193) 
 

 (16 193) 

Część przypadająca na udziały nie dające kontroli  (59) 
 

 (19) 
 

- 

Kapitał z aktualizacji wyceny po przekształceniu na MSR/MSSF 21 476 
 

21 074 
 

20 944 

      

 

Stan na dzień  Stan na dzień  Stan na dzień 

 

31.12.2015  31.12.2014  31.12.2013 

 

000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Pozostałe kapitały - Rozliczenie połączenia 
     Wartość pozycji zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości - 

 
- 

 
- 

Nabycie udziałów pod wspólną kontrolą - różnica między ceną 
nabycia udziałów oraz wartością kapitałów podstawowych  (27 086) 

 
 (27 086) 

 
 (27 086) 

Kapitał z aktualizacji wyceny po przekształceniu na MSR/MSSF  (27 086) 
 

 (27 086) 
 

 (27 086) 

      

 

Stan na dzień  Stan na dzień  Stan na dzień 

 

31.12.2015  31.12.2014  31.12.2013 

 

000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Nierozliczony wynik z lat ubiegłych 
     Wartość pozycji zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości 713 

 
 (348) 

 
 (137) 

Przeliczenie kredytów według skorygowanej ceny nabycia przez 
spółki zależne w związku z przejęciem na MSR/MMSF 34 

 
58 

 
78 

Przeliczenie amortyzacji w związku z przyjęciem wartości 
godziwej, jako zakładanego kosztu na dzień przejścia na 
MSR/MSSF przez spółki zależne  (1 981) 

 
 (563) 

 
- 

Zmiana metody połączenia z nabycia na łączenie udziałów  (297) 
 

- 
 

392 

Przeliczenie na udziały niedające kontroli 226 
 

49 
 

8 
Przeliczenie rozliczenia nabycia udziałów w związku z przejściem 
spółki zależnej na MSR 10 726 

 
10 697 

 
36 

Inne   (317) 
 

 (308) 
 

 (311) 

Wynik z lat ubiegłych po przekształceniu na MSR/MSSF 9 104 
 

9 585 
 

66 

 

 
Stan na dzień 

  
Stan na dzień 

  
Stan na dzień 

 

31.12.2015  31.12.2014  31.12.2013 

 

000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Wynik finansowy netto: 
     Wartość pozycji zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości 7 831 

 
2 882 

 
205 

Przeliczenie kredytów według skorygowanej ceny nabycia przez 
spółki zależne w związku z przejęciem na MSR/MMSF 5 

 
 (18) 

 
6 

Zmiana amortyzacji w związku z przyjęciem wartości godziwej, 
jako zakładanego kosztu przez spółki zależne 230 

 
 (89) 

 
 (105) 

Zmiana metody połączenia z nabycia na łączenie udziałów 21 
 

 (266) 
 

613 

Przeliczenie na udziały niedające kontroli  (134) 
 

123 
 

12 

Podatek odroczony rezerwy pracownicze  (2) 
 

 (7) 
 

- 

Odniesienie ujemnej wartości firmy na wynik finansowy 3 107 
 

39 
 

10 357 

Wynik finansowy netto po przekształceniu na MSR/MSSF 11 058 
 

2 664 
 

11 088 

 
     

      

 

Stan na dzień  Stan na dzień  Stan na dzień 

 

31.12.2015  31.12.2014  31.12.2013 

 

000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Udziały niedające kontroli 
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Wartość pozycji zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości 2 401 
 

389 
 

267 
Przeliczenie rozliczenia nabycia udziałów w związku z przejściem 
spółki zależnej na MSR 117 

 
4 001 

 
4 001 

Przeliczenie rozliczenia zbycia udziałów w związku z przejściem 
spółki zależnej na MSR/MSSF - 

 
 (4) 

 
- 

Przeliczenie udziału niedającego kontroli w związku z przejściem 
spółek zależnej na MSR/MSSF 90 

 
 (105) 

 
 (3) 

Udziały niedające kontroli po przekształceniu na MSR/MSSF 2 608 
 

4 281 
 

4 265 

 

 
 

    

 

Stan na dzień  Stan na dzień  Stan na dzień 

 

31.12.2015  31.12.2014  31.12.2013 

 

000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Całkowite dochody 
     Wartość pozycji zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości - 

 
- 

 
- 

Podział na udziały niedające kontroli  (26) 
 

 (19) 
 

151 
Podatek dochodowy dotyczący pozycji podlegających 
przeniesieniu 378 

 
141 

 
36 

Całkowite dochody po przekształceniu na MSR/MSSF 352 
 

122 
 

187 

 
 
Wyjaśnienie istotnych korekt do sprawozdania z przepływów pieniężnych 
 

 

Za okres  Za okres  Za okres 

 

01.01.2015 
31.12.2015 

 01.01.2014 
31.12.2014 

 01.01.2013 
31.12.2013 

 

000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 
     Wartość pozycji zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości 10 479 

 
13 803 

 
10 468 

Zmiana metody połączenia z nabycia na łączenie udziałów - 
 

- 
 

461 
Zmiany stanów pozycji bilansowych ze względu na ujęcie bilansów 
otwarcia przejmowanych Spółek zależnych   (338) 

 
 (512) 

 
- 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej po przekształceniu 
na MSR/MSSF 10 141 

 
13 291 

 
10 929 

      

 

Za okres  Za okres  Za okres 

 

01.01.2015 
31.12.2015 

 01.01.2014 
31.12.2014 

 01.01.2013 
31.12.2013 

 

000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 
     Wartość pozycji zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości  (11 930) 

 
 (15 962) 

 
 (7 333) 

Wydatki na zakup udziałów Spółek zależnych - 
 

 (489) 
 

 (1 093) 

Środki pieniężne w spółkach zależnych na dzień nabycia udziałów 341    11 

Reklasyfikacja do przepływów z działalności finansowej 2 000 
 

- 
 

850 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej po 
przekształceniu na MSR/MSSF  (9 589) 

 
 (16 451) 

 
 (7 565) 

      

 

Za okres  Za okres  Za okres 

 

01.01.2015 
31.12.2015 

 01.01.2014 
31.12.2014 

 01.01.2013 
31.12.2013 

 

000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej 
     Wartość pozycji zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości 5 460 

 
2 268 

 
 (2 598) 

Zmiana metody połączenia z nabycia na łączenie udziałów - 
 

- 
 

1 429 

Reklasyfikacja z przepływów z działalności inwestycyjnej  (2 000) 
 

- 
 

 (850) 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej po przekształceniu 
na MSR/MSSF 3 460 

 
2 268 

 
 (2 019) 

 
 
Efekt przyjęcia wartości godziwe dla środków trwałych przez spółki zależne na dzień przejścia na MSR/MSSF 
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Wartość godziwa 
środków trwałych 
po przyjęciu, jako 

zakładany koszt 

 Wartość środków 
trwałych według 

PSR 

 Łączna korekta 

 

000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Na dzień przejścia na MSR/MSSF  - 01.01.2013 
     HTS Rental 4 510 

 
1 196 

 
3 314 

Hollywood Textil Services 47 794 
 

22 359 
 

25 435 

Medij 26 572 
 

6 624 
 

19 948 

 
78 876 

 
30 179 

 
48 697 

Na dzień przejścia na MSR/MSSF  - 01.01.2015 
     Baxter 9 027 

 
4 148 

 
4 879 

Konsorcjum Pralnicze 10 087 
 

1 278 
 

8 809 

 
19 114 

 
5 426 

 
13 688 

 

20.2 Informacje finansowe pro forma 

Emitent nie przeprowadził transakcji, która wpłynęła na znaczącą zmianę brutto w związku z czym nie sporządzono 
informacji finansowych pro-forma i w Prospekcie nie są prezentowane informacje finansowe pro-forma w rozumieniu 
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji zawartych w prospektach 
emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania 
reklam. 

20.3 Sprawozdania finansowe 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały przedstawione w pkt 20.1 Części Rejestracyjnej Prospektu. 

20.4 Badanie historycznych informacji finansowych  

20.4.1 Oświadczenie stwierdzające, że historyczne informacje finansowe zostały zadane przez biegłego rewidenta 

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 
dla udziałowców Grupy Kapitałowej Hollywood SA 
 
Na potrzeby niniejszego prospektu emisyjnego oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 
29.04.2004 r., wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w 
prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz 
rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004 r., ze zm.), przeprowadziliśmy badanie prezentowanych w nim 
skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Grupy Kapitałowej Hollywood SA, dla której spółka Hollywood SA 
jest Spółką Dominującą, za lata zakończone odpowiednio dnia 31.12.2016, 31.12.2015 oraz 31.12.2014, zwanych dalej 
skonsolidowanymi historycznymi informacjami finansowymi. 
 
Za przedstawione skonsolidowane historyczne informacje finansowe, jak również prawidłowość ich ustalenia, 
odpowiedzialny jest Zarząd Spółki Dominującej Grupy Kapitałowej Hollywood SA. 
 
Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o rzetelności i jasności prezentowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym 
historycznych informacji finansowych. 
 
Badanie historycznych skonsolidowanych informacji finansowych przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 
(a)  rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 
(b)  krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. 
 
Badanie zostało przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii, czy 
historyczne skonsolidowane informacje finansowe nie zawierają istotnych błędów. Badanie obejmowało w szczególności 
sprawdzenie – w dużej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i 
informacje zawarte w skonsolidowanych historycznych informacjach finansowych, a także ocenę stosowanej polityki 
rachunkowości, dokonanych przez Zarząd Spółki Dominującej Grupy Kapitałowej Hollywood SA znaczących szacunków oraz 
ogólną ocenę prezentacji skonsolidowanych historycznych informacji finansowych. Uważamy, że nasze badanie stanowiło 
wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii. 
 
Naszym zdaniem, skonsolidowane historyczne informacje finansowe zostały sporządzone, we wszystkich istotnych 
aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przedstawiają 
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rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy 
Kapitałowej Hollywood SA, w okresach prezentowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. 
 
Przeprowadzający badanie w imieniu Poland Audit Services Sp. z o.o.,  
spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych  
pod numerem 3790: 
 
Monika Byczyńska 

 

Kluczowy Biegły Rewident 
Numer ewidencyjny 9877 

 

 
Warszawa, dnia 13.06.2017 
 
20.4.2 Wskazanie innych informacji w dokumencie rejestracyjnym, które zostały zbadane przez biegłych rewidentów 
 
Poza informacjami finansowymi wymienionymi w pkt. 20.4.1. Części Rejestracyjnej Prospektu w prospekcie nie zostały 
zawarte informacje, które były przedmiotem badania przez biegłych rewidentów.  
 
20.4.3. Wskazanie źródeł danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie Emisyjnym, które nie pochodzą ze 
sprawozdań finansowych Emitenta zbadanych przez biegłego rewidenta 
 
W niniejszym Prospekcie zaprezentowano w pkt 20.6 Śródroczne i inne informacje finansowe dane finansowe za okres 
pierwszego kwartału 2017 roku, które nie podlegały badaniu ani przeglądowi przeprowadzonemu przez biegłego rewidenta. 

20.5 Data najnowszych informacji finansowych 

Ostatnie opublikowane, zbadane przez biegłego rewidenta, dane finansowe dotyczą okresu sprawozdawczego 
zakończonego dnia 31 grudnia 2016 roku. 

20.6 Śródroczne i inne informacje finansowe 

Akcje Emitenta są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW 
w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” oraz polityką informacyjną 
przyjętą przez Zarząd Emitenta, Emitent opublikuje skonsolidowany raporty okresowe za kolejne kwartały danego roku 
obrotowego. Raporty kwartalne nie były badane, ani nie podlegały przeglądowi biegłego rewidenta.  
 
W Prospekcie Emitent zamieszcza śródroczne informacje finansowe w formie raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku 
sporządzony według MSR/MSSF. 
 

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 
 

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 

Elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w poniższym dokumencie w następującej 
kolejności: 

 
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy 
od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 wykazujące całkowitą stratę ogółem w kwocie 1.622 tys. zł. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej  
na dzień 30.06.2017 które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 208.741 tys. zł. 
 
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwiec 2017 
 
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy 
od 1 stycznia do 30 czerwiec 2017 
 
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
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Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 
Adam Andrzej Konieczkowski 
 
 

Rafał Wójcik  
 

Wiceprezes Zarządu 
Tomasz Mika 
 

Wiceprezes Zarządu 
Paweł Mielczarek 
 

  
Członek Zarządu Osoba odpowiedzialna 
Maria Kopytek za prowadzenie ksiąg rachunkowych 
 Renata Borowska 
 
 
Sierpc, 11.09.2017r 
 
 
WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EUR 
 
 

          
 

Za okres: Za okres: Za okres: Za okres: 

 
od 

01.01.2017 
od 

01.01.2016 
od 01.01.2017 

od 
01.01.2016 

 
do 

30.06.2017 
do 

30.06.2016 
do 30.06.2017 

do 
30.06.2016 

 
000' PLN 000' PLN 000' EUR 000' EUR 

Przychody ze sprzedaży 46 546 34 255 10 959 7 844 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 370 3 865 87 885 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 246 2 360 293 540 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 606 103 378 24 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (3 178) (11 189) (748) (2 562) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 694 13 228 163 3 029 

Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich 
ekwiwalenty 

(878) 2 142 (207) 490 

Aktywa, razem 208 741 198 330 49 389 44 815 

Zobowiązania długoterminowe 50 026 48 412 11 836 10 939 

Zobowiązania krótkoterminowe 41 505 32 057 9 820 7 244 

Kapitał własny jednostki   117 210 117 861 27 732 26 632 

Kapitał podstawowy 50 164 50 160 11 869 11 334 

Średnioważona liczba akcji (w tys. szt.) 50 163 42 699 50 163 42 699 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,0323 0,0439 -0,0076 0,0101 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017roku. 
 

    
Za okres: 

 
Za okres: 

 

   

od 01.01.2017  od 01.01.2016 

 

   

do 30.06.2017  do 30.06.2016 

 

 
  

 

000' PLN  000' PLN 

Działalność kontynuowana 
      Przychody ze sprzedaży 

 
  

 
46 546 

 
34 255 

 

      Amortyzacja 

   
 (5 833) 

 
 (5 365) 

Zużycie materiałów i energii 

   
 (9 812) 

 
 (8 061) 

Usługi obce 

   
 (17 839) 

 
 (12 888) 

Podatki i opłaty 

   
 (491) 

 
 (387) 

Wynagrodzenia 

   
 (9 871) 

 
 (4 934) 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

   
 (1 701) 

 
 (704) 

Pozostałe 

   
 (319) 

 
 (428) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
   

 (1 482)    (53) 

Razem koszty działalności operacyjnej 

   
 (47 348)    (32 820) 

 

      Zysk (strata) brutto na sprzedaży 

   
 (802)   1 435 

Pozostałe przychody operacyjne 

 
  

 
1 355 

 
2 994 

Pozostałe koszty operacyjne 

 
  

 
 (183) 

 
 (564) 

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji 

     
- 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 

   
370   3 865 

Zysk (strata) ze zbycia udziałów w jednostkach zależnych 

     
- 

Przychody finansowe 

 
  

 
23 

 
9 

Koszty finansowe 

 
  

 
 (1 639) 

 
 (1 514) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 

   
 (1 246)   2 360 

Podatek dochodowy 

 
  

 
 (376) 

 
 (487) 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 

   
 (1 622)   1 873 

Wynik na działalności zaniechanej 
      Zysk netto za okres obrotowy 

   
 (1 622)   1 873 

 
      Przypadający: 
       - właścicielom jednostki dominującej 
   

 (1 650) 
 

1 929 

 - udziały niedające kontroli 
   

28 
 

 (56) 

    
 (1 622)   1 873 

 
 

Pozostałe całkowite dochody 
      

       Pozycję, które mogą być przeniesione do wyniku 
      Podział na udziały niedające kontroli 
   

 (32) 
 

 (15) 

Podatek dochodowy dotyczący pozycji podlegających 
przeniesieniu 

   
208   98 

Pozostałe całkowite dochody/(straty) za rok obrotowy 
   

176   83 

       Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy razem 
      Przypadający: 
       - właścicielom jednostki dominującej 
   

176 
 

83 

 - udziały niedające kontroli 
   

- 
 

- 

    
176   83 

       Całkowite dochody za rok obrotowy razem 
   

 (1 446)   1 956 

       Przypadający: 
       - właścicielom jednostki dominującej 
   

 (1 474) 
 

2 012 
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 - udziały niedające kontroli 
   

28 
 

 (56) 

    
 (1 446)   1 956 

Zysk/strata na jedną akcję  
      

       Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: 
      - zwykły 
   

-0,0323 
 

0,0439 

- rozwodniony 
   

-0,0323 
 

0,0439 

       Z działalności kontynuowanej: 
   

  
  - zwykły 

   
-0,0323 

 
0,0439 

- rozwodniony 
   

-0,0323 
 

0,0439 
 
 
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć. 
 
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
na dzień 30 czerwca 2017 
 
 
 

    
Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

   

30.06.2017 

 

30.06.2016 

 

 
  

 

000' PLN 

 

000' PLN 

Aktywa trwałe 

      Rzeczowe aktywa trwałe 

 
  

 
159 921 

 
150 138 

Wartość firmy 

 
  

 
4 226 

 
3 139 

Pozostałe wartości niematerialne 

 
   

 
912 

 
206 

Inwestycje w jednostkach zależnych 

   
- 

  Nieruchomości inwestycyjne 

 
  

 
1 853 

 
2 723 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

 
  

 
1 446 

 
1 667 

Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych 

 
  

 
980 

 
100 

Rozliczenia międzyokresowe 

 
  

 
389 

 
3 

 

   
169 727 

 
157 976 

Aktywa obrotowe 

      Zapasy 

 
  

 
5 369 

 
4 427 

Należności handlowe oraz pozostałe 

 
  

 
27 082 

 
26 765 

Rozliczenia międzyokresowe 

 
  

 
1 778 

 
996 

Aktywa finansowe pożyczki 

   
- 

 
1 120 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 
  

 
4 785 

 
7 046 

 

   
39 014 

 
40 354 

 

      Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 

   
- 

 
- 

 

      Aktywa razem 

   
208 741 

 
198 330 

 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA 

                                                                     Prospekt emisyjny Hollywood S.A.    233|  
  

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (cd.) 
na dzień 30 czerwca 2017 

    
Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

   

30.06.2017 

 

30.06.2016 

 

   

000' PLN 

 

000' PLN 

Kapitał własny przypadający właścicielom 
jednostki dominującej 

      Kapitał podstawowy 

 
  

 
50 164 

 
50 160 

Kapitał zapasowy 

 
  

 
66 526 

 
59 917 

Kapitał z aktualizacji wyceny 

   
21 451 

 
21 841 

Rozliczenie połączenia 

 
  

 
 (27 086) 

 
 (27 086) 

Kapitał rezerwowy 

   
- 

 
- 

Różnica kursowe z przeliczenia jed. zagraniczne. 

   
 (132) 

 
- 

Nierozliczony wynik z lat ubiegłych 

   
6 649 

 
9 618 

Zysk netto 

   
 (1 650) 

 
1 929 

Kapitały przypadające właścicielom jednostki 
dominującej 

   
115 922 

 
116 379 

Udziały niedające kontroli 

   
1 288 

 
1 482 

Razem kapitały własne 

   
117 210 

 
117 861 

 

      Zobowiązanie długoterminowe 

      Pożyczki i kredyty bankowe 

 
  

 
22 764 

 
17 688 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 

 
  

 
8 719 

 
9 916 

Rezerwy na zobowiązania 

 
  

 
636 

 
347 

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

 
   

 
11 106 

 
12 023 

Zobowiązania handlowe 

 
  

 
- 

 
- 

Zobowiązania pozostałe - Rozliczenie z tyt. nabycia 
udziałów 

   
- 

 
- 

Przychody przyszłych okresów 

 
  

 
6 801 

 
8 438 

 

   
50 026 

 
48 412 

Zobowiązania krótkoterminowe 

      Pożyczki i kredyty bankowe 

 
  

 
15 075 

 
7 874 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 

 
  

 
5 250 

 
6 581 

Zobowiązania z tytułu faktoringu 

   
- 

 
- 

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 

 
  

 
18 417 

 
15 412 

w tym rezerwy na koszty 

   
- 

 
- 

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 

   
- 

 
- 

Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków 
   

1 476 
 

876 
Przychody przyszłych okresów 

 
  

 
1 287 

 
1 314 

 

   
41 505 

 
32 057 

 

      Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży 

   
- 

 
- 

       Pasywa razem 

   
208 741 

 
198 330 

 
 
 
 
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć. 
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SKONSOLIDOWANE  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
 

    

Kapitał 
podstaw

owy 

  

Kapitał 
zapasowy 

  

Nierozliczo
ny wynik z 

lat 
ubiegłych 

  

Wynik 
finansowy 

okresu 
obrotoweg

o 
  

Kapitał z 
aktualiza

cji 
wyceny 

  

Rozliczeni
e 

połączenia 
pod 

wspólną 
kontrolą   

Kapitał 
rezerw

owy 

  Kapitał 
własny 

przypadający 
udziałowco
m jednostki 

dominującej 

  Udziały 
niedające 

kontroli 

  Kapitał 
własny  
razem 

  

PLN’000 

 

PLN’000 

 

PLN’000 

 

PLN’000 

 

PLN’000 

 

PLN’000 

 

PLN’00
0 

 PLN’000  PLN’000  PLN’000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  43 967     

Stan na dzień 01.01.2016 
 

35 114  25 534  9 104  11 058  21 476  (27 086)  3 881  79 081  2 608  81 689 

Zmiany w kapitale własnym w roku 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Podwyższenie kapitału podstawowego 
 

15 046 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

-  15 046    15 046 

Niezarejestrowane podwyższenie kapitału 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

(3 881)  (3 881)    (3 881) 

Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną 
nominalną akcji 

 

- 

 

26 442 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

  26 442    26 442 

Skupione akcje własne 
 

 

 

(2 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2 000)    (2 000) 

Nabycie udziałów w spółkach zależnych 
 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

-  -  

 

 - 

Udziały niedające kontroli 
 

- 

 

 

 

 

 

(56) 

 

 

 

- 

 

-  (56)  (56)  (112) 

Nabycie dodatkowych udziałów w 
spółkach zależnych 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

-  -  (1 070)  (1 070) 

Róznice kursowe z przeliczenia  jednostki 
zagranicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -    - 

Przeniesienie z ZFRON 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

-  -    - 

Zmiana stanu rezerwy na podatek 
odroczony  

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

365 

 

- 

 

-  365    365 

Przeniesienie zysków zatrzymanych 
 

- 

 

9 941 

 

514 

 

(10 946) 

 

 

 

- 

 

-  (491)    (491) 

Wynik okresu 
 

- 

 

 

 

 

 

1 873 

 

 

 

- 

 

-  1 873    1 873 

Saldo na dzień 30.06.2016 
 

50 160 

 

59 917 

 

9 618 

 

1 929 

 

21 841 

 

(27 086) 

 

-  116 379  1 482  117 861 

 
 
 
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego 
integralną cześć. 
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Kapitał 
podstaw

owy 

 

Kapitał 
zapaso

wy 

 

Nierozlic
zony 

wynik z 
lat 

ubiegłyc
h 

 

Wynik 
finansow
y okresu 
obrotow

ego 

 

Kapitał z 
aktualiza

cji 
wyceny 

 

Rozliczenie 
połączenia 

pod 
wspólną 
kontrolą 

 

Kapitał 
rezerw

owy 

 Kapitał 
własny 

przypadając
y 

udziałowco
m jednostki 

dominującej 

 Udziały 
niedające 

kontroli 

 Kapitał 
własny  
razem 

  

PLN’000 

 

PLN’00
0 

 

PLN’000 

 

PLN’000 

 

PLN’000 

 

PLN’000 

 

PLN’00
0 

 PLN’000  PLN’000  PLN’000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Stan na dzień 01.01.2017 
 

50 159  60 010  8 968  2 350  22 242  (27 086)  5  116 642  1 260  117 902 

Zmiany w kapitale własnym w roku 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Podwyższenie kapitału podstawowego 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

-  -    - 

Niezarejestrowane podwyższenie kapitału 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

(5)  -    - 

Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną 
nominalną akcji 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

  -    - 

Skupione akcje własne 
 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -    - 

Nabycie udziałów w spółkach zależnych 
 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

-  -  

 

 - 

Udziały niedające kontroli 
 

- 

 

 

 

 

 

(28) 

 

 

 

- 

 

-  (28)  28  - 

Nabycie dodatkowych udziałów w spółkach 
zależnych 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

-  -    - 

Różnice kursowe z przeliczenia  jednostki 
zagranicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (126)    (126) 

Przeniesienie z ZFRON 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

-  -    - 

Zmiana stanu rezerwy na podatek 
odroczony  

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

(791) 

 

- 

 

-  (791)    (791) 

Przeniesienie zysków zatrzymanych 
 

- 

 

6 516 

 

(2 319) 

 

(2 322) 

 

 

 

- 

 

-  1 875    1 875 

Wynik okresu 
 

- 

 

 

 

- 

 

(1 650) 

 

 

 

- 

 

-  (1 650)    (1 650) 

Saldo na dzień 30.06.2017 
 

50 164 

 

66 526 

 

6 649 

 

(1 650) 

 

21 451 

 

(27 086) 

 

-   115 922  1 288  117 210 

 
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego 
integralną cześć. 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
za okres od 1 stycznia do 30 czerwiec 2017 roku 

  
Za okres: 

 
Za okres: 

  
od 01.01.2017 

 
od 01.01.2016 

  
do 31.06.2017 

 
do 30.06.2016 

  
000' PLN 

 
000' PLN 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  
    Zysk / Strata netto 
 

 (1 622) 
 

1 873 

Korekty o pozycje 
 

3 228 
 

 (1 770) 

Amortyzacja 
 

5 833 
 

5 365 

Odsetki, udziały w zyskach, zyski (straty) z tytułu różnic 
kursowych 

 
1 616 

 
1 515 

Zysk z działalności inwestycyjnej 
 

 (217) 
 

 (1 593) 

Zmiana stanu rezerw 
 

 (9) 
 

 (2 183) 

Zmiana stanu zapasów 
 

256 
 

 (1 906) 

Zmiana stanu należności 
 

 (4 321) 
 

 (1 193) 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów 

 
1 966 

 
669 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 
 

 (1 561) 
 

 (1 300) 

Inne korekty 
 

26 
 

56 

Zapłacony podatek dochodowy 
 

 (361) 
 

 (1 200) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
 

1 606 
 

103 

     Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

    Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i 
wartości niematerialnych 

 
11 

 
2 490 

Środki pieniężne w spółkach zależnych na dzień nabycia 
udziałów 

   
- 

Wydatki na nabycie rzeczonych aktywów trwałych i 
wartości niematerialnych 

 
 (3 189) 

 
 (10 712) 

Wydatki na nabycie aktywów finansowych 
 

- 
 

 (2 967) 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
 

 (3 178) 
 

 (11 189) 

     Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

    Wpływy z zaciągniętych kredytów i pożyczek 
 

19 192 
 

1 192 

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

 
- 

 
32 500 

Inne wpływy finansowe 
 

- 
 

- 

Wydatki na nabycia udziałów własnych 
   

- 

Spłata kredytów i pożyczek 
 

 (15 075) 
 

 (13 069) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 
 

 (2 364) 
 

 (6 354) 

Spłaty odsetek 
 

 (1 059) 
 

 (1 041) 

Inne wydatki finansowe 
 

- 
 

- 

     

  
694 

 
13 228 

     Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów 

 
 (878) 

 
2 142 

Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 
 

5 663 
 

4 904 

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

 
- 

 
- 
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Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

 
4 785 

 
7 046 

 
 
 
 
 
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć. 
 
NOTY DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
sporządzonego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 
 

1. Informacje ogólne  
 
Informacje o jednostce dominującej 
 
Akt założycielski jednostki dominującej sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Anna Sota w 
Warszawie w dniu 19.10.2012, Repertorium A nr 8073/2012. W dniu 31.10.2012 Spółka została wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 0000438549.  
 
Siedzibą spółki dominującej jest Sierpc, ul. Bojanowska 2A. 
 
Przedmiotem działalności Spółki jest działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 
finansowych. 
 
Skład zarządu w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 był następujący: 

 Adam Andrzej Konieczkowski Prezes Zarządu 

 Maria Kopytek Członek Zarządu 

 Rafał Stanisław Wójcik Wiceprezes Zarządu   

 Paweł Mielczarek Wiceprezes Zarządu   

 Tomasz Mika Wiceprezes Zarządu   
 
Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 był następujący: 
 

Paweł Kobierzycki 
 
Członek 

 
do 27.04.2017 

Aneta Kazieczko 
 
Członek 

 
od 11.05.2017 

Marcin Podsiadło 
 
Przewodniczący 

 
  

Cezariusz Konieczkowski 
 
Członek 

  
Dariusz Górka 

 
Członek 

 
  

Marek Modecki 
 
Członek 

 
  

 
  
 
Na dzień 30.06.2017 akcjonariat Spółki przedstawiał się następująco: 
 

Akcjonariusz 
 

Liczba akcji (szt.) 
 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
(%) 

 
Liczba głosów 

 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów (%) 

Adam Konieczkowski wraz z podmiotem 
zależnym Pracosław Sp. z o.o. 

 

21 445 295 

 

42,75% 

 

38 945 295 

 

57,56% 

CONCORDIA  

 

19 382 334 
 

38,64% 
 

19 382 334  28,64% 

Pozostali 

 

9 336 612 
 

18,61% 
 

9 336 612  13,80% 

Suma 

 

50 164 241 
 

100% 
 

67 664 241 
 

100% 
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Informacje o Grupie Kapitałowej 
 
Na dzień 30.06.2017 Grupa Kapitałowa obejmuje jednostkę dominującą Hollywood S.A. oraz następujące spółki zależne: 

 Pral Serwis Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100% 

 Pralmed Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100% 

 Poltextil Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym bezpośrednio przez spółkę dominującą 16,04%, dodatkowo 
pośrednio poprzez Baxter Sp. z o.o. 16,04% oraz Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. 16,04%, poprzez Wiceprezesa Zarządu 
Pawła Mielczarek 3,77%, łacznie 49,48%. Spółka dominująca posiada kontrolę nad Poltextil poprzez osobę Prezesa 
Zarządu Pana Adama Andrzeja Konieczkowskiego. 

 Hollywood Rental Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100% 

 Hollywood Textile Service Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100% 

 HTS Medij Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%  

 Targatz GmbH (wcześniej: HTS Deutschland GmbH), posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 
100% 

 HTS Ama Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100% 

 HTS Baxter Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 85% 

 HTS Baltica Sp. z o.o. (wcześniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.), posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę 
dominującą 100% 

 HTS Nieruchomości S.A., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100% 

 HTS Stargard Sp. z o.o. (wcześniej Energo-fotowoltaika Sp. z o.o.), posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę 
dominującą 100% 

 
 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej mające miejsce w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku i po tym dniu. 
W dniu 1 sierpnia 2017 roku Spółka Hollywood SA przejęła kontrolę nad pralnią HEVELIUS  Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni. 
Przejęcie kontroli nastąpiło w zwiazku z uzyskaniem większości głosów na posiedzeniach Zarządu Spółki na skutek 
powołania do Zrzadu trech osób z Zarzadów Spółek z Grupy Hollywood.  
 
Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą Grupy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku: 

  w dniu  21.04.2017 roku Zarząd Hollywood SA  powziął informację o podpisaniu przez spółkę z grupy kapitałowej HTS 
Targatz GmbH umowy świadczenia usług pralniczych z siecią szpitali Vivantes ServiceGmbH z siedzibą w Berlinie. 
Umowa została zawarta okres 4 lat, szacunkowa wartość umowy to co najmniej 2.900.000 Euro.  
 

 W dniu 28.04.2017r. rezygnacja Pana Pawła Kobierzyckiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki 
Hollywood.  

 

 w dniu 09.05.2017r. została podpisana umowa kupna sprzedaży urządzeń pralniczych ze spółką zależną Hollywood 
Rental z siedzibą w Sierpcu przy ul Płockiej 50A „Kupującym” a Herbert Kannegiesser GMBH z siedzibą w Niemczech 
„Sprzedający”. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż fabrycznie nowych urządzeń pralniczych, zgodnie z załącznikiem nr 1 
do Umowy  "Przedmiot Umowy". Hollywood Rental Sp. z o.o. kupiła urządzenia wraz z usługą montażu, uruchomienia, 
przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzeń oraz transportem urządzeń Kupujący zobowiązany jest zapłacić 
na rzecz Sprzedającego wynagrodzenie tytułem realizacji Umowy w łącznej wysokości netto 1.746.705 EUR. 

 
 11.05.2017 r. – powołano Panią Anetę Kazieczko do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Hollywood. 
 
Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej nie jest ograniczony. 
Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy, 
co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. 
 
Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza 
 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą 
funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w tysiącach 
złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach, zostały podane z większą dokładnością. 
 
 

2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości 
 
Oświadczenie o zgodności 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi 
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przez Unię Europejską, na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi dalej „MSSF 
UE”.  

  
MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
(RMSR) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), zatwierdzone do 
stosowania w UE.  
Sporządzając sprawozdanie finansowe za rok 2017 jednostka stosuje takie same zasady rachunkowości jak przy 
sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016, z wyjątkiem zmian do standardów i nowych standardów i 
interpretacji zatwierdzonych przez Unię Europejską dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 
stycznia 2017 roku. W 2017 roku Spółka przyjęła wszystkie nowe i zatwierdzone standardy i interpretacje wydane przez 
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości i zatwierdzone do stosowania w UE, mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności i 
obowiązujące w okresach sprawozdawczych od 1 stycznia 2017r.   
Poniżej wymieniono standardy i zmiany do standardów zatwierdzone do stosowania w UE i mających zastosowanie do 
okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017:   

a) Poprawka do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 38 Wartości niematerialne: Wyjaśnienia dotyczące 
akceptowalnych metod amortyzacji (rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych)   

W odniesieniu do amortyzacji środków trwałych doprecyzowano, że metoda amortyzacja powinna odzwierciedlać tryb 
konsumowania przez jednostkę gospodarczą korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów. W zmianie do MSR 16 
dodano jednak, iż metoda oparta na przychodach (odpisy amortyzacyjne dokonywane proporcjonalnie do przychodów 
generowanych przez jednostkę z tytułu działalności, w której wykorzystywane są określone składniki aktywów trwałych) 
nie jest właściwa. RMSR wskazała, że wpływ na wysokość przychodów ma szereg innych czynników, w tym takich jak np. 
inflacja, która nie ma absolutnie nic wspólnego ze sposobem konsumowania korzyści ekonomicznych ze składników 
rzeczowych aktywów trwałych.  
W odniesieniu do składników aktywów niematerialnych (czyli w ramach poprawki do MSR 38) uznano jednak, że w 
pewnych okolicznościach można uznać, iż zastosowanie metody amortyzacji opartej na przychodach będzie właściwe. 
Sytuacja taka wystąpi, jeżeli jednostka wykaże, że istnieje ścisły związek między przychodami a konsumpcją korzyści 
ekonomicznych ze składnika aktywów niematerialnych oraz dany składnik aktywów niematerialnych jest wyrażony jako 
prawo do uzyskania określonej kwoty przychodów (kiedy jednostka osiągnie określoną kwotę przychodów dany składnik 
aktywów niematerialnych wygaśnie) – przykład może stanowić prawo do wydobywania złota ze złoża, aż osiągnięty 
zostanie określony przychód.  
b) Poprawka do MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne: Ujmowanie udziałów we wspólnych działaniach   
Poprawka wprowadza dodatkowe wytyczne dla transakcji nabycia (przejęcia) udziałów we wspólnym działaniu, które 
stanowi przedsięwzięcie zgodnie z definicją MSSF 3.   
MSSF 11 wskazuje zatem obecnie, że w takiej sytuacji jednostka powinna, w zakresie wynikającym ze swojego udziału 
we wspólnym działaniu, zastosować zasady wynikające z MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć (jak również inne MSSF 
niestojące w sprzeczności z wytycznymi MSSF 11) oraz ujawnić informacje, które są wymagane w odniesieniu do 
połączeń. W części B standardu przedstawiono bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu ujęcia m.in. wartości 
firmy, testów na utratę wartości  
c) Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych : Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji   
Zmiany mają na celu zachęcenie jednostek do zastosowania profesjonalnego osądu w celu określenia, jakie informacje 
podlegają ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz gdzie i w jakiej kolejności zaprezentować ujawnienia w 
sprawozdaniu finansowym.  
d) Zmiany do MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe : Metoda praw własności w jednostkowym 
sprawozdaniu finansowym  
Zmiany dotyczą zastosowania metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych. Mają na celu 
przywrócenie tej metody jako dodatkowej opcji rozliczania inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych 
przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych.  

e) Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych 
jednostkach i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach : Jednostki 
inwestycyjne – zastosowanie wyjątku od konsolidacji  

Zmiany dotyczą jednostek  inwestycyjnych: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji. Wprowadzają także wyjaśnienia w 
odniesieniu do rozliczania jednostek inwestycyjnych.  
 
Poprawki do MSSF - zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF   

• MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana – zmiany w metodach zbycia,  
Wprowadzenie specjalnych wytycznych dotyczących przypadku reklasyfikacji składnika aktywów (lub grupy 
aktywów przeznaczonych do zbycia) z przeznaczonych do sprzedaży na przeznaczone do dystrybucji (lub 
odwrotnie), lub w przypadku zaniechania ich klasyfikacji jako przeznaczonych do dystrybucji. Tego typu 
reklasyfikacja nie będzie stanowiła zmiany planu sprzedaży lub dystrybucji, wobec czego dotychczasowe wymogi 
dotyczącej klasyfikacji, prezentacji i wyceny nie ulegną zmianie. Aktywa, które przestały spełniać kryterium 
przeznaczonych do dystrybucji (i nie spełniają kryteriów przeznaczonych do sprzedaży) należy traktować tak 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA 

                                                                     Prospekt emisyjny Hollywood S.A.    240|  
  

samo, jak aktywa, które przestały kwalifikować się jako przeznaczone do sprzedaży. Proponuje się, by poprawki 
miały zastosowanie prospektywne.  

• MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienia – obsługa kontraktów; zastosowanie zmian do MSSF 7 przy 
kompensacie danych ujawnianych w skróconych śródrocznych sprawozdaniach finansowych,  
Dodanie wytycznych precyzujących, czy dany kontrakt usługowy stanowi kontynuację zaangażowania w 
przekazywany składnik aktywów dla celów ujawnienia informacji wymaganych w odniesieniu do przekazywanych 
składników aktywów. Paragraf 42C(c) MSSF 7 stanowi, że przekazanie umów zgodnie z kontraktem usługowym 
nie oznacza samo w sobie ciągłości zaangażowania związanej z obowiązkiem ujawniania informacji o ich 
przekazaniu. W praktyce jednak większość kontraktów usługowych zawiera dodatkowe klauzule, skutkujące 
utrzymaniem ciągłości zaangażowania w dany składnik aktywów, np. jeżeli kwota i/lub termin wypłaty opłat za 
usługi zależy od kwoty i/lub terminu otrzymania wpływów pieniężnych. Proponowane poprawki przyczyniłyby się 
do wyjaśnienia tej kwestii.  
Proponowane poprawki do MSSF 7 eliminują wątpliwości dotyczące uwzględniania wymogów ujawniania 
kompensaty aktywów i zobowiązań finansowych w skróconych śródrocznych sprawozdaniach finansowych. 
Proponuje się sprecyzowanie, że ujawnienia dotyczące kompensaty nie są wymagane w stosunku do wszystkich 
okresów śródrocznych.   

• MSR 19 Świadczenia pracownicze – stopa dyskonta: emisje na rynkach regionalnych,  
Doprecyzowano, że wysoko oceniane obligacje przedsiębiorstw wykorzystywane do szacowania stopy dyskonta 
świadczeń po okresie zatrudnienia powinny być emitowane w tej samej walucie, co te zobowiązania. 
Proponowane poprawki umożliwią ocenę wielkości rynku takich obligacji na poziomie waluty. Propozycje 
obowiązywałyby retrospektywnie.  

• MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa – ujawnianie informacji „w innym miejscu śródrocznego 
raportu finansowego”.  
Proponuje się wyjaśnienie, czy informacje wymagane w MSR 34 przedstawione są w ramach śródrocznego 
raportu finansowego, ale poza śródrocznym sprawozdaniem finansowym. Zgodnie z propozycją, informacje takie 
musiałyby być włączone do sprawozdania śródrocznego przez odniesienie do innej części raportu śródrocznego 
dostępnego dla użytkowników na tych samych warunkach i w tym samym czasie, co śródroczne sprawozdanie 
finansowe.  

Przyjęcie powyższych zmian standardów nie spowodowało zmian w polityce rachunkowości Spółki ani w prezentacji danych 
w sprawozdaniu finansowym.  
Spółka nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania standardów i zmian do standardów zatwierdzonych przez 
Unię Europejską, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku.   
MSSF 9 „ Instrumenty finansowe” (z 12 listopada 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami do MSSF 9 i MSSF 7 z 16 grudnia 
2011 r.) – obowiązującym w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018  
 
Nowy standard zastępuje wytyczne zawarte w MSR 39 Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena, na temat klasyfikacji 
oraz wyceny aktywów finansowych. Standard eliminuje istniejące w MSR 39 kategorie utrzymywane do terminu 
wymagalności, dostępne do sprzedaży oraz pożyczki i należności.   
Składnik aktywów finansowych jest wyceniany według zamortyzowanego kosztu jeżeli spełnione są następujące dwa 
warunki: aktywa utrzymywane są w ramach modelu biznesowego, którego celem jest utrzymywanie aktywów w celu 
uzyskiwania przepływów wynikających z kontraktu; oraz, jego warunki umowne powodują powstanie w określonych 
momentach przepływów pieniężnych stanowiących wyłącznie spłatę kapitału oraz odsetek od niespłaconej części kapitału.  
Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są w wyniku finansowym 
bieżącego okresu, z wyjątkiem sytuacji, gdy inwestycja w instrument finansowy nie jest przeznaczona do obrotu. MSSF 9 
daje możliwość decyzji o wycenie takich instrumentów finansowych, w momencie ich początkowego ujęcia, w wartości 
godziwej przez inne całkowite dochody. Decyzja taka jest nieodwracalna. Wyboru takiego można dokonać dla każdego 
instrumentu osobno. Wartości ujęte w innych całkowitych dochodach nie mogą w późniejszych okresach zostać 
przekwalifikowane do rachunku zysków i strat.  
 
MSSF 9 wprowadzono nowy model w zakresie ustalania odpisów aktualizujących tj. model oczekiwanych strat kredytowych. 
Istotny jest także wprowadzony przez MSSF 9 wymóg ujawniania w pozostałych całkowitych dochodach skutków zmian 
własnego ryzyka kredytowego z tytułu zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.  
a)  MSSF 15 Przychody z umów z klientami – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających 

się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku  
MSSF 15 określa, w jaki sposób i kiedy należy rozpoznawać przychody, jak również wymaga od podmiotów stosujących 
MSSF istotnych ujawnień. Standard wprowadza jednolity modelu pięciu kroków, oparty na zasadach, który ma być 
stosowany dla wszystkich umów z klientami przy rozpoznawaniu przychodu.   
  

Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE do stosowania:  
a) MSSF 16 Leasing – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 

stycznia 2019 roku  
MSSF 16 zastępuje obowiązujące dotychczas rozwiązania w zakresie leasingu obejmujące MSR 17, KIMSF 4, SKI 15 i SKI 27.  
MSSF wprowadza jeden model ujmowania leasingu u leasingobiorcy wymagający ujęcia aktywa i zobowiązania, chyba że 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA 

                                                                     Prospekt emisyjny Hollywood S.A.    241|  
  

okres leasingu wynosi 12 miesięcy i mniej lub składnik aktywów ma niską wartość. Podejście od strony leasingodawcy 
pozostaje zasadniczo niezmienione w stosunku do rozwiązań z MSR 17 - nadal wymagana jest klasyfikacja leasingu jako 
operacyjnego lub finansowego.  

  
b) Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy: Rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 

niezrealizowane straty-  obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub 
po 1 stycznia 2017 roku,  

Celem proponowanych zmian jest doprecyzowanie, że niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych wycenianych w 
wartości godziwej, a dla celów podatkowych według ceny nabycia, mogą powodować powstanie ujemnych różnic 
przejściowych.  
Proponowane poprawki będą również stanowić, że wartość bilansowa danego składnika aktywów nie ogranicza szacunków 
wartości przyszłych dochodów do opodatkowania. Ponadto, w przypadku porównania ujemnych różnic przejściowych do 
przyszłych dochodów do opodatkowania, przyszłe dochody do opodatkowania nie będą obejmować odliczeń podatkowych 
wynikających z odwrócenia tych ujemnych różnic przejściowych.  

  
c) Zmiany do MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych: Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji-  obowiązujące w 

odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku,  
Zmiana ma na celu podniesienie jakości informacji dotyczących działalności finansowej i płynności jednostki 
sprawozdawczej przekazywanych użytkownikom sprawozdań finansowych. Wprowadza się wymóg:  

(i) uzgadniania sald otwarcia i zamknięcia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla wszystkich pozycji, generujących 
przepływy pieniężne, które kwalifikują się jako działalność finansowa, z wyjątkiem pozycji kapitału własnego;   

(ii) ujawniania informacji dotyczących kwestii ułatwiających analizę płynności jednostki, takich jak ograniczenia 
stosowane przy podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystania środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.  

  
d) Wyjaśnienia dotyczące MSSF 15 Przychody z umów z klientami - obowiązujące w odniesieniu do okresów 

sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku, Zmiany doprecyzowują w jaki sposób:  
(i) dokonać identyfikacji zobowiązania do realizacji świadczeń,  
(ii) ustalić czy w danej umowie jednostka działa jako zleceniodawca lub agent,  
(iii) ustalić sposób rozpoznawania przychodów z tytułu udzielonych licencji (jednorazowo lub rozliczać w czasie)  

Zmiany te wprowadzają 2 dodatkowe zwolnienia mające na celu obniżenie kosztów i zawiłości dla jednostek 
przy wdrażaniu standardu.  

  
e) KIMSF nr 22 Transakcje w walucie obcej - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 

w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku  
Interpretacja wyjaśnia ujęcie księgowe transakcji uwzględniających otrzymanie lub zapłatę zaliczki w walucie obcej. 
Interpretacja dotyczy transakcji w walucie obcej, wówczas, gdy jednostka ujmuje niepieniężne aktywo lub zobowiązanie 
wynikające z otrzymania lub zapłaty zaliczki w walucie obcej, zanim jednostka ujmuje odnośne aktywo, koszt lub przychód.  

  
f) Poprawki do MSSF (2014-2016) - zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF – 
obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku/po 1 
stycznia 2018 roku  
• Zmiana MSR 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy  
Poprawka dotyczy eliminacji krótkoterminowych zwolnień przewidzianych w par. E3-E7 MSSF 1, ponieważ dotyczyły one 
minionych okresów sprawozdawczych i spełniły już swoje zadanie. Zwolnienia te umożliwiały jednostkom stosującym MSSF 
po raz pierwszy skorzystanie z tych samych ujawnień, jakie przysługiwały jednostkom stosującym je od dawna w odniesieniu 
do:  
i. Ujawniania pewnych danych porównawczych dotyczących instrumentów finansowych, wymaganych wskutek 

wprowadzenia poprawek do MSSF 7  
ii. Przedstawienie danych porównawczych do ujawnień wymaganych do MSR 19, dotyczących wrażliwości zobowiązań z 

tytułu zdefiniowanych świadczeń na założenia aktuarialne  
iii. Retrospektywnego zastosowania wymogów dotyczących jednostek inwestycyjnych, zawartych w MSSF 10, MSSF 12 i 

MSR 27.  
  

• Zmiana MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach  
Poprawka precyzuje zakres MSSF 12 wskazując, że wymogi ujawniania informacji zawarte w tym standardzie, z wyjątkiem 
wymogów par. B10-B16, dotyczą udziałów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży, przeznaczone do podziału 
między właścicieli lub jako działalność zaniechana zgodnie z MSSF 5. Poprawka powstała w związku z niejasnościami 
dotyczącymi wzajemnego oddziaływania wymogów ujawniania informacji zawartych w MSSF 5 i MSSF 12.  

  
Zarząd jest w trakcie analizowania potencjalnego wpływu powyższych standardów na sprawozdanie finansowe spółki w 
latach następnych.   
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W niniejszym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad (polityki) 
rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 
31.12.2016. 
 
Przygotowując skonsolidowane śródroczne sprawozdanie Grupa przyjęła wartości historyczne ze sprawozdań 
przygotowanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości łączących się podmiotów. Następnie ujednoliciła zasady 
rachunkowości i przekształciła dane do MSR/MSSF, stosując wszystkie obowiązujące standardy we wszystkich 
prezentowanych okresach.  
 
Skonsolidowane śródroczne sprawozdania finansowe zostały sporządzone przez Zarząd Spółki Hollywood S.A w celu 
zamieszczenia w prospekcie emisyjnym. 
 
Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości  
 
Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych zmian w standardach MSR/MSSF. 
 
Kontynuacja działalności 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się 
przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności przez Grupę Kapitałową Hollywood S.A. 
 
Kursy walut 
 
Do wyceny pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego z sytuacji finansowej wyrażonych w walutach obcych 
przyjęto następujące kursy walut obcych w złotych: 
 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji 
 

Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku 

finansowej 
 

i pozostałych całkowitych dochodów 

 
EUR 

 
 

EUR 

30.06.2016 4,4255 

 

01.01-30.06.2016 4,3672 

30.06.2017 4,2265 

 

01.01 - 30.06.2017 4,2474 

 
 

3. Połączenia jednostek gospodarczych 
 
 W okresie od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku Grupa  nie nabywała, ani nie zbywała żadnych udziałów w innych 
jednostkach . 
 
W okresie porównawczym od 1 stycznia do 31 marca 2016  miały miejsca następujące nabycia udziałów: 
 
HTS Stargard Sp. z o.o. 
W dniu 29.03.2016 na mocy umowy sprzedaży zawartej z p. Adamem Andrzejem Konieczkowskim nastąpiło nabycie przez 
Hollywood S.A. 199 udziałów w spółce HTS Stargard Sp. z o.o. w kapitale zakładowym, w wysokości łącznej 19.900 zł.  
W dniu 29.03.2016 na mocy umowy sprzedaży zawartej z p. Renatą Konieczkowską nastąpiło nabycie przez Hollywood S.A. 
1 udziału w spółce HTS Stargard Sp. z o.o. w kapitale zakładowym, w wysokości łącznej 100 zł.  
Nabyte udziały stanowiły łącznie 100% wszystkich udziałów. Łączna cena sprzedaży wynosiła 20.000 zł. Zapłata ceny 
sprzedaży została ustalona w umowie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przez każdą ze stron. Głównym 
przedmiotem działalności przejmowanej spółki jest działalność pralnicza. Nabycie udziałów miało miejsce pod wspólną 
kontrolą. Połączenie rozliczono metodą łączenia udziałów. Wartość nabytych udziałów w cenie nabycia jest równa wartości 
obejmowanego kapitału podstawowego. 
 
Nabycie dodatkowych udziałów HTS Baltica Sp. z o.o. (wcześniej: Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) 
W dniu 30.03.2016 roku zostały zawarte umowy nabycia dodatkowych udziałów w spółce pod firmą Konsorcjum Pralnicze 
Sp. z.o.o.  z siedzibą w Gdyni: 
 
Na mocy umowy sprzedaży zawartej w dniu 30.03.2016 z p.  Iwoną Moniką Markowską nastąpiło nabycie 177 udziałów w 
spółce Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, za łączną cenę w wysokości 1.113.038 zł.  
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Na mocy umowy sprzedaży zawartej w dniu 30.03.2016 z p. Anną Kurpiewską nastąpiło nabycie 80 udziałów w spółce 
Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, za łączną cenę w wysokości 500.324 zł.  
 
Nabyte udziały stanowiły 19,94% wszystkich udziałów, tym samym Hollywood S.A. posiada 100% udziałów w spółce pod 
firmą Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. Cena sprzedaży wynosiła łącznie 1.613.362 zł. Zapłata ceny sprzedaży została ustalona 
w umowie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przez każdą ze stron. Głównym przedmiotem działalności 
przejmowanej spółki jest działalność pralnicza.  
 
Rozliczenie nabycia dodatkowych udziałów: 
 
Kapitał własny na dzień nabycia wynosi 5.367 tys. zł 
Kapitały netto przypadające na nabyte udziały 19,94% - 1.070 tys. zł 
Cena nabycia – 1.613 tys. zł 
Powstała wartość firmy – 543 tys. zł 
 
W dniu 12.09.2016 nastąpiła zmiana nazwy Spółki z Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. na HTS Baltica Sp. z o.o. 
 

4. Segmenty operacyjne 
 
Informacje sporządzane dla osób decydujących w Grupie o przydziale zasobów oraz oceniających wyniki finansowe 
segmentów koncentrują się na analizie wyników ze sprzedaży usług pralniczych, z dzierżawy systemów do obsługi 
działalności pralniczej, wynajmu odzieży i materiałów wielokrotnego użytku oraz działalności holdingowej jednostki 
dominującej. Wyodrębnienie segmentów miało miejsce w oparciu o zróżnicowanie produktów i usług. Segmenty nie 
podlegały łączeniu. 
Segmenty Grupy objęte sprawozdawczością zgodnie z MSSF 8 są następujące: 
 

Segment Rodzaj produktów i usług w segmencie 

Działalność pralnicza Usługi pralnicze, dezynfekcji, drobne naprawy krawiecki 

Dzierżawa systemów do obsługi działalności pralniczej Usługi dzierżawy, usługi serwisowe 

Wynajem odzieży i materiałów wielokrotnego użytku    
z usługą kompleksowego serwisu 

Wypożyczanie odzieży i innych materiałów, usługi pralnicze 

Działalność holdingowa 
Transakcje z podmiotami z Grupy wyłączone w konsolidacji- 

odsetki od udzielonych pożyczek, opłaty   z tytułu 
użytkowania znaku towarowego 

 
W trakcie okresów sprawozdawczych nie zaniechano żadnej działalności. 
Poniżej przedstawiono informacje o segmentach sprawozdawczych Grupy. Kwoty wykazane za lata ubiegłe zostały 
przedstawione zgodnie z wymogami MSSF 8. 
 
Przychody i wyniki segmentów 
 
Poniżej przedstawiono analizę przychodów, kosztów oraz wyników Grupy w poszczególnych segmentach objętych 
sprawozdawczością: 
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za okres  od 1 styczeń 2017 do 30 czerwiec 2017 Działalność 
pralnicza 

 

Dzierżawa 
systemów 

 

Wynajem 
odzieży i 

materiałów 

 Razem 

 000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN  000' PLN 

Przychody ze sprzedaży 38 428 
 

870 
 

7 248 
 

46 546 
 - 

 
- 

 
- 

 
- 

Amortyzacja  (4 773) 
 

 (34) 
 

 (1 026) 
 

 (5 833) 
Zużycie materiałów i energii  (8 234) 

 
 (46) 

 
 (1 532) 

 
 (9 812) 

Usługi obce  (13 920) 
 

 (88) 
 

 (3 831) 
 

 (17 839) 
Podatki i opłaty  (389) 

 
 (5) 

 
 (97) 

 
 (491) 

Wynagrodzenia  (9 002) 
 

 (108) 
 

 (761) 
 

 (9 871) 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  (1 570) 

 
 (14) 

 
 (117) 

 
 (1 701) 

Pozostałe  (223) 
 

 (18) 
 

 (78) 
 

 (319) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  (990) 
 

 (405) 
 

 (87) 
 

 (1 482) 

Razem koszty działalności operacyjnej  (39 101) 
 

 (718) 
 

 (7 529) 
 

 (47 348) 

 

       Zysk (strata) brutto na sprzedaży  (673) 
 

152 
 

 (281) 
 

 (802) 
Pozostałe przychody operacyjne 1 095 

 
13 

 
247 

 
1 355 

Pozostałe koszty operacyjne  (138) 
 

 (6) 
 

 (39) 
 

 (183) 
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji - 

 
- 

 
- 

 
- 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 284 
 

159 
 

 (73) 
 

370 
Przychody finansowe 16 

 
- 

 
7 

 
23 

- w tym z tytułu odsetek 15 
 

- 
 

7 
 

22 
Koszty finansowe  (1 308) 

 
 (54) 

 
 (277) 

 
 (1 639) 

- w tym z tytułu odsetek  (865) 
 

 (36) 
 

 (262) 
 

 (1 163) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  (1 008) 
 

105 
 

 (343) 
 

 (1 246) 

Podatek dochodowy  (384) 
 

39 
 

 (31) 
 

 (376) 

Zyski/straty mniejszości  (28) 
 

- 
 

- 
 

 (28) 

Zysk (strata) netto  (1 420) 
 

144 
 

 (374) 
 

 (1 650) 
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od 1 styczeń 2016 do 30 czerwiec 2016 Działalność 
pralnicza 

 

Dzierżawa 
systemów 

 

Wynajem 
odzieży i 

materiałów 

 Razem 

 000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN  000' PLN 

Przychody ze sprzedaży 30 272 
 

236 
 

3 747 
 

34 255 
 - 

 
- 

 
- 

 
- 

Amortyzacja  (4 449) 
 

 (32) 
 

 (884) 
 

 (5 365) 
Zużycie materiałów i energii  (7 552) 

 
 (4) 

 
 (505) 

 
 (8 061) 

Usługi obce  (10 966) 
 

 (49) 
 

 (1 873) 
 

 (12 888) 
Podatki i opłaty  (355) 

 
 (4) 

 
 (28) 

 
 (387) 

Wynagrodzenia  (4 629) 
 

 (32) 
 

 (273) 
 

 (4 934) 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  (667) 

 
 (3) 

 
 (34) 

 
 (704) 

Pozostałe  (386) 
 

 (5) 
 

 (37) 
 

 (428) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 40 
 

 (79) 
 

 (14) 
 

 (53) 

Razem koszty działalności operacyjnej  (28 964) 
 

 (208) 
 

 (3 648) 
 

 (32 820) 

 

       Zysk (strata) brutto na sprzedaży 1 308   28   99   1 435 
Pozostałe przychody operacyjne 2 404 

 
6 

 
584 

 
2 994 

Pozostałe koszty operacyjne  (516) 
 

- 
 

 (48) 
 

 (564) 
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji - 

 
- 

 
- 

 
- 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 196   34   635   3 865 
Przychody finansowe 9 

 
- 

 
- 

 
9 

- w tym z tytułu odsetek 9 
 

- 
 

- 
 

9 
Koszty finansowe  (1 256) 

 
 (32) 

 
 (226) 

 
 (1 514) 

- w tym z tytułu odsetek  (1 191) 
 

 (32) 
 

 (221) 
 

 (1 444) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 949 
 

2 
 

409 
 

2 360 

Podatek dochodowy  (422) 
 

 (8) 
 

 (57) 
 

 (487) 

Zyski/straty mniejszości 56 
 

- 
 

- 
 

56 

Zysk (strata) netto 1 583 
 

 (6) 
 

352 
 

1 929 

 
 
 
Powyższe przychody stanowią przychody od odbiorców zewnętrznych. Przychody z transakcji z innymi segmentami 
operacyjnymi tej samej jednostki nie wystąpiły. 
 
Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same, jak polityka rachunkowości Grupy 
opisana w nocie do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
 
Aktywa i zobowiązania segmentów 
 
na dzień 30 czerwca 2017 Działalność 

pralnicza 

 

Dzierżawa 
systemów 

 

Wynajem 
odzieży i 

materiałów 

 Razem 

 000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN  000' PLN 

Aktywa ogółem 86 263 
 

2 817 
 

119 662 
 

208 742 
w tym wartość firmy 4 226 

 
0 

 
0 

 
4 226 

Zobowiązania ogółem 51 832 
 

2 002 
 

26 635 
 

80 469 

 
0 

 
0 

 
0 

  Amortyzacja 4 575 
 

34 
 

1 224 
 

5 833 
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na dzień 30 czerwiec 2016 Działalność 
pralnicza 

 

Dzierżawa 
systemów 

 

Wynajem 
odzieży i 

materiałów 

 Razem 

 000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN  000' PLN 

Aktywa ogółem 79 090 
 

2 400 
 

116 840 
 

198 330 
w tym wartość firmy 3 139 

 
0 

 
0 

 
3 139 

Zobowiązania ogółem 
60 534 

 
1 684 

 
18 251 

 
80 469 

Amortyzacja 
4 521 

 
32 

 
1 082 

 
5 635 

 
 
 
W okresach objętych sprawozdaniem nie występowały istotne pozycje niepieniężne inne niż amortyzacja. Istotne straty na 
skutek utraty wartości aktywów w okresie sprawozdawczym nie miały miejsca. 
 
Informacje geograficzne 
 
Grupa w latach 2016-2017 świadczyła usługi pralnicze oraz wynajmu jedynie na terenie Polski. Z uwagi na znikomą wartość 
poznawczą Grupa nie prezentuje klasyfikacji wg regionów/województw za te okresy.  Wraz z rozwojem działalności na 
terenie innych jurysdykcji Grupa planuje prezentację według kraju świadczenia usług. 
W całym roku 2016 znaczącymi odbiorcami  Grupy Hollywood z poza terenu Polski byli klienci z: 
Szwecji– 3,0 % całości sprzedaży Grupy, 
Niemiecc  - 0,1%  całości sprzedaży Grupy. 
W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 znaczącymi odbiorcami  Grupy Hollywood z poza terenu Polski byli 
klienci z: 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – 6,44% całości sprzedaży Grupy (Usługa prania dla wojska wykonywana jest na 
terenie Polski. Walutą, w której strony rozliczają kontrakt jest dolar amerykański). 
 
Informacje o wiodących klientach 
 
W okresie rozliczeniowym od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku wystąpiły transakcje sprzedaży z jednym zewnętrznym 
kontrahentem, które przekroczyły 5% przychodów ze sprzedaży Grupy w danym okresie. Klientem tym  była  Kellogg Brown 
& Root Services Int  z USA.     
 

5. Dywidenda  
 
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku  Spółka dominująca nie wypłacała dywidendy. Nie występują znaczące 
ograniczenia zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy jednostce dominującej w postaci dywidend w 
środkach pieniężnych lub do spłaty pożyczek i zaliczek. 
 

6. Zysk przypadający na jedną akcję 
 
Podstawowy zysk na akcję wylicza się, jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz średniej ważonej liczby 
akcji zwykłych w trakcie roku, z wyłączeniem akcji zwykłych nabytych przez Spółkę i wykazywanych, jako akcje własne. 
 

  

Za okres: 

 

Za okres: 

  

od 01.01.2017 

 

od 01.01.2016 

  

do 31.06.2017 

 

do 30.06.2016 

  

000'PLN 

 

000'PLN 

Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 
 

-1 622 
 

1 873 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.) 
 

50 163 
 

42 699 

Podstawowy zysk na akcję (w PLN na jedną akcję) 
 

-0,0323 

 

0,0439 

 
 
Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję     

  

Za okres: 

 

Za okres: 

  

od 01.01.2017 

 

od 01.01.2016 

  

do 30.06.2017 

 

do 31.03.2016 

  

000'PLN 

 

000'PLN 
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Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 
 

-1 622 
 

1 873 

Czynniki rozwadniające 
 

- 
 

- 

Zysk zastosowany przy ustalaniu rozwodnionego 
zysku na akcję 

 
-1 622 

 
1 873 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.) 
 

50 163 
 

42 699 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb 
rozwodnionego zysku na akcję (tys.) 

 
50 163 

 
42 699 

Rozwodniony zysk na akcję (w PLN na jedną akcję) 
 

-0,0323 

 

0,0439 

 
 
 
Rozwodniony zysk na akcję wylicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby nastąpiła 
zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. W przypadku Grupy nie wystąpiły 
czynniki rozwadniające. 
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7. Rzeczowe aktywa trwałe 
 

  
  

Grunty  Budynki  Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

 Środki 
transportu 

 Pozostałe  Środki 
trwałe w 
budowie 

 Zaliczki 
na środki 

trwałe 

 Razem po 
korekcie 

  
  000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

Wartość księgowa netto na początek okresu 
 

  7 418 
 

50 164 
 

83 333 
 

3 225 
 

6 307 
 

7 312 - 400 - 158 160 

Objęcie kontroli nad spółkami zależnymi:                                   

Koszt (brutto)     -   -   -   -   -   -   -   - 

Umorzenie     -   -   -   -   -   -   -   - 

Wartość netto na dzień objęcia kontroli     -   -   -   -   -   -   -   - 

Pozostałe zwiększenia wartość początkowa 
 

  - 
 

259 
 

1 374 
 

640 
 

3 523 
 

6 205 
 

- 
 

12 001 

Zmniejszenia wartość początkowa 
 

  - 
 

- 
 

 (209) 
 

 (57) 
 

 (422) 
 

 (2 767) 
 

 (400) 
 

 (3 855) 

Zwiększenie umorzenia 
 

  - 
 

 (271) 
 

 (2 655) 
 

 (310) 
 

 (1 857) 
 

- 
 

- 
 

 (5 093) 

Zmniejszenie umorzenia 
 

  - 
 

- 
 

50 
 

33 
 

211 
 

- 
 

- 
 

294 

Umorzenie nie stanowiące kosztu amortyzacji 
 

   (36) 
 

 (372) 
 

 (1 111) 
 

 (54) 
 

 (14) 
 

- - 
  

 (1 587) 

Wartość księgowa netto na koniec okresu 
 

  7 382 
 

49 780 
 

80 782 
 

3 477 
 

7 748 
 

10 750 
 

- 
 

159 921 

  
  

               Stan na 30 czerwca 2017 
 

  
               Wartość początkowa 

 
  7 382 

 
50 051 

 
83 387 

 
3 754 

 
9 394 

 
10 750 

 
- 

 
164 719 

Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z 
tytułu utraty wartości 

 
  - 

 
 (271) 

 
 (2 605) 

 
 (277) 

 
 (1 646) 

 
- - - 

 
 (4 799) 

Wartość księgowa netto koniec okresu 
 

  7 382   49 780 
 

80 782 
 

3 477 
 

7 748 
 

10 750 
 

- 
 

159 921 
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8. Zapasy  
 
Na dzień bilansowy nie było ustanowionych zabezpieczeń na zapasach z tytułu zaciągniętych przez Grupę kredytów i 
pożyczek. 
 

9. Transakcje z podmiotami powiązanymi  
 
Transakcje pomiędzy spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, podlegały eliminacji w momencie konsolidacji i nie zostały 
ujawnione w tej nocie. Transakcje pomiędzy Grupą a podmiotami powiązanymi ujawnione zostały poniżej.  
 
Transakcje handlowe 
 
W ciągu II kwartału roku 2017 i porównywanego kwartału roku 2016, spółki z Grupy zawarły następujące transakcje 
handlowe ze swoimi podmiotami powiązanymi, które nie należą do Grupy: 

 
 okres do 30.06.2017 

 
 okres do 

30.06.2016 

Przychody ze sprzedaży towarów i usług 000' PLN 
 

000' PLN 

Pracosław 2 
 2 

Certus Sp. z o.o. 12 
 88 

Polservis 1 
 1 

Konieczkowski Adam 0 
 2 

Begreener 2 
 0 

Pawlaczyk Iza 7 
 27 

 
24   120 

 
 

 
 Zakupy towarów i usług 

 Adam Konieczkowski 23 
 14 

Certus Sp. z o.o. 170 
 131 

Marcin Podsiadło 122 
 66 

New 4mat 34 
 50 

Begreener 1 
 0 

Pawlaczyk Iza 10 
 19 

Pracosław 21 
 23 

 

381   303 

 
 
 
 
Pracosław, Kancelaria Podatkowo–Księgowa Certus, Polservis, Begreener są podmiotami powiązanymi osobowo poprzez 
pana Adama Konieczkowskiego.  
New 4mat to podmiot powiązany poprzez osobę z Zarządu spółki Hollywood S.A Pana Pawła Kobierzyckiego. 
Spółka Pracosław wynajmowała pomieszczenia biurowe od jednostki w Grupie. Iza Pawlaczyk jest osobowo powiązana z 
prezesem spółki Medij.  
Kancelaria Podatkowo–Księgowa Certus świadczyła usługi finansowo-księgowe, zaś nabywała w Grupie usługi 
informatyczne, korzystała z serwerów i wynajmowała lokal. 
Polserwis wynajmował lokale w Grupie.. 
Begreener sprzedawał środki czystości do Grupy. Izabela Pawlaczyk wynajmuje Grupie pojazd samochodowy oraz w 
niewielkim zakresie, incydentalnie  wykonuje usługę transportową. 
 
Zarówno sprzedaż jak i zakupy towarów oraz usług do i od podmiotów powiązanych odbywa się na podstawie cen 
rynkowych.   
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Rozrachunki na dzień bilansowy nie są zabezpieczone i zostaną uregulowane zgodnie z umownymi terminami płatności. Nie 
utworzono żadnych odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych od podmiotów powiązanych.  
 
Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży i zakupu towarów i usług przedstawiają się  
następująco: 

 
stan na dzień 30.06.2017 

 
stan na dzień 

30.06.2016 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

Należności od podmiotów powiązanych 

 Adam Konieczkowski 1 
 1 

Certus Sp. z o.o. 2 
 30 

Pawlaczyk Iza 15 
 38 

Pracosław 0 
 0 

 

19   69 

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 

 Pracosław 9 
 4 

Certus Sp. z o.o. 95 
 53 

Begreener 1 
 0 

Marcin Podsiadło 13 
 9 

Pawlaczyk Iza 0 
 1 

New 4mat 0 
 12 

 

117   79 

 
 

 
 
 
Wynagrodzenia kluczowych członków kadry kierowniczej 
Koszty wynagrodzenia członków zarządu oraz członków pozostałej kadry kierowniczej kształtowały się następująco: 

  

okres 

 

okres 

  

od 01.01.2017 

 

od 01.01.2016 

  

do 30.06.2017 

 

do 30.06.2016 

  

000' PLN 

 

000' PLN 

  
 

 
 

Członkowie Zarządu 719 

 

554 

Członkowie pozostałej kadry kierowniczej 801 

 

670 

  

1 520 

 

1 224 

 
 
 
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym, w tym członkom zarządu oraz kluczowym członkom kadry kierowniczej nie 
wystąpiły. 
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10. Instrumenty finansowe 

  

Aktywa 
finansowe 
dostępne 

do 
sprzedaży 

 

Aktywa finansowe 
wyceniane w 

wartości godziwej 
przez RZiS 

 

Pożyczki i 
należności 

 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 

godziwej przez 
RZiS 

 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane wg 
zamortyzowanego 

kosztu 

 

Ogółem 

Stan na dzień 30.06.2017 
 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

Środki pieniężne          4 785           4 785 
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności (bez 
budżetowych) 

 

  

  

  

  

24 937 

  

  

  

  

  

24 937 
Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych  100       880           980 

Zobowiązania handlowe i pozostałe (bez budżetowych) oraz 
rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych 
okresów 

 
                (27 142)   (27 142) 

Zobowiązania z tytułu faktoringu 
 

                -   - 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 
 

                (37 839)   (37 839) 

Zobowiązania z tytułu leasingu                  (13 969)   (13 969) 

 

 100  -  30 602  -  (78 950)  (48 248) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aktywa 
finansowe 
dostępne 

do 
sprzedaży 

 

Aktywa finansowe 
wyceniane w 

wartości godziwej 
przez RZiS 

 

Pożyczki i 
należności 

 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 

godziwej przez 
RZiS 

 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane wg 
zamortyzowanego 

kosztu 

 

Ogółem 

Stan na dzień 30.06.2016 
 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

Środki pieniężne          7 046           7 046 
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności (bez 
budżetowych) 

 

  

  

  

  

24 759 

  

  

  

  

  

24 759 
Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych  100       1 120           1 220 

Zobowiązania handlowe i pozostałe (bez budżetowych) oraz 
rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych 
okresów 

 
                (25 511)   (25 511) 

Zobowiązania z tytułu faktoringu 
 

                    - 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 
 

                (25 562)   (25 562) 

Zobowiązania z tytułu leasingu                  (16 497)   (16 497) 

 

 100  -  32 925  -  (67 570)  (34 545) 
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Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych 
 

  

Aktywa 
finansowe 
dostępne 

do 
sprzedaży 

 

Aktywa 
finansowe 

wyceniane w 
wartości godziwej 

przez RZiS 

 

Pożyczki i 
należności 

 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane w 
wartości godziwej 

przez RZiS 

 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane wg 
zamortyzowanego 

kosztu 

 

Ogółem 

Za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 
roku 

 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

Przychody (koszty) z tytułu odsetek 
     

23 
   

(1 571) 
 

(1 548) 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 
         

(68) 
 

(68) 

Rozwiązanie (utworzenie) odpisów aktualizujących 
     

- 
     

- 

Zyski (straty) z tytułu wycen 
           

- 

  
- 

 
- 

 
23   - - (1 639) - (1 616) 

             

  

Aktywa 
finansowe 
dostępne 

do 
sprzedaży 

 

Aktywa 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 

godziewej przez 
RZiS 

 

Pożyczki i 
należności 

 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane w 
wartości godziwej 

przez RZiS 

 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane wg 
zamortyzowanego 

kosztu 

 

Ogółem 

Za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30  czerwca 2016 
roku 

 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

 

'000 PLN 

Przychody (koszty) z tytułu odsetek 
     

9 
   

(1 478) 
 

(1 478) 

Zyski (straty) z tytułu różnić kursowych 
         

(27) 
 

(27) 

Rozwiązanie (utworzenie) odpisów aktualizujących 
     

- 
     

- 

Zyski (straty) z tytułu wycen 
           

- 

  
- 

 
- 

 
9 

 
- 

 
(1 505) 

 
(1 505) 
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Grupa jest narażona na ryzyka związane przede wszystkim z instrumentami finansowymi, z których korzysta, takimi jak: 
kredyty bankowe, pożyczki umowy leasingu finansowego, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz należności i zobowiązania 
handlowe. 
 
Ogólna polityka Grupy Hollywood dotycząca zarządzania ryzykiem finansowym ma na celu zminimalizowanie potencjalnie 
niekorzystnego wpływu na wynik finansowy oraz płynność finansową Grupy. Zarząd jednostki dominującej ustala ogólne 
zasady zarządzania ryzykiem oraz politykę dotyczącą konkretnych obszarów, takich jak: ryzyko zmiany kursu walut, ryzyko 
stopy procentowej, ryzyko kredytowe, w celu stabilizacji przepływów pieniężnych tym samym zapewnienia odpowiedniego 
poziomu płynności i elastyczności finansowej. 
 
Ryzyko walutowe 
Grupa jest narażona na ryzyko walutowe w niewielkim stopniu z uwagi na sprzedaż na terenie kraju oraz zdecydowaną 
większość zakupów realizowaną w oparciu o PLN. Walutą funkcjonalną jednostek wchodzących w skład Grupy jest polski 
złoty. Transakcje dotyczące umów z kontrahentami wyrażone w walutach obcych nie są istotne. W przypadku wystąpienia 
transakcji w walutach obcych Grupa stara się ograniczać to ryzyko np. zawierając odpowiednie ustalenia w umowach z 
niektórymi kontrahentami, uzależniające finalną cenę dla kontrahenta od kursu waluty mającego wpływ na koszt 
wytworzenia produktu lub usługi. 
 
Ryzyko stopy procentowej 
Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko wynikające z faktu, że wartość godziwa albo przyszłe przepływy z instrumentu 
finansowego będą zmieniać się na skutek zmian stóp procentowych. Z powodu niedużego udziału długu w finansowaniu 
ogółem oraz poziomu stóp procentowych i ich zmian w ostatnim czasie, ekspozycja Grupy na to ryzyko nie jest szczególnie 
wysoka. W przypadku wzrostu udziału długu w strukturze finansowania ekspozycja na to ryzyko ulegnie zwiększeniu. 
 
Zobowiązaniami narażonymi na zmiany stóp procentowych są przede wszystkim kredyty oraz zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego.  
 
Wrażliwość na wahania stóp procentowych  
Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Grupę zmiana stopy procentowej WIBOR 1M o 1pp spowoduje wzrost obciążeń 
odsetkowych w całym okresie obowiązujących aktualnie podpisanych umów o około 518 tys. PLN. 
 
Grupa nie posiada znaczących aktywów i zobowiązań finansowych o stałej stopie procentowej wycenianych w wartości 
godziwej przez wynik finansowy oraz nie stosuje transakcji pochodnych, jako zabezpieczenie wartości godziwej. Dlatego też 
zmiana stopy procentowej nie miałaby wpływu na sprawozdanie z całkowitych dochodów z tytułu zmiany wartości godziwej 
instrumentów finansowych. 
 
Ryzyko kredytowe 
Ryzyko kredytowe definiowane jest, jako ryzyko poniesienia straty finansowej przez Grupę w sytuacji, kiedy kontrahent lub 
druga strona transakcji nie spełni swoich umownych obowiązków. Polityka Grupy zakłada ciągły monitoring i każdorazową 
analizę możliwości udzielenia kredytu kupieckiego odbiorcom produktów i usług. Wydłużony okres spłaty mogą otrzymać 
firmy będące we wcześniejszych okresach klientami Grupy i charakteryzujące się pozytywną historią spłat, oraz firmy 
posiadające zdolność kredytową ocenioną na podstawie analiz wewnętrznych lub zewnętrznych. Grupa w celu 
zminimalizowania potencjalnego wpływu ryzyka kredytowego na bieżąco monitoruje salda w odniesieniu do każdego 
klienta. W przypadku realizacji sprzedaży do sektora medycznego praktyką jest wykorzystywanie przez Grupę 
wyspecjalizowanych firm faktoringowych, celem poprawy struktury kapitału obrotowego oraz minimalizacji ekspozycji 
kredytowej. 
 
Niski stopień ryzyka kredytowego widoczny jest na przykładzie analizy poziomu odpisów aktualizujących:  
- dla roku 2017 - obroty Grupy to poziom 46.546 tys. PLN, a poziom utworzonych odpisów aktualizujących wartość 
należności w 2017 roku to 5 tys. PLN 
  
Ryzyko utraty płynności  
Ryzyko utraty płynności to ryzyko, iż Grupa nie będzie w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych w dacie ich 
wymagalności. W ramach zarządzania ryzykiem płynności Grupa stara się utrzymywać stan środków pieniężnych 
pozwalający na spłatę zobowiązań bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Grupa monitoruje ryzyko braku płynności poprzez 
planowanie płynności, które uwzględnia terminy zapadalności zarówno inwestycji finansowych, aktywów finansowych 
(należności) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem Grupy jest utrzymanie równowagi 
pomiędzy ciągłością finansowania, a elastycznością głównie poprzez finansowanie własnymi środkami oraz 
wykorzystywanie kredytów w rachunku bieżącym i umów leasingowych. Biorąc pod uwagę osiągane wyniki finansowe, 
wielkość i strukturę długu oraz historycznie dobry cykl rotacji należności, ryzyko utraty płynności jest niskie. 
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Zarządzanie ryzykiem kapitałowym  
Celem Grupy w zakresie zarządzania kapitałem jest dostarczenie odpowiednich środków finansowych niezbędnych do 
kontynuowania działalności, tak, aby możliwe było zapewnienie zwrotu na kapitale dla Akcjonariuszy oraz utrzymanie optymalnej 
struktury kapitału. Aby utrzymać lub skorygować strukturę kapitału, Grupa Hollywood może zwracać kapitał Akcjonariuszom, 
emitować nowe akcje lub sprzedawać aktywa w celu obniżenia zadłużenia. Grupa monitoruje kapitał przy pomocy m.in. wskaźnika 
zadłużenia. Istotnym z punktu widzenia możliwości pozyskania niezbędnego finansowania obrotowego jest utrzymanie wskaźnika 
dług/EBITDA na poziomie nieprzekraczającym wartość 3.  
 

  
Stan na dzień  

 
Stan na dzień  

  
30.06.2017 

 
30.06.2016 

  
000' PLN 

 
000' PLN 

Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej 
 

115 922 
 

116 379 

Kredyty i pożyczki  
 

37 839 
 

25 562 

Zobowiązania z tytułu faktoringu 
 

- 
 

- 

Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego 
 

13 969 
 

16 497 

Razem zadłużenie odsetkowe 
 

51 808 
 

42 059 

Współczynnik zadłużenia odsetkowego 
 

0,45 
 

0,36 

     

     

     Analiza wrażliwości stopy procentowej 

    

  

Stan na dzień  

 

Stan na dzień  

  30.06.2017  30.06.2016 

  000' PLN  000' PLN 

Zobowiązania finansowe - oprocentowane      

Kredyty i pożyczki   37 839  25 562 
Faktoring   -  - 
Leasingi  13 969  16 497 

  51 808  42 059 

     Wzrost oprocentowania o 1 pp 

    Wzrost zobowiązań w PLN / wpływ na wynik 

 
518 

 
421 

 

    Spadek oprocentowania o 1 pp 

    Wzrost zobowiązań w PLN / wpływ na wynik 

 
 (518) 

 
 (421) 

 
 

11. Sprawy sądowe 
 
Na moment sporządzenia sprawozdania toczą się sprawy sądowe z udziałem Grupy z powództwa spółek w Grupie o zapłatę 
nieuiszczonych faktur za zrealizowane usługi. Wartość poszczególnych sporów nie przekracza 320 000 EUR. Najwyższa 
wartość sporu, to kwota 775 tys. zł. Kwota ta, jest dochodzona przez Hollywood Textil Service Sp. z o. o. z pozwu przeciwko 
Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Grudziądzu. Łączna wartość spraw będących przedmiotem postępowań 
sądowych i egzekucyjnych Grupy to 1.336.000 PLN. 
 

12. Zdarzenia po dniu bilansowym 
 
Po dniu bilansowym miały miejsce następujące zdarzenia: 
 

 w dniu  21.04.2017 roku Zarząd Hollywood SA  powziął informację o podpisaniu przez spółkę z grupy kapitałowej HTS 
Targatz GmbH umowy świadczenia usług pralniczych z siecią szpitali Vivantes ServiceGmbH z siedzibą w Berlinie. 
Umowa została zawarta okres 4 lat, szacunkowa wartość umowy to co najmniej 2.900.000 Euro.  

 W dniu 28.04.2017r. rezygnacja Pana Pawła Kobierzyckiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki 
Hollywood.  
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 w dniu 09.05.2017r. została podpisana umowa kupna sprzedaży urządzeń pralniczych ze spółką zależną Hollywood 
Rental z siedzibą w Sierpcu przy ul Płockiej 50A „Kupującym” a Herbert Kannegiesser GMBH z siedzibą w Niemczech 
„Sprzedający”. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż fabrycznie nowych urządzeń pralniczych, zgodnie z załącznikiem nr 1 
do Umowy  "Przedmiot Umowy". Hollywood Rental Sp. z o.o. kupiła urządzenia wraz z usługą montażu, uruchomienia, 
przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzeń oraz transportem urządzeń Kupujący zobowiązany jest zapłacić 
na rzecz Sprzedającego wynagrodzenie tytułem realizacji Umowy w łącznej wysokości netto 1.746.705 EUR. 

 11.05.2017 r. – powołano Panią Anetę Kazieczko do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Hollywod. 

 W dniu 1 sierpnia 2017 roku Spółka Hollywood SA przejęła kontrolę nad pralnią HEVELIUS  Sp. z o. o. z siedzibą w gdyni. 
Przejęcie kontroli nastpiło w zwiazku z uzyskaniem większości głosów na posiedzeniach Zarządu Spółki na skutek 
powołania do Zrzadu trech osób z Zarzadów Spółek z Grupy Hollywood.  

 

13. Zmiany wartości szacunkowych 
 
W działalności Grupy Kapitałowej Hollywood nie występuje sezonowość – brak wpływu na wartości szacunkowe. 
 
Na dzień 30 czerwca 2017 roku w Grupie nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metodologii 
dokonywania szacunków, które miałyby wpływ na sprawozdania bieżące lub sprawozdania za okresy przyszłe.  
Najistotniejsze szacunki dokonane za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 roku dotyczą:  
 
Odpis aktualizujący należności 
Na dzień bilansowy spółki z Grupy dokonują aktualizacji wartości należności, oceniają prawdopodobieństwo uzyskania 
wpływów z tytułu przeterminowanych należności i szacują wartość utraconych wpływów, na które tworzony jest odpis 
aktualizujący. Grupa tworzy odpisy aktualizujące w kwocie, którą uznaje za mało prawdopodobną do odzyskania. 
Przeprowadzone analiza wykazała, że w na dzień bilansowy łączny odpis aktualizujący stan należności w Grupie wynosi 
642tys.zł. Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości ujęty został w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych 
w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w roku zaistnienia przesłanki do odpisu. 
 
Odpis aktualizujący zapasy 
Nie wystąpiły przesłanki do utworzenia odpisu aktualizującego zapasy. 
 
Szacunki przyjęte przy szacowaniu rezerw na zobowiązania 
Na dzień bilansowy spółki Grupy Kapitałowej dokonują szacunków zobowiązań z tytułu wykonanych na rzecz spółek lecz 
niezafakturowanych usług. Kalkulowane kwoty wynikają głównie z szacunków na podstawie ustaleń umownych z 
kontrahentami. 
 
Rezerwy na odprawy emerytalne oraz niewykorzystane urlopy kalkulowane są bezpośrednio przez Spółkę bez udziału 
aktuariusza. W okresie 6 miesięcy 2017 roku nie wystąpiły istotne zmiany w pozycji rezerw.  
 
Wartość godziwa aktywów trwałych 
Przy przekształceniu jednostkowych sprawozdań finansowych spółek z Grupy skorzystano z możliwości przyjęcia wartości 
godziwej środków trwałych jako zakładanego kosztu na dzień przejścia na MSR/MSSF. Wartość godziwa środków trwałych 
była ustalona przez  niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. 
 

14. Poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych 
 
Zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych na dzień 30 czerwca 2017r wynoszą łącznie 4,8 mln 
zł, w tym m.in.: 1,5 mln zł przez Medij Sp. z o.o., 791 tys. zł przez Hollywood Textile Services Sp.  z o.o., 549 tys. zł  przez 
Baltica Sp. z o.o,  456 tys. zł  Baxter Sp. z o.o., 221 tys. zł przez Spółkę Rental, 1 mln zł przez spółkę Hollywood SA. 
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku Grupa HOLLYWOOD S.A. poniosła nakłady na aktywa trwałe w  wartości 
12 mln zł. 
 

20.7 Polityka dywidendy  

Zasadą polityki Zarządu odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku 
i możliwości Spółki. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością 
zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności. W ciągu najbliższych trzech lat 
obrotowych Zarząd Emitenta nie planuje wypłat dywidendy, a w szczególności nie będzie rekomendować wypłaty 
dywidendy za rok 2017. 
 
Zgodnie z art. 395 ksh, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie 
dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zgodnie ze Statutem powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po 
upływie każdego roku obrotowego. Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. 
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Statut Emitenta przewiduje możliwość wypłaty zaliczki na dywidendę. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej jest uprawniony do 
wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.  
 

Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrotowy objęty historycznymi informacjami finansowymi.  

Emitent w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie wypłacał akcjonariuszom dywidendy, a 
wypracowany zysk w całości był przeznaczany na kapitał zapasowy Emitenta: 
- na mocy uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.2014 r. zysk za rok obrotowy 2013 w wysokości 
610.794,77 zł został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy,  
- na mocy uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r. zysk za rok obrotowy 2014 w wysokości 
12.160,45 zł został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy, 
- na mocy uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2016 r. zysk za rok obrotowy 2015 w wysokości 
148.043,25 zł został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy, 
- na mocy uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2017 r. zysk za rok obrotowy 2016 w całości został 
przeznaczony na kapitał zapasowy; zysk za 2016 rok wyniósł 174 tys. zł.  
 
Zasady polityki Zarządu co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych trzech lat obrotowych 
Statutu Emitenta w §43 określa sposób przeznaczenia zysku. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są 
całkowicie pokryte, zysk rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Walne Zgromadzenie 
może przeznaczyć część zysku na:  

4) dywidendę dla akcjonariuszy, 
5) pozostałe kapitały i fundusze, 
6) inne cele. 

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinien być tak ustalony, aby czas przypadający 
pomiędzy nimi nie był dłuższy niż 15 dni roboczych, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Ustalenie 
dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.  
 
Zarząd uprawniony jest do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczek akcjonariuszom na poczet przewidywanej 
dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z uwzględnieniem 
wymogów, które przewiduje art. 349 kodeksu spółek handlowych. 
 
Sposób ogłoszenia informacji o odbiorze dywidendy 
Statut Emitenta nie precyzuje sposobu ogłoszenia informacji o odbiorze dywidendy. Informacje w tym zakresie określane są 
przez  Walne Zgromadzenie w uchwale o podziale zysku. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o 
wypłacie dywidendy Spółka przekaże w formie raportu bieżącego informacje na temat dywidendy, w trybie przewidzianym 
dla emitentów papierów wartościowych, określonym w załączniku nr 3 do regulaminu ASO. 
 
Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy 
Zgodnie z art.348 Ksh osobami uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały 
akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.  
 
Warunki odbioru dywidendy, termin, w którym przysługuje prawo do dywidendy oraz konsekwencje niezrealizowania 
prawa w terminie 
Zgodnie z art. 348 § 3 Ksh zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty 
dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, 
licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego 
zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą. 
Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię odbioru dywidendy 
w sposób odmienny od postanowień Kodeksu spółek handlowych i regulacji KDPW, w związku z czym w tym zakresie u 
Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla 
spółek publicznych. Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie 
ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz 
dniu wypłaty dywidendy zgodnie z regulacjami wskazanymi w Dziale 2 Wypłata dywidendy lub dochodów funduszu 
inwestycyjnego zamkniętego bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Szczegółowych Zasad Działania KDPW.  
 
Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej następuje za 
pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na 
realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie 
rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je 
na poszczególne rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). 
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20.8 Postępowania sądowe i arbitrażowe 

Na datę Prospektu toczą się sprawy sądowe z udziałem Grupy z powództwa spółek w Grupie o zapłatę nieuiszczonych faktur 
za zrealizowane usługi. Łączna wartość spraw będących przedmiotem postępowań sądowych i egzekucyjnych wynosi ok 1,3 
mln zł. 
Emitent oświadcza, że nie prowadzi postępowań przed organami rządowymi, postępowań arbitrażowych (łącznie ze 
wszelkimi postępowaniami w toku lub które, według wiedzy Emitenta, mogą wystąpić) poza wskazanymi powyżej 
postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, które to postępowania 
mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta lub Grupy 
Kapitałowej. 

20.9 Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta 

Zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w okresie objętym historycznymi 
sprawozdaniami finansowymi zostały przedstawione w punkcie 3, 9, 10 i 20 Części Rejestracyjnej. Po tym okresie, do dnia 
zatwierdzenia Prospektu nie nastąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta lub jego Grupy 
Kapitałowej.  
 
21. Informacje dodatkowe 

21.1 Kapitał zakładowy 

21.1.1. Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału zakładowego: 
 
Na dzień bilansowy ostatniego bilansu przedstawionego w historycznych informacjach finansowych kapitał zakładowy 
Emitenta wynosił 50.159.241 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden 
złotych) i dzielił się na: 

  200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

 17.300.000 (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1 zł 
(słownie: jeden złoty) każda, 

 12.700.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości 
nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

 800.000 (słownie osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden 
złoty) każda, 

 2.414.295 (słownie: dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na 
okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden 
złoty) każda, 

 395.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: 
jeden złoty) każda, 

 3.485.705 (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii 
H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

 1.164.241 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji imiennych serii I o 
wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J  o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden 
złoty) każda, 
 

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł. 
Akcje serii A i B to akcje uprzywilejowane co do prawa głosu, to jest na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym 
Zgromadzeniu.  
W obrocie na rynku New Connect na dzień 1 stycznia 2016 roku znajdowało się 12.700.000 akcji serii C, natomiast na dzień 
31 grudnia 2016 roku znajdowało się  12.700.000 akcji serii C oraz 800.000 akcji serii D Emitenta.  
Wszystkie Akcje zostały w pełni opłacone. 
Emisje akcji serii B i serii C zostały opłacone wkładami niepieniężnymi w postaci udziałów spółki Hollywood Textile Service 
Sp. z o.o., co stanowiło ponad 10% kapitału zakładowego Spółki.  
Wszystkie akcje tworzące kapitał zakładowy Emitenta zostały wyemitowane i w pełni opłacone. 
 
Na datę Prospektu akcje serii F są akcjami na okaziciela. Informacja w zakresie zmian w formie akcji została podana w pkt 
21.1.7 poniżej.  
  

21.1.2. Akcje, które nie reprezentują kapitału  

Emitent nie emitował akcji nie reprezentujących kapitału. 

21.1.3. Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu 
Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta 
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W dniu 20 czerwca 2016 roku Emitent nabył od byłych wspólników spółki HTS Baltica Sp. z o.o (dawniej Konsorcjum 
Pralnicze Sp. z o.o.) 666.666 akcji własnych na okaziciela serii E za cenę 3 zł za akcję. Powyższy odkup 666.666 realizowany 
był zgodnie z ustaleniami stron wynikającymi z umowy inwestycyjnej z dnia 14 listopada 2014 roku, o czym Spółka 
informowała raportem bieżącym 22/2014 (15 listopada 2014roku). Przedmiotowe akcje zostały nabyte celem dalszej 
odsprzedaży, zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2016 roku. Emitent 
planuje wykorzystać akcje własne do dalszej odsprzedaży w związku z planowanym projektem akwizycyjnym w terminie do 
końca drugiego kwartału 2018r. 
Podmioty działające w imieniu Emitenta nie posiadają jego akcji. 
Podmioty z Grupy Emitenta posiadają następujące akcje Emitenta - 1.700.000 akcji serii F Emitenta posiadają wspólnicy 
spółki HTS Baxter sp. z o.o.. Dodatkowo akcje posiada 144.667 i 33.333 akcji serii G oraz 5.000 akcji serii K pan Eugeniusz 
Łapawa.  
 
21.1.4. Zamienne, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami, ze wskazaniem zasad i 
procedur, którym podlega ich zamiana i subskrypcja 
 
Emitent nie wyemitował żadnych zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub 
papierów wartościowych z warrantami. W szczególności Emitent nie wyemitował żadnych obligacji zamiennych na akcje 
Emitenta, obligacji z prawem pierwszeństwa ani warrantów subskrypcyjnych. 
 
21.1.5. Wszelkie prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego lub zobowiązania do 
podwyższenia kapitału 
 
Statut Emitenta w § 7a zawiera upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego 
lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 6.000.000 zł (sześć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 6.000.000 
(sześć milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy). 
Na datę Prospektu Walne Zgromadzenie Emitenta nie przyjęło uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego Emitenta.  
Nie istnieją żadne prawa do nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego 
Emitenta. 
 
21.1.6. Kapitał dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione 
warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji 
 
Nie istnieje kapitał dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione 
warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji. 
 
21.1.7. Dane historyczne na temat kapitału zakładowego z podkreśleniem informacji o wszelkich zmianach, za okres 
objęty historycznymi informacjami finansowymi 
 
Poniżej przedstawiono dane historyczne na temat kapitału zakładowego za okres objęty historycznymi informacjami 
finansowymi oraz do Daty Prospektu. 
Na dzień 31 grudnia 2013 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 31.000.000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych i 
dzielił się na 31.000.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym: 

 200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 

 17.300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, 

 12.700.000 akcji zwykłych imiennych serii C, 

 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 
Akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, tj. na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
 
200.000 akcji serii A zostało utworzonych na podstawie aktu założycielskiego Emitenta z dnia 19 października 2012 r. jako 
akcje imienne uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy. 200.000 akcji serii A zostało objętych przez Adama Konieczkowskiego i zostało pokrytych wkładem 
pieniężnym. Cena emisyjna jednej akcji serii A została ustalona na 1 zł. Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 października 2012 r. 
 
W 2013 roku miały miejsce następujące zmiany w wysokości kapitału zakładowego Spółki: 

 w dniu 6 maja 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału 
zakładowego o kwotę 17.300.000 zł do kwoty 17.500.000 zł poprzez emisję 17.300.000 akcji imiennych serii B w ramach 
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 17.300.000 akcji imiennych serii B 
zostało objętych przez Adama Andrzeja Konieczkowskiego i zostało pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci 17.300 
udziałów w kapitale zakładowym spółki Hollywood Textile Service Sp. z o.o. Cena emisyjna jednej akcji serii B została 
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ustalona na 1 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B zostało zarejestrowane w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 maja 2013 roku. 
 
W związku z rejestracją ww. podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosił 17.500.000 zł i dzielił się na 17.500.000 akcji 
uprawniających do 35.000.000 głosów, w tym: 200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A 
uprawniających do 400.000 głosów oraz 17.300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B uprawniających 
do 34.600.000 głosów. 
 

 w dniu 24 czerwca 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu 
kapitału zakładowego o kwotę 12.700.000 zł do kwoty 30.200.000 zł poprzez emisję 12.700.000 akcji imiennych zwykłych 
serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 12.700.000 akcji 
imiennych zwykłych serii C zostało objętych przez Renatę Konieczkowską, Grażynę Gorzelniaską, Bogdana Małachwiej oraz 
Cezarego Konieczkowskiego i zostało pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci 12.300 udziałów w kapitale zakładowym 
spółki Hollywood Textile Service Sp. z o.o. Cena emisyjna jednej akcji serii C została ustalona na 1 zł. Podwyższenie kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji serii C zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego w dniu 10 lipca 2013 roku. 
 
W związku z rejestracją ww. podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosił 30.200.000 zł i dzielił się na 30.200.000 akcji 
uprawniających do 47.700.000 głosów, w tym: 200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A 
uprawniających do 400.000 głosów, 17.300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B uprawniających do 
34.600.000 głosów oraz 12.700.000 akcji imiennych zwykłych serii C uprawniających do 12.700.000 głosów. 
 
W  dniu 23 marca 2015 roku na wniosek akcjonariuszy Zarząd podjął uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych zwykłych 
serii C na akcje zwykłe na okaziciela serii C. 
 

 w dniu 22 października 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu 
kapitału zakładowego o kwotę 800.000 zł do kwoty 31.000.000 zł poprzez emisję 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 
w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 800.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii D zostało objętych przez Emitenta i zostało pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 800.000 zł. 
Podwyższenie kapitału zostało dokonane w drodze oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna jednej 
akcji serii D została ustalona na 1 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D zostało 
zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 grudnia 2013 roku. 
 
W związku z rejestracją ww. podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosił 31.000.000 zł i dzielił się na 31.000.000 akcji 
uprawniających do 48.500.000 głosów, w tym: 200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A 
uprawniających do 400.000 głosów, 17.300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B uprawniających do 
34.600.000 głosów, 12.700.000 akcji imiennych zwykłych serii C uprawniających do 12.700.000 głosów oraz 800.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii D uprawniających do 800.000 głosów. 
 
Na Datę Prospektu akcje Spółki serii C i D są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 
Na dzień 31 grudnia 2014 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 31.000.000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych i 
dzielił się na 31.000.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym: 

 200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 

 17.300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, 

 12.700.000 akcji zwykłych imiennych serii C, 

 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 
 
W 2014 roku nie było zmian w zakresie wysokości kapitału zakładowego. 
 
Na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 35.114.295zł (trzydzieści pięć milionów sto czternaście 
tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzielił się na 35.114.295 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym: 

 200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 

 17.300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, 

 12.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

 2.414.295 akcji zwykłych imiennych serii E, 

 1.700.000 akcji zwykłych imiennych serii F. 
 
W 2015 roku miały miejsce następujące zmiany w wysokości kapitału zakładowego Spółki: 

 w dniu 2 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału 
zakładowego o kwotę 2.414.295,00 zł do kwoty 33.414.295 zł poprzez emisję 2.414.295 akcji zwykłych imiennych serii E w 
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ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 2.414.295 akcji zwykłych 
imiennych serii E zostało objętych przez Iwonę Markowską, Teodora Malinow oraz Piotra Żaboklickiego i zostało pokrytych 
wkładem niepieniężnym w postaci 1.032 udziałów w kapitale zakładowym spółki HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum 
Pralnicze Sp. z o.o.). Cena emisyjna jednej akcji serii E została ustalona na 3 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego w 
drodze emisji akcji serii E zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 lipca 
2015 roku. 
 
W związku z rejestracją ww. podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosił 33.414.295 zł i dzielił się na 33.414.295 akcji 
uprawniających do 50.914.295 głosów, w tym: 200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A 
uprawniających do 400.000 głosów, 17.300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B uprawniających do 
34.600.000 głosów, 12.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C uprawniających do 12.700.000 głosów, 800.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii D uprawniających do 800.000 głosów oraz 2.414.295 akcji zwykłych imiennych serii E 
uprawniających do 2.414.295 głosów. 
 
W  dniu 17 czerwca 2016 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych zwykłych serii E na akcje zwykłe na 
okaziciela serii E. 
 

 w dniu 29 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału 
zakładowego o kwotę nie mniejszą niż 1 zł i nie większą niż 3.485.705 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 
3.485.705 akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy. 3.485.705 akcji zwykłych na okaziciela serii H zostało pokrytych wkładem pieniężnym. Cena 
emisyjna jednej akcji serii H została ustalona na 3 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H 
zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 lutego 2016 roku. 
 
W związku z rejestracją ww. podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosił 38.995.000 zł i dzielił się na 38.995.000 akcji 
uprawniających do 56.495.000 głosów, w tym: 200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A 
uprawniających do 400.000 głosów, 17.300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B uprawniających do 
34.600.000 głosów, 12.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C uprawniających do 12.700.000 głosów, 800.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii D uprawniających do 800.000 głosów, 2.414.295 akcji zwykłych imiennych serii E 
uprawniających do 2.414.295 głosów, 1.700.000 akcji zwykłych imiennych serii F uprawniających do 1.700.000 głosów, 
395.000 akcji zwykłych imiennych serii G uprawniających do 395.000 głosów oraz 3.485.705 akcji zwykłych na okaziciela 
serii H uprawniających do 3.485.705 głosów. 
 

 w dniu 28 lipca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki kontynuujące obrady po przerwie uchwalonej w 
dniu 29 czerwca 2015 roku podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 1.700.000 zł do kwoty 
35.114.295 zł. poprzez emisję 1.700.000 akcji zwykłych imiennych serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem 
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 1.700.000 akcji zwykłych imiennych serii F zostało objętych przez Marka 
Borawskiego, Andrzeja Malinowskiego oraz Grzegorza Kundę i zostało pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci 255 
udziałów w kapitale zakładowym spółki HTS Baxter Sp. z o.o. Cena emisyjna jednej akcji serii F została ustalona na 3 zł. 
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 listopada 2015 roku. 
 
W związku z rejestracją ww. podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosił 35.114.295 zł i dzielił się na 35.114.295 akcji 
uprawniających do 52.614.295 głosów, w tym: 200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A 
uprawniających do 400.000 głosów, 17.300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B uprawniających do 
34.600.000 głosów, 12.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C uprawniających do 12.700.000 głosów, 800.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii D uprawniających do 800.000 głosów, 2.414.295 akcji zwykłych imiennych serii E 
uprawniających do 2.414.295 głosów oraz 1.700.000 akcji zwykłych imiennych serii F uprawniających do 1.700.000 głosów. 
 
W  dniu 19 czerwca 2017 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych zwykłych serii F na akcje zwykłe na 
okaziciela serii F. 
 

 w dniu 28 lipca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki kontynuujące obrady po przerwie uchwalonej w 
dniu 29 czerwca 2015 roku podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 395.000 zł do kwoty 35.509.295 
zł poprzez emisję 395.000 akcji zwykłych imiennych serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy. 361.667 akcji zwykłych imiennych serii G zostało objętych przez Eugeniusza Łapawę oraz 
Danutę Łapawę i zostało pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci 1.700 udziałów w kapitale zakładowym spółki HTS 
MEDIJ Sp. z o.o., a 33.333 akcje zwykłe imienne serii G zostały objęte przez Eugeniusza Łapawę oraz zostały pokryte 
wkładem pieniężnym w wysokości 150.000 zł. Cena emisyjna jednej akcji serii G została ustalona na 4,50 zł. Podwyższenie 
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego w dniu 3 lutego 2016 roku. 
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W związku z rejestracją ww. podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosił 35.509.295 zł i dzielił się na 35.509.295 akcji 
uprawniających do 53.009.295 głosów, w tym: 200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A 
uprawniających do 400.000 głosów, 17.300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B uprawniających do 
34.600.000 głosów, 12.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C uprawniających do 12.700.000 głosów, 800.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii D uprawniających do 800.000 głosów, 2.414.295 akcji zwykłych imiennych serii E 
uprawniających do 2.414.295 głosów, 1.700.000 akcji zwykłych imiennych serii F uprawniających do 1.700.000 głosów oraz 
395.000 akcji zwykłych imiennych serii G uprawniających do 395.000 głosów. 
 
W  dniu 10 lipca 2017 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych zwykłych serii G na akcje zwykłe na 
okaziciela serii G. 
 
Na dzień 31 grudnia 2016 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 50.159.241 zł (pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych) i dzielił się na 50.159.241 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w 
tym: 

 200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 

 17.300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, 

 12.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

 2.414.295 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

 1.700.000 akcji zwykłych imiennych serii F, 

 395.000 akcji zwykłych imiennych serii G, 

 3.485.705 akcji zwykłych na okaziciela serii H, 

 1.164.241 akcji zwykłych imiennych serii I, 

 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J. 
 
W 2016 roku miały miejsce następujące zmiany w wysokości kapitału zakładowego Spółki: 

 w dniu 29 lutego 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału 
zakładowego o kwotę 1.164.241 zł do kwoty 40.159.241 zł poprzez emisję 1.164.241 akcji zwykłych imiennych serii I w 
ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 1.164.241 akcji zwykłych 
imiennych serii I zostało objętych przez spółkę DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o. i zostało pokrytych w całości 
wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych (maszyn i urządzeń) należących do wyżej wymienionej spółki. Cena 
emisyjna jednej akcji serii I została ustalona na 4,81 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I 
zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 marca 2016 roku. 
 
W związku z rejestracją ww. podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosił 40.159.241 zł i dzielił się na 40.159.241 akcji 
uprawniających do 57.659.241 głosów, w tym: 200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A 
uprawniających do 400.000 głosów, 17.300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B uprawniających do 
34.600.000 głosów, 12.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C uprawniających do 12.700.000 głosów, 800.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii D uprawniających do 800.000 głosów, 2.414.295 akcji zwykłych imiennych serii E 
uprawniających do 2.414.295 głosów, 1.700.000 akcji zwykłych imiennych serii F uprawniających do 1.700.000 głosów, 
395.000 akcji zwykłych imiennych serii G uprawniających do 395.000 głosów, 3.485.705 akcji zwykłych na okaziciela serii H 
uprawniających do 3.485.705 głosów oraz 1.164.241 akcji imiennych serii I uprawniających do 1.164.241 głosów. 
 
W  dniu 10 lipca 2017 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych zwykłych serii I na akcje zwykłe na 
okaziciela serii I. 
 

 w dniu 29 lutego 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału 
zakładowego o kwotę 10.000.000 zł poprzez emisję 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach subskrypcji 
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J 
zostało objętych przez 21 Concordia 3 S.a.r.l. w zamian za wkład pieniężny. Cena emisyjna jednej akcji serii J została 
ustalona na 3,25 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J zostało zarejestrowane w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 kwietnia 2016 roku. 
 
W związku z rejestracją ww. podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosił 50.159.241 zł i dzielił się na 50.159.241 akcji 
uprawniających do 67.659.241 głosów, w tym: 200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A 
uprawniających do 400.000 głosów, 17.300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B uprawniających do 
34.600.000 głosów, 12.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C uprawniających do 12.700.000 głosów, 800.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii D uprawniających do 800.000 głosów, 2.414.295 akcji zwykłych imiennych serii E 
uprawniających do 2.414.295 głosów, 1.700.000 akcji zwykłych imiennych serii F uprawniających do 1.700.000 głosów, 
395.000 akcji zwykłych imiennych serii G uprawniających do 395.000 głosów, 3.485.705 akcji zwykłych na okaziciela serii H 
uprawniających do 3.485.705 głosów, 1.164.241 akcji imiennych serii I uprawniających do 1.164.241 głosów oraz 
10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J uprawniających do 10.000.000 głosów. 
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 w dniu 18 listopada 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału 
zakładowego o kwotę 5.000 zł do kwoty 50.164.241 zł poprzez emisję 5.000 akcji imiennych serii K w ramach subskrypcji 
prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 5.000 akcji imiennych serii K zostało objętych 
przez Eugeniusza Łapawę i zostało pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci 407 udziałów w kapitale zakładowym spółki 
HTS AMA Sp. z o.o. Cena emisyjna jednej akcji serii K została ustalona na 31,30 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego w 
drodze emisji akcji serii K zostało zarejestrowane rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 lutego 
2017 roku. 

 
W związku z rejestracją ww. podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosił 50.164.241 zł i dzielił się na 50.164.241 akcji 
uprawniających do 67.664.241 głosów, w tym: 200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A 
uprawniających do 400.000 głosów, 17.300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B uprawniających do 
34.600.000 głosów, 12.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C uprawniających do 12.700.000 głosów, 800.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii D uprawniających do 800.000 głosów, 2.414.295 akcji zwykłych imiennych serii E 
uprawniających do 2.414.295 głosów, 1.700.000 akcji zwykłych imiennych serii F uprawniających do 1.700.000 głosów, 
395.000 akcji zwykłych imiennych serii G uprawniających do 395.000 głosów, 3.485.705 akcji zwykłych na okaziciela serii H 
uprawniających do 3.485.705 głosów, 1.164.241 akcji imiennych serii I uprawniających do 1.164.241 głosów, 10.000.000 
akcji zwykłych na okaziciela serii J uprawniających do 10.000.000 głosów oraz 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K 
uprawniających do 5.000 głosów. 
Zmiana w zakresie ujawnienia zmian niektórych serii akcji, o których mowa w pkt 21.3 poniżej, zostanie dokonana w 
Statucie Spółki w wyniku zmian, które Emitent zamierza przeprowadzić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
zwołanym na dzień 26 października 2017 roku.   
 
21.2. Informacje dotyczące Statutu Emitenta 
 
21.2.1. Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta  
Przedmiot działalności Emitenta został określony w § 6 Statutu Emitenta. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z 
Polską Klasyfikacją Działalności: 
1) 13.30.Z PKD – Wykończanie wyrobów włókienniczych; 
2) 33.12.Z PKD – Naprawa i konserwacja maszyn;  
3) 33.20.Z PKD – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;  
4) 35.11.Z PKD – Wytwarzanie energii elektrycznej; 
5) 35.12.Z PKD – Przesyłanie energii elektrycznej;  
6) 35.13.Z PKD – Dystrybucja energii elektrycznej;  
7) 35.14.Z PKD – Handel energią elektryczną;  
8) 41.20.Z PKD – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;  
9) 43.39.ZPKD – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;  
10) 46.90.Z PKD – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;  
11) 47.11.Z PKD – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i 

wyrobów tytoniowych;  
12) 55.10.Z PKD – Hotele i inne podobne obiekty zakwaterowania;  
13) 55.20.Z PKD – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;  
14) 55.30.Z PKD – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;  
15) 56.10.A PKD – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;  
16) 56.10.B PKD – Ruchome placówki gastronomiczne;  
17) 56.21.Z PKD – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);  
18) 56.29.Z PKD – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;  
19) 66.30.Z PKD – Działalność związana z zarządzaniem funduszami;  
20) 68.20.Z PKD – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;  
21) 68.31. Z PKD – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;  
22) 68.32. Z PKD – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;  
23) 70.10.Z PKD – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; 
24) 70.22.Z PKD - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;  
25) 74.10.Z PKD – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;  
26) 74.90.Z PKD – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;  
27) 77.21.Z PKD – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
28) 77.39 PKD – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej 

niesklasyfikowane;  
29) 78 PKD – Działalność związana z zatrudnieniem;  
30) 81.21.Z PKD – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;  
31) 81.22.Z PKD – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 
32) 81.29.Z PKD – Pozostałe sprzątanie;  
33) 82.99.Z PKD - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana;  
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34) 96.01.Z PKD – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;  
35) 96.09.Z PKD – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
36) 64.9 PKD  - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 
Zgodnie z postanowieniami Statutu, działalność, na której prowadzenie wymagana będzie licencja, koncesja lub zezwolenie, 
zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu.  
Ponadto, Spółka może dokonywać wszelkich czynności i podejmować wszelkie działania, które bezpośrednio lub pośrednio 
służą interesowi Spółki.  
Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, z zachowaniem wymogów określonych 
w Ksh.  
 
21.2.2. Podsumowanie wszystkich postanowień Statutu lub Regulaminów Emitenta odnoszących się do członków 
organów zarządzających i  nadzorczych 
 
Zarząd Emitenta 
 
Zasady funkcjonowania, obowiązki i uprawnienia Zarządu określa Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki w § 37-39 oraz 
Regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 
 
Regulamin Zarządu został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku. 
 
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych; w 
szczególności prowadzi sprawy Spółki w granicach przewidzianych przez prawo, Statut oraz Regulamin Zarządu. 
Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa 
lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.  
 
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: 
- łącznie dwóch  członków zarządu,  
- łącznie członek zarządu i prokurent.  
 
Koordynacja zadań Zarządu oraz nadzorowanie wszystkich czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki 
należy do Prezesa Zarządu  
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W zakresie kierowania pracami Zarządu Prezes Zarządu posiada następujące 
uprawnienia:  
1) prawo zwoływania i odwoływania posiedzeń Zarządu oraz ustalania porządku obrad Zarządu,  
2) prawo wprowadzania zmian w porządku obrad Zarządu,  
3) prawo dodawania określonych spraw w porządku obrad Zarządu,  
4) prawo ograniczania czasu wystąpień członków Zarządu podczas posiedzenia,  
5) prawo zarządzania przerw w posiedzeniach Zarządu,  
6) prawo formułowania treści projektów uchwał do podjęcia przez Zarząd,  
7) prawo wskazania do kompetencji którego z Członków Zarządu należy prowadzenie określonej sprawy.  

W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go Wiceprezes Zarządu lub inny upoważniony przez niego Członek 
Zarządu. 
Zarząd Spółki działa kolegialnie, a uchwały Zarządu są podstawą prowadzenia spraw Spółki.  
Zarząd podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, które uzna za istotne dla Spółki.  
Każdy Członek Zarządu ma prawo samodzielnego prowadzenia spraw, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności 
Spółki. 
 
Każdy Członek Zarządu ma prawo prowadzenia bieżących spraw Spółki. Jeżeli przed załatwieniem sprawy, o której mowa 
wyżej, którykolwiek z pozostałych Członków Zarządu zgłosi do Zarządu umotywowany sprzeciw, co do ich przeprowadzenia, 
wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. 
Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w szczególności:  
1) ustalenie regulaminu Zarządu;  
2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;  
3) tworzenie i likwidacja oddziałów i przedstawicielstw;  
4) powołanie prokurenta;  
5) sprawy, które zgodnie z postanowieniami statutu lub przepisami prawa powinny być rozpatrywane przez Radę 

Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie,  
6) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia,  
7) zwoływanie Walnych Zgromadzeń.  

Każdy Członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu wykonać czynność nagłą, której zaniechanie naraziłoby Spółkę 
na niepowetowane straty. 
Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się 
interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.  
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W razie sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do 
drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w 
rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Zarządu. 
Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Prezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu 
powierza on wykonywanie tych czynności Wiceprezesowi Zarządu lub jednemu z pozostałych Członków Zarządu. 
Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach wynikających z bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 
Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek któregokolwiek z Członków Zarządu. 
Posiedzenie Zarządu powinno się odbyć w ciągu tygodnia od zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku. Żądający lub 
wnioskujący o zwołanie posiedzenia proponuje porządek obrad. 
Członkowie Zarządu nie uczestniczący w posiedzeniu są obowiązani do zapoznania się z treścią protokołu podpisanego przez 
wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu. Fakt zapoznania się potwierdzają podpisem na protokole wraz z 
odpowiednią adnotacją. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia co do przebiegu posiedzenia i spraw na nim postawionych winny być 
zgłoszone niezwłocznie w formie pisemnej. W przypadku zgłoszenia uwag bądź zastrzeżeń do decyzji podjętych przez Zarząd 
na posiedzeniu Prezes Zarządu może wnieść sprawę powtórnie pod obrady Zarządu z udziałem Członka Zarządu, który 
zgłosił uwagi lub zastrzeżenia. 
Protokoły z posiedzeń Zarządu powinny zostać podpisane przez Członków Zarządu nie później niż w dniu odbycia 
najbliższego posiedzenia Zarządu.  
W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu z jego własnej inicjatywy lub na 
wniosek pozostałych Członków Zarządu.  
Dla ważności uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów Członków Zarządu biorących udział w podejmowaniu 
uchwały, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i 
„wstrzymujących się”. W przypadku równości głosów decydujący glos ma Prezes Zarządu. Głosowanie nad projektami 
uchwał jest jawne. Na wniosek któregokolwiek z Członków Zarządu uczestniczącego w obradach, zarządzone zostaje 
głosowanie tajne. 
 
Rada Nadzorcza  
Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. 
 
Zasady funkcjonowania, obowiązki i uprawnienia Rady Nadzorczej określa Statut Spółki w § 29-36 oraz Regulamin Rady 
Nadzorczej, przyjmowany uchwałą Rady Nadzorczej. 
Regulamin Rady Nadzorczej został przyjęty uchwałą nr 6/2013 Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2013 roku. 
 
Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych 
przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. 
 
Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe Spółki za ten rok obrotowy, w którym mija okres 5 lat od dnia powołania Członków Rady Nadzorczej danej 
kadencji. Członek Rady Nadzorczej, który objął funkcję w miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł, 
wykonuje swoją funkcję do końca kadencji całej Rady Nadzorczej.  
Każdy z Członków Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie jej 
kadencji bez podania powodów, jednakże taka rezygnacja powinna respektować zasady zawarte w „Dobrych praktykach w 
spółkach publicznych”. Rezygnacja powinna być złożona na ręce Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. 
 
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, członek Rady Nadzorczej może być odwołany lub zawieszony przez Walne 
Zgromadzenie w każdym czasie, natomiast w razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej 
powołanego przez Walne Zgromadzenie – Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji – ma prawo dokooptowania, do czasu 
powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie 
kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w 
przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa 
do najbliższego Walnego Zgromadzenia.  
 
Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego i dwóch 
Wiceprzewodniczących. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej 
prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności jeden z Wiceprzewodniczących. Oświadczenia kierowane do 
Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec 
jednego z Wiceprzewodniczących Rady. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej 
połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną 
większością głosów członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów 
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 
 
Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących przed upływem kadencji. 
Wniosek o odwołanie Przewodniczącego lub któregokolwiek z Wiceprzewodniczących może złożyć każdy członek Rady na 
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ręce Przewodniczącego Rady najpóźniej na 3 dni przed posiedzeniem Rady. O odwołaniu Przewodniczącego lub 
Wiceprzewodniczących decyduje bezwzględna ilość oddanych głosów. Przy równej ilości głosów za i przeciw uchwale, 
uchwała o odwołaniu zostaje odrzucona.  
 
Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności od Spółki i od podmiotów 
pozostających z istotnym powiązaniu ze Spółką (podmiotów powiązanych), na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej 
wchodzi jeden członek spełniający kryteria niezależności. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać kryteria 
określone w zasadach ładu korporacyjnego, dobrych praktykach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A oraz ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym (Dz. U. z 2017, poz. 1089). Kryteria niezależności muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. 
Emitent przewiduje, iż na najbliższym walnym zgromadzeniu zostanie powołany drugi członek Rady Nadzorczej spełniający 
kryteria niezależności.  
 
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.  
 
Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:  
1) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu 

zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,  
2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy.  

 
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, poza sprawami określonymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w 
szczególności: 
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie 

ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone),  

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,  
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.1) i 2),  
4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,  
5) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,  
6) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,  
7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,  
8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki,   
9) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,  
10) zatwierdzanie Regulaminu komitetów (o ile takie zostaną przez Radę powołane) oraz każdej ich zmiany,  
11) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności komitetów powołanych przez Radę.  
Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:  
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,  
2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zasad zawierania i wyrażania 

zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu,  
3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,  
4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą 

sprawować swoich czynności,  
5) udzielanie zgody na:  

a) tworzenie oddziałów Spółki,  
b) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz prowadzenie działalności 

konkurencyjnej, w tym posiadania akcji lub udziałów w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, 
c) wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub  
d) gwarancji, przewyższających kwotę 1.000.000zł (jeden milion złotych),   
e) nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości niezależnie od 

wartości takiej nieruchomości,  
f) zawieranie wszelkich umów z członkami zarządu, ich współmałżonkami, krewnymi lub powinowatymi do 

drugiego stopnia lub z osobami prawnymi, w których członek zarządu samodzielnie lub łącznie ze 
współmałżonkiem, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia posiada pośrednio lub bezpośrednio udział 
powyżej 5% w kapitale zakładowym,  

g) na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.  
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w 
podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii biegłych 
lub ekspertów na koszt Spółki. Zarząd jest zobowiązany do zawarcia stosownej umowy z wybranym przez Radę Nadzorczą 
biegłym lub ekspertem. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członkom Rady Nadzorczej 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje 
zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia 
funkcji w trakcie kadencji bez ważnego powodu, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w 
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szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały. O zaistniałym konflikcie 
interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od 
zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 
Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby 
prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy 
służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki.  
Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania jako poufnych wszelkich informacji (ustnych, pisemnych lub w 
formie elektronicznej), do których dostęp uzyskał w związku z udziałem w Radzie Nadzorczej, i nie udostępnianie ich 
osobom trzecim. Zobowiązanie do zachowania poufności ma zastosowanie niezależnie od tego, czy informacje te były 
oznaczone jako „poufne”, czy też nie. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji przekazanych do 
wiadomości publicznej, powszechnie znanych lub na których ujawnienie Członek Rady Nadzorczej uzyskał zgodę Zarządu. 
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 
Rada Nadzorcza może oddelegować jednego lub kilku Członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności 
nadzorczych. Szczegółowe zasady oraz okres wykonywania takiego nadzoru będą każdorazowo określane uchwałą Rady 
Nadzorczej, podjętą po zasięgnięciu opinii Zarządu. W uchwale tej zostanie określona wysokość i sposób wypłaty 
wynagrodzenia za wykonane czynności. Wynagrodzenie Przewodniczącego i pozostałych Członków Rady Nadzorczej ustala 
Walne Zgromadzenie. Delegowany Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego 
sprawozdania z dokonanych czynności. 
Zgodnie z postanowieniami Statutu Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. Gdy liczebność Rady Nadzorczej 
wynosić będzie przynajmniej 6 osób i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, w ramach Rady Nadzorczej 
powoływany będzie komitet audytu. W przypadku gdy Rada Nadzorcza funkcjonować będzie w składzie 5 osobowym 
wykonywanie zadań komitetu audytu w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich 
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (obecnie ustawy 
z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym) powierza się in corpore 
Radzie Nadzorczej. Komitet audytu działać będzie zgodnie z postanowieniami art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o 
biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 
publicznym (obecnie art. 128 i następne ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym), oraz zgodnie ze swoim regulaminem, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.   
 
Komitet Audytu 
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej, w razie powołania Komitetu Audytu do jego obowiązków będzie 
należało co najmniej: 
1) wsparcie Rady Nadzorczej w zakresie monitorowania rzetelności informacji finansowych przekazywanych przez 

Spółkę, 
2) analiza wewnętrznych zasad kontroli i zarządzania ryzykiem w Spółce, 
3) wydawanie Radzie Nadzorczej opinii w zakresie wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania biegłego 

rewidenta w Spółce, 
4) analiza wszystkich kwestii związanych z audytem zewnętrznym, w tym monitoring niezależności rewidenta 

zewnętrznego oraz jego obiektywizmu, między innymi poprzez określenie zasad współpracy z firmami audytorskimi na 
innych płaszczyznach niż audyt sprawozdań finansowych Spółki, 

5) analiza skuteczności zaleceń kontroli zewnętrznej, 
6) przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi. 

W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy ekspertów w celu dokonania prawidłowej 
oceny sprawozdania finansowego. 
 
Komitet Wynagrodzeń 
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej, w razie powołania Komitetu Wynagrodzeń do jego obowiązków 
będzie należało co najmniej: 
1) przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenie propozycji w zakresie zasad wynagrodzeń członków Zarządu, 
2) służenie Radzie Nadzorczej pomocą w zakresie nadzoru nad realizacją przez Spółkę obowiązujących przepisów 

dotyczących wynagrodzeń, 
3) analiza zasad oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji w zakresie programów motywacyjnych opartych na 

papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę, 
4) analiza i wydawanie ogólnych zaleceń w zakresie poziomu i struktury wynagradzania dla kierownictwa wyższego 

szczebla. 
 
21.2.3. Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji 
 
Statut Emitenta nie zawiera postanowień, na mocy których z istniejącymi akcjami związano szczególne prawa, przywileje czy 
ograniczenia, poza postanowieniami, iż: (i) akcje serii A oraz akcje serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w 
ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, (ii) zbycie akcji imiennych lub inne 
rozporządzenie nimi, a w szczególności obciążenie akcji imiennych ograniczonym prawem rzeczowym może być dokonane 
wyłącznie zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta w zakresie prawa pierwszeństwa oraz prawa przyłączenia (iii) 
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akcjonariusz 21 Concordia 3 S.a.r.l. oraz akcjonariusz Adam Konieczkowski posiadają uprawnienia osobiste w stosunku do 
Emitenta (prawo do powoływania członków Rady Nadzorczej), przy czym wygasają one w stosunku do każdego z ww. 
akcjonariuszy z chwilą, kiedy ten akcjonariusz przestanie pośrednio lub bezpośrednio posiadać akcje Emitenta dające prawo 
do co najmniej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Szczególne prawa, przywileje i ograniczenia związane z 
akcjami Emitenta rozwinięte są w dalszej części niniejszego punktu. 
 
Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki 
 
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym: 
 

1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Ksh). Statut 
Emitenta umożliwia Zarządowi, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 
dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę do dokonania 
wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.  
Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co 
oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok 
obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, wyznaczanym przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego 
dnia (art. 348 Ksh). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje 
KDPW i GPW. 
Na podstawie § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW emitent informuje Krajowy Depozyt o wysokości 
dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy nie później niż 5 
dni przed dniem dywidendy. Ponadto emitent przekazuje w ww. terminach: 

a) KDPW, poprzez dedykowaną stronę internetową KDPW - informację określającą liczbę akcji własnych, na 
które dywidenda nie będzie wypłacana, oraz kod uczestnika, na którego kontach w Krajowym Depozycie 
rejestrowane są te akcje,  

b) uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji własnych emitenta, na które 
dywidenda nie będzie wypłacana – informację określającą liczbę tych akcji.  

Dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. 
W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację prawa do 
dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 Ksh). Zgodnie z § 43 ust. 4 
Statutu Emitenta termin „dnia dywidendy” i „dnia wypłaty dywidendy” ustala Walne Zgromadzenia. W następstwie 
podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. 
Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia 
i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do 
dywidendy. 
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o 
niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku 
za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Ksh). Przepisy prawa nie zawierają innych 
postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub 
nieakumulowanego charakteru wypłat. 
 
2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Przy 
zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Ksh, Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części 
lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 4/5 głosów; 
przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu 
kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z 
obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na 
warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w 
przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; 
pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku 
obrad walnego zgromadzenia. 
 
Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta, w szczególności Statut Emitenta nie 
przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania imiennych świadectw założycielskich, w celu 
wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki. 
 

3) Prawo do zbywania posiadanych akcji i praw do akcji, przy czym zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 Statutu Emitenta 
zbycie akcji imiennych lub inne rozporządzenie nimi, a w szczególności obciążenie akcji imiennych ograniczonym 
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prawem rzeczowym może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami § 13 w zakresie prawa pierwszeństwa 
oraz prawa przyłączenia, opisanych poniżej. Zbycie akcji imiennych lub inne rozporządzenie nimi dokonane w sposób 
niezgodny z postanowieniami § 13 jest bezskuteczne wobec Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy. 

 
4) Prawo pierwszeństwa wynikające z postanowień § 13 ust. 2 Statutu Emitenta, zgodnie z którym w przypadku 

powzięcia przez akcjonariusza Spółki będącego stroną Umowy Inwestycyjnej z dnia z dnia 29 lutego 2016 r. („Umowa 
Inwestycyjna”), zawartej pomiędzy Spółką, Adamem Konieczkowskim, Pracosław sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu a 21 
Concordia 3 S.a.r.l. zamiaru zbycia akcji imiennych Spółki („Akcjonariusz Zbywający”), pozostałym akcjonariuszom 
Spółki będącymi stroną Umowy Inwestycyjnej („Akcjonariusze Uprawnieni”) będzie przysługiwać prawo 
pierwszeństwa nabycia tych akcji („Prawo Pierwszeństwa"). W celu umożliwienia wykonania Prawa Pierwszeństwa, 
przed zamierzonym zbyciem akcji Spółki, Akcjonariusz Zbywający według swojego wyboru:(i) pisemnie zawiadomi 
Zarząd o zamiarze zbycia akcji imiennych Spółki, ze wskazaniem warunków, na jakich zbycie to ma nastąpić 
(„Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia"), a Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 Dni Roboczych 
przekaże Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia Akcjonariuszom Uprawnionym; albo (ii) doręczy Zawiadomienie o 
Zamiarze Zbycia bezpośrednio wszystkim Akcjonariuszom Uprawnionym oraz Zarządowi. 
W terminie 90 dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, Akcjonariusz Uprawniony będzie uprawniony 
do złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa („Oświadczenie o 
Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa"). W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, akcje 
zostaną zbyte przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Akcjonariusza Uprawnionego, który złożył Oświadczenie o 
Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia oraz nie później niż 
w terminie 60 dni od dnia złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, przy czym w przypadku 
obowiązku uzyskania zgody organu antymonopolowego, wskazany powyżej termin ulega przedłużeniu o 120 dni. W 
przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż jednego Akcjonariusza 
Uprawnionego, akcje Spółki zostaną zbyte wszystkim Akcjonariuszom Uprawnionym, którzy złożyli Oświadczenie o 
Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, w proporcji do posiadanych przez nich akcji Spółki. Jeżeli żaden z Akcjonariuszy 
Uprawnionych nie złoży w terminie Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, Akcjonariusz Zbywający będzie 
uprawniony do zbycia akcji na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia nie później niż w terminie 
180 dni od dnia upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, z zastrzeżeniem Prawa 
Przyłączenia. Rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki z naruszeniem Prawa Pierwszeństwa będzie bezskuteczne w 
stosunku do Spółki i pozostałych akcjonariuszy. Prawo Pierwszeństwa nie ma zastosowania w przypadkach 
wskazanych w Umowie Inwestycyjnej.  

5) Prawo przyłączenia wynikające z postanowień § 13 ust. 6 Statutu Emitenta, zgodnie z którym jeżeli akcjonariusz 
będący stroną Umowy Inwestycyjnej poweźmie zamiar zbycia lub innego rozporządzenia, w ramach pojedynczej lub w 
ramach kilku powiązanych ze sobą transakcji (transakcje są powiązane, w szczególności, jeżeli akcje Spółki nabywa ten 
sam podmiot lub kiedy nabywają je podmioty powiązane niezależnie od czasu takiego nabycia) częścią lub całością 
posiadanych przez niego akcji imiennych Spółki („Akcjonariusz Zbywający”) na rzecz osoby trzeciej („Wskazany 
Nabywca"), pozostałym akcjonariuszom Spółki będącym stronami Umowy Inwestycyjnej („Podmiot Uprawniony”) 
będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do transakcji zbycia lub rozporządzenia akcjami Spółki na takich samych 
warunkach jak Akcjonariusz Zbywający (uwzględniających wszelkie korzyści ekonomiczne uzyskane w zamian za te 
akcje Spółki, w ramach jednej lub kilku transakcji), przy czym własność akcji Spółki zbywanych przez Podmiot 
Uprawniony przejdzie na Wskazanego Nabywcę nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Podmiot Uprawniony pełnej 
ceny za sprzedawane akcje („Prawo Przyłączenia").  
Prawo Przyłączenia obejmować będzie taką część akcji Spółki należących do Podmiotu Uprawnionego, która 
odpowiada proporcji akcji Spółki zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego do wszystkich akcji Spółki należących 
do Akcjonariusza Zbywającego, a w przypadku, gdy tak wyliczona proporcja wskazywać będzie na ułamkową część 
akcji - liczba akcji Spółki należących do Podmiotu Uprawnionego objęta Prawem Przyłączenia zostanie zaokrąglona w 
górę do pełnej akcji Spółki. Powyższe nie dotyczy przypadku, w którym w wyniku zbycia części akcji Spółki Akcjonariusz 
Zbywający utraci Kontrolę (jak zdefiniowano w Umowie Inwestycyjnej) nad Spółką. W takiej sytuacji 21 Concordia 3 
S.a.r.l. będzie przysługiwało Prawo Przyłączenia obejmujące wszystkie akcje 21 Concordia 3 S.a.r.l..  
Akcjonariusz Zbywający dostarczy każdemu Podmiotowi Uprawnionemu pisemne zawiadomienie o Zamiarze Zbycia 
wraz z ważną, nieodwołalną ofertą nabycia akcji Spółki należących do Akcjonariusza Zbywającego złożoną przez 
Wskazanego Nabywcę, dotyczącą nabycia części lub całości (odpowiednio zgodnie z zapisami akapitu powyżej) akcji 
Spółki należących do Podmiotu Uprawnionego, na takich samych warunkach, jak warunki wskazane, w zależności od 
przypadku, w ofercie otrzymanej lub złożonej Akcjonariuszowi Zbywającemu („Oferta Nabycia"). Oferta Nabycia 
powinna być złożona Podmiotowi Uprawnionemu w formie pisemnej i pozostawać wiążąca, co najmniej w okresie 30 
dni od dnia jej doręczenia Podmiotowi Uprawnionemu.  
Podmiot Uprawniony będzie mógł skorzystać z Prawa Przyłączenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Zawiadomienia 
o Zamiarze Zbycia, poprzez przekazanie Akcjonariuszowi Zbywającemu i Wskazanemu Nabywcy oświadczenia o 
przyjęciu Oferty Nabycia, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prawo Przyłączenia wygaśnie, 
jeżeli nie zostanie wykonane w wyżej wymienionym 30-dniowym terminie.  
W przypadku zbycia lub rozporządzenia akcjami imiennymi Spółki przez Akcjonariusza Zbywającego z naruszeniem 
Prawa Przyłączenia, a także w przypadku nieuiszczenia przez Wskazanego Nabywcę całości ceny za akcje Spółki 
nabywane od Podmiotu Uprawnionego, zbycie lub rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki przez Akcjonariusza 
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Zbywającego oraz Podmiot Uprawniony będzie bezskuteczne w stosunku do Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy 
Spółki (w zakresie dopuszczalnym przez prawo).  
Prawo Przyłączenia znajduje zastosowanie odpowiednio w przypadku realizacji przez Akcjonariusza Zbywającego 
transakcji o skutku ekonomicznym analogicznym do sprzedaży akcji Spółki, w tym w szczególności w przypadku zbycia 
przez Spółkę części lub całości przedsiębiorstwa Spółki lub zmiany Kontroli (jak zdefiniowano w Umowie 
Inwestycyjnej) nad Akcjonariuszem.  
Prawo Przyłączenia nie ma zastosowania w przypadku zbycia przez Akcjonariusza akcji Spółki na rzecz Podmiotu 
Powiązanego (jak zdefiniowano w Umowie Inwestycyjnej) takiego Akcjonariusza, który przystąpi do Umowy 
Inwestycyjnej.  
 

6) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej 
likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 Ksh majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się 
między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy; Statut Spółki nie 
przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 
 

7) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na 
których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez 
podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje 
akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Ksh). 
 

8) Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych (§ 9 Statutu). 
 
Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki 
 
Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce (uprawnienia 
korporacyjne): 

1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH). Prawo do uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą 
Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) (art. 406

1
 Ksh).  

2) Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 §1 Ksh). Akcjonariusz może głosować odmiennie z 
każdej z posiadanych akcji (art.411

3
 Ksh). 

3) Z prawem do udziału w Walnym Zgromadzeniu związane jest prawo zwołania i prawo do żądania zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad i 
zgłaszania projektów uchwał (art. 399 - 401 Ksh).  
a. prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyznane zostało akcjonariuszom reprezentującym 

co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze 
wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. (art. 399 § 3 Ksh).  

b. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 
żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
tego zgromadzenia; dodatkowo statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 400 §1 
Ksh);  

c. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 
żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie 
powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem 
zgromadzenia – w spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać 
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad (art. 401 §1 Ksh);  

d. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 
walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 §4 Ksh);  

e. ponadto każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące 
spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 §5 Ksh);  

f. dodatkowo każdy akcjonariusz ma prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych 
porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 §2 Ksh),  

g. każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu ma prawo zażądać 
zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał (art. 420 §2 Ksh).  

4) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 Ksh. Uchwała 
walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na 
celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o 
uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:  
a) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,  
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b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; 
wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,  

c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,  
d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania 

walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.  
W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o 
uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały (art. 424 §2 Ksh).  
Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie 
nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności 
uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej 
ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 425 Ksh).  

5) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami – zgodnie z art. 385 §3 Ksh na wniosek 
akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien 
być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut 
przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Podczas wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami każdej 
akcji (za wyjątkiem akcji niemych) przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.  

6) Prawo do żądania powołania rewidenta do spraw szczególnych – zgodnie z art. 84 Ustawy o ofercie publicznej. Na 
wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów, 
walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego 
zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). 
Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia 
sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.  
Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały odnośnie powołania rewidenta albo podejmie taką uchwałę z 
naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia 
uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw 
szczególnych (art. 85 ustawy o ofercie publicznej). 

7) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa (w szczególności 
zgodnie z art. 428 Ksh) – podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia 
akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej 
porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego 
Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie 
Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Ksh).  

8) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego (art. 328 §6 Ksh) – akcjonariuszowi spółki publicznej 
posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego 
wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 
spółki publicznej.  

9) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz 
z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed 
Walnym Zgromadzeniem (art. 395 §4 Ksh).  

10) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 §1 Ksh). Lista 
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca 
nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery 
akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie 
przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy 
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 §1

1
 

Ksh).  
11) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu 

komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą 
kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru 
jednego członka komisji (art. 410 §2 Ksh).  

12) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał 
(art. 421 §3 Ksh). Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami 
udzielonym przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. W protokole należy stwierdzić prawidłowość 
zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, a przy każdej 
uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną 
liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu 
należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy 
głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. (art. 421 §2 Ksh). 
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13) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów 
dokumentów, o których mowa w art. 505 §1 Ksh (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 §1 Ksh (przypadku 
podziału Spółki) oraz w art. 561 §1 Ksh (w przypadku przekształcenia Spółki).  

14) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 
§7 Ksh).  

15) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona 
w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem 
Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby 
akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, 
użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi 
powinny być złożone na piśmie (art. 6 §4 i 6 Ksh).  

16) Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup akcji) 
przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego 
zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o 
którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ofercie publicznej, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby 
głosów w tej spółce (art. 82 Ustawy o ofercie publicznej).  

17) Prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 
90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 Ustawy o ofercie publicznej). Takiemu żądaniu są zobowiązani 
zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzenia, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. 
Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym 
mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ofercie publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, 
wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.  

18) Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela na wniosek Akcjonariusza, przy czym akcje na okaziciela 
nie podlegają zamianie na akcje imienne (§ 8 Statutu). 

19) Prawo do dobrowolnego umorzenia akcji (art. 359 §1 Ksh). Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, akcje mogą 
być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne). 

20) Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz spółki lub innym osobom o naprawienie wyrządzonej 
szkody spółce (art. 486 i 487 Ksh).  

 
Poza powyższym Statut Emitenta przyznaje akcjonariuszom: 21 Concordia 3 S.a.r.l. oraz Adamowi Konieczkowskiemu 
poniżej wymienione uprawnienia osobiste w stosunku do Emitenta. 
 
Akcjonariusz 21 Concordia 3 S.a.r.l. posiada prawo powołania lub odwołania 1 (słownie: jednego) członka Rady Nadzorczej, 
w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 5 (słownie: pięciu) lub 6 (słownie: sześciu) członków oraz 2 (słownie dwóch) 
członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 7 (słownie: siedmiu) członków. Akcjonariusz Adam 
Andrzej Konieczkowski posiada prawo powołania lub odwołania 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej, w 
przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 5 (słownie: pięciu) lub 6 (słownie: sześciu) członków oraz 3 (słownie trzech) członków 
Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 7 (słownie: siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. W przypadku niepowołania przez podmiot uprawniony członka Rady Nadzorczej w trybie określonym powyżej 
przez okres co najmniej 30 dni, odpowiednio akcjonariusz 21 Concordia 3 S.a.r.l. lub akcjonariusz Adam Andrzej 
Konieczkowski mają prawo powołać takiego członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku podmiot pierwotnie uprawniony 
do wyboru członka Rady Nadzorczej będzie posiadał prawo odwołania tak powołanego członka Rady Nadzorczej, pod 
warunkiem powołania w tym samym momencie kolejnego członka Rady Nadzorczej. 
 
Uprawnienia osobiste akcjonariusza 21 Concordia 3 S.a.r.l. określone powyżej wygasają jeżeli 21 Concordia 3 S.a.r.l. 
przestanie pośrednio lub bezpośrednio posiadać akcje spółki dające jej prawo do co najmniej 15% udziału w ogólnej liczbie 
głosów. 
 
Uprawnienia osobiste akcjonariusza Adama Andrzeja Konieczkowskiego określone powyżej wygasają z chwilą, kiedy 
przestanie pośrednio lub bezpośrednio posiadać akcje spółki dające prawo do co najmniej 15% udziału w ogólnej liczbie 
głosów. 
 
21.2.4. Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji 

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych szczególnych zasad i działań do zmiany praw posiadaczy akcji, mających zakres 
bardziej znaczący niż jest to wymagane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. 
 
21.2.5. Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych dorocznych walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz 
nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy 
 
Zasady zwoływania i uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Spółki określa Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki w § 
18 - 28 oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia. 
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Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno obyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 
Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 (pięciu) miesięcy po upływie danego roku 
obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie ma prawo zwołać Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
ma prawo zwołać także akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej ½ (połowę) kapitału zakładowego lub co 
najmniej ½ (połowę) głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. Akcjonariusze lub 
akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał 
na stronie internetowej. Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 2 (dwóch) tygodni od 
zgłoszenia żądania zwołania, tak, by mogło się ono odbyć najpóźniej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zgłoszenia 
żądania. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie 
zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy 
występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. 
 
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki (tj. w Sierpcu) lub w Warszawie. 
 
Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w 
sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie 
powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, 
godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu 
powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to 
uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu 
wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. 
 
Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono 
określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych 
przypadkach, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest 
oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam 
sposób, jak jego zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy. Odwołanie oraz 
zmiana terminu Walnego Zgromadzenia może nastąpić nie później, niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym 
terminem zgromadzenia. 
 
Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być 
przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie 
umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny, o ile Rada Nadzorcza uzna, że projekt uchwały wymaga jej 
opinii. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest 
reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 
Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być 
uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania 
walnego zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu 
dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.  
 
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji 
Spółki, jeżeli Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.  
 
Walne zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą 
trwać dłużej niż trzydzieści dni. Nie dotyczy to krótkich przerw porządkowych zarządzanych przez Przewodniczącego 
Walnego Zgromadzenia, przy czym przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom 
wykonywania ich praw.  
 
W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady 
Nadzorczej nawet nie będący akcjonariuszami, bez potrzeby otrzymywania zaproszeń. W obradach Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego 
Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie 
finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo 
brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez 
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Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki. Zarząd na każdym 
Walnym Zgromadzeniu ma obowiązek zapewnić udział niezależnego eksperta w sprawach z zakresu prawa handlowego.  
 
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 
szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Uprawnieni z 
akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa 
w walnym zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone 
nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu 
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia 
imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.   
 
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 
pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu 
wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga 
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, 
pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo 
może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.  
 
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca (Wiceprzewodniczący), a w razie ich 
nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może 
podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie 
powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych 
rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa 
w Walnym Zgromadzeniu. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza 
jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami zgromadzenia Przewodniczącemu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z 
wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących. Odwołania dotyczące 
uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego. Na wniosek akcjonariuszy, 
posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna 
być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Po przeprowadzeniu czynności, o 
których mowa wyżej, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej w drodze podjętej przez siebie uchwały, 
Przewodniczący zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne 
Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może postanowić o zaniechaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
 
Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera 
dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona 
nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom 
Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym 
porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy uczestnik 
Walnego Zgromadzenia ma prawo do jednego 5 minutowego wystąpienia i 3 minutowej repliki. Przewodniczący może 
ograniczyć czas wystąpień do 3 minut i repliki do 2 minut. Przewodniczący może wydłużyć czas wystąpień, o ile uzna to za 
niezbędne. Po podjęciu uchwały akcjonariusz, który zgłasza sprzeciw wobec tej uchwały, ma prawo do zwięzłego 
uzasadnienia sprzeciwu. 
 
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych 
porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt 
uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – 
osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce 
Przewodniczącego. 
 
W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może 
być zgłoszony przez każdego Uczestnika Walnego Zgromadzenia. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć 
tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie 
uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa 
się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do: ograniczenia lub odroczenia dyskusji, 
zamknięcia dyskusji, ograniczenia czasu przemówień, sposobu prowadzenia obrad, zarządzenia przerwy w obradach, zmiany 
kolejności spraw objętych porządkiem obrad, kolejności uchwalania wniosków. Przewodniczący poddaje zgłoszony wniosek 
w sprawie porządkowej pod głosowanie. 
 
Regułą jest iż na Walnym Zgromadzeniu głosowania są jawne. Głosowania tajne zarządza się: przy wyborach oraz nad 
wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów, nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności 
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członków organów Spółki lub likwidatorów, w sprawach osobowych, na żądanie choćby jednego z uczestników Walnego 
Zgromadzenia. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania 
Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz ustala kolejność ich głosowania. 
Głosowanie odbywa się w ustalonej kolejności. Głosowanie może odbywać się przy pomocy komputerowego systemu 
oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak 
też eliminującego – w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez 
poszczególnych akcjonariuszy. 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Zgromadzenia. 
 
Uchwały walnego zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. W protokole 
stwierdza się prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się 
powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w 
kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone 
sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy 
głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody 
zwołania walnego zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania 
walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów. 
Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał. W 
terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia spółka publiczna ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki 
głosowań. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia. 
 
Zgodnie z postanowieniami Statutu, poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, uchwały 
Walnego Zgromadzenia wymagają:  

1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,   
2) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,  
3) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

 
21.2.6. Krótki opis postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować 
opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem 
 
Statut Emitenta nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany 
kontroli nad Emitentem za wyjątkiem opisanych w nim uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom: 21 Concordia 3 
S.a.r.l. oraz Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu, które opisane zostały w punkcie 21.2.3 Części Rejestracyjnej 
Prospektu emisyjnego. Poza wyżej wymienionymi, Statut Emitenta nie zawiera żadnych innych postanowień przyznających 
akcjonariuszom Emitenta uprawnienia osobiste. Równocześnie brak jest w Statucie Emitenta postanowień dotyczących 
ograniczenia prawa głosu w stosunku do akcjonariuszy Emitenta dysponujących powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w 
Spółce, o którym mowa w art. 411 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 
 
21.2.7. Wskazanie postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów, jeśli takie istnieją, regulujących progową 
wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza 
 
Statut Emitenta nie przewiduje żadnego obowiązku informowania przez akcjonariusza o przekroczeniu oznaczonych progów 
wielkości posiadanych akcji Emitenta. 
 
21.2.8. Opis warunków nałożonych zapisami umowy spółki i statutu, jej regulaminami, którym podlegają zmiany 
kapitału, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego prawa 
 
Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Emitenta odbywa się na zasadach przewidzianych w Kodeksie Spółek 
Handlowych. Statut Emitenta nie przewiduje surowszych wymogów w stosunku do postanowień Kodeksu Spółek 
Handlowych. 
 
21.3 Opis dokonanych zmian w Statucie Spółki  
 
W dniu 26 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało następujących zmian w Statucie 
Spółki: 
 
Uchwalona zmiana § 7 ust. 1 Statutu Spółki: 
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.164.241 zł (pięćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście 

czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na: 
- 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 
- 17.300.000 (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1 zł 

(słownie: jeden złoty) każda, 
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- 12.700.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości 
nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

- 800.000 (słownie osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) 
każda, 

- 2.414.295 (słownie: dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na 
okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

- 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł 
(słownie: jeden złoty) każda, 

- 395.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł 
(słownie: jeden złoty) każda, 

- 3.485.705 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości 
nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 

- 1.164.241 (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii I, 
o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 

- 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J  o wartości nominalnej 1 zł (słownie: 
jeden złoty) każda, 

- 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii K, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.” 
 
Uchwalona zmiana § 36 ust. 6 Statutu Spółki: 
„6. Tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, Rada Nadzorcza, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, będzie powoływać Komitet Audytu. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu 
Audytu, tryb jego pracy, skład, liczebność, zasady powoływania członków oraz ich kwalifikacje będą określały przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, uchwała powołująca Komitet Audytu oraz zatwierdzony wraz z nią regulamin. Jeśli 
powołanie Komitetu Audytu nie jest obligatoryjne (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa) zadania 
Komitetu Audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą kolegialnie w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą 
uchwały o przejęciu zadań Komitetu Audytu.” 
 
Uchwalona zmiana § 36 ust. 7 Statutu Spółki:  
„7. Komitet Audytu działań będzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 
firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z dnia 6 czerwca 2017r.).” 
 
Przyjęte w dniu 26 października 2017 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zmiany będą obowiązywać 
od momentu rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS.  
 
22. Istotne umowy 

W okresie dwóch lat poprzedzających datę publikacji Prospektu Emitent oraz spółki z Grupy Emitenta, poza umowami 
opisanymi w punktach 22.1 – 22.2  poniżej, nie zawierały innych istotnych umów poza umowami w ramach normalnego 
toku działalności. 
 
Dla określenia istotności umów Zarząd Emitenta przyjął kryterium 10% kapitałów własnych Emitenta na dzień zawarcia 
danej umowy oraz te, które w ocenie Zarządu są istotne ze względu na ich specyficzny przedmiot bądź charakter. 
 
Informacje o transakcjach dotyczących nabywania przez Emitenta udziałów w spółkach prawa handlowego znajdują się w 
następujących miejscach prospektu emisyjnego: tabela nr 5.1.5 – 1 na str. 38 i następne; punkt 5.2 na str. 59 i następne; 
punkt 9.2.1. na str. 98 i następne; punkt 19.2.3. na str. 150 i następne; punkt 3 na str. 185 i następne; punkt 15 na str. 198 i 
następne; punkt 3 na str. 242. 
 
Informacje o umowach inwestycyjnych oraz umowach partnerskich, których stroną jest Emitent znajdują się w punkcie 
19.2.2. na str. 148 i następnych prospektu emisyjnego, przy czym umowa inwestycyjna zawarta pomiędzy Emitentem, 
Adamem Konieczkowskim, Pracosław Sp. z o.o. oraz spółką 21 Concordia 3 S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu w dniu 29 
lutego 2016 r. oraz aneks do niej z dnia 11 maja 2017 r. zostały opisane w punkcie 19.2.2.2.1 na str. 148. 
 

22.1. Podsumowanie istotnych umów, których stroną jest Emitent lub dowolny członek jego grupy 
kapitałowej za okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji dokumentu rejestracyjnego 

22.1.1. Umowy ubezpieczenia 
Tabela 22.1.1 – 1 Wykaz istotnych polis ubezpieczeniowych w ramach umów ubezpieczenia zawartych przez Emitenta, lub 
dowolnego członka z Grupy Kapitałowej. 

Lp. Ubezpieczony Ubezpieczyciel/Nr polisy Przedmiot ubezpieczenia 
Okres 

ubezpieczenia 

Sumy 
ubezpieczenia 
(kwoty netto, 

w PLN) 
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1 

Hollywood Textile 
Service Sp. z o.o. Pral 
Serwis Warszawa Sp z 
o.o. Pralmed Sp. z o.o. 
Hollywood Rental Sp. z 

o.o., HTS Baltica Sp. 
zo.o., Hollywood SA,HTS 

Stargard Sp. z o.o. 

Sopockie Towarzystwo 
Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A 

/4360000110827 

Ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej 

od 18.10.2016 
do 17.10.2017 

3 000 000,00 zł 

2 
Hollywood Textile 
Service Sp. z o.o. 

Sopockie Towarzystwo 
Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A 

/4360000110732 

Ubezpieczenie mienia od ryzyk 
Maszyny, urządzenia, 

wyposażenie- 27 832 744,00 
Środki obrotowe- 200 000,00 

Niskocenne składniki majątku- 
200 000,00 

Mienie pracownicze 50 000,00 
Mienie ruchome osób trzecich- 

726 000,00 

od 18.10.2016 
do 17.10.2017 

29 008 744,00 

3 
Hollywood Textile 
Service Sp. z o.o. . 

Sopockie Towarzystwo 
Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A 

/4360000110747 

Ubezpieczenia maszyn, 
urządzeń, wyposażenia 

od 18.10.2016 
do 17.10.2017 

4 271 500,00 

4 
Hollywood Rental Sp. z 

o.o. 

Sopockie Towarzystwo 
Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A 

/4360000110740 

budowy budynki , budowle, 
maszyny i urządzenia  

od 18.10.2016 
do 17.10.2017 

12 623 734,49 

5 Hollywood Rental 
Sopockie Towarzystwo 

Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A 
/4360000123819 

Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego 

Od 22.03.2017 
Do 17.10.2017 

214 783,86 

6 Hollywood S.A 
Sopockie Towarzystwo 

Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A 
/4360000111545 

Ubezpieczenie maszyn i 
urządzeń 

od 18.10.2016 
do 17.10.2017 

6 103 466,63 

7 

Wszystkie Zarządy 
Spółek z Grupy 

Kapitałowej Hollywood 
S.A 

CHUBB EUROPEAN Limited 
Sp. z o.o.  

Ubezpieczenie Członków 
Zarządu 

od 11.06.2017 
do 10.06.2018 

20 000 000,00 

8 
HTS AMA Sp. z o.o.  

HTS MEDIJ Sp. z o.o. 
PZU /1017938368 

Ubezpieczenia mienia od ryzyk 
Budynki, budowle- 11 486 

154,33 PLN, maszyny i 
urządzenia- 17 047 991,32 PLN 
Środki obrotowe- 1 500 000 ,00 

PLN 
Mienie osób trzecich- 1 000 

000,00 
Nakłady adaptacyjne- 75 

000,00PLN 
Mienie osobiste pracowników- 

230 000,00 PLN 
Niskocenne składniki majątku- 

200 000 PLN 

od 15.03.2017 
do 14.03.2018 

31.541 145,65 

9 
HTS MEDIJ Sp. z o.o. 

 
PZU /1017932028 

Ubezpieczenie maszyn od 
uszkodzeń 

od 15.03.2017 
do 14.03.2018 

14 204 594,32 

10 
HTS AMA Sp. z o.o.  

HTS MEDIJ Sp. z o.o. 
PZU / 1017932023 

Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej 

od 15.03.2017 
do 14.03.2018 

1 000 000,00 

11 
HTS MEDIJ 
HTS AMA 

PZU/ 1017932029 
Ubezpieczenie sprzętu 

elektronicznego 
Od 15.03.2017 
 Do 14.03.2018 

171 944,00 

12 HTS BAXTER Sp. z o.o. 
Sopockie Towarzystwo 

Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A 
/4360000110732 

Ubezpieczenie mienia od ryzyk 
Budynki, budowle 5 400 000,00 

Maszyny i urządzenia- 3 294 
000,00 

 

od 14.06.2017do 
17.10.2017 

8.694.000,00 

13 HTS BAXTER sp. Z o.o. 
Sopockie Towarzystwo 

Ubezpieczeń Ergo Hestia 
436000110732 

Ubezpieczenie maszyn 
Od 03.07.2017 
Do 17.10.2017 

338.131.00 
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14 HTS BAXTER Sp. z o.o. 
Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych /0042767/ 

Ubezpieczenie maszyn, 
urządzeń, wyposażenia od 

uszkodzeń, kradzieży i 
przepięcia- Linia maglownicza 

od 22.03.17 do 
21.03.2018 

2 533 800,00 

15 HTS BAXTER Sp. z o.o. 

Sopockie Towarzystwo 
Ubezpieczeń ERGO HESTIA 

Aneks do Polisy 
436000110732 

Sprzęt elektroniczny, urządzenia, 
wyposażenie 

od 06.06.2017 
do 17.10.2017 

1 000 000,00 

16 HTS Baltica sp. z o.o. 
ERGO Hestia 

436000110750 
Maszyny i urządzenia, budynki 

Od 18.10.2016 
Do 17.10.2017 

7 569 363,27 

17 
HTS Targatz GmbH 

(wcześniej: HTS 
Deutschland GmbH) 

40550044367 
Ubezpieczenie z tytułu przerwy 
w działalności (awaria maszyn) 

od 17.03.2015 
do 01.01.2018 

7 000 000,00 
Euro 

18 
HTS Targatz GmbH 

(wcześniej: HTS 
Deutschland GmbH) 

40530010808 Ubezpieczenie budynków 
od 01.08.2015 
do 17.03.2018 

3 000 000,00 
Euro 

19 
HTS Targatz GmbH 

(wcześniej: HTS 
Deutschland GmbH) 

40530010806 Ubezpieczenie budynków 
od 01.08.2016 
do 17.03.2018 

7 000 000,00 
Euro 

20 
HTS Targatz GmbH 

(wcześniej: HTS 
Deutschland GmbH) 

40550044366 zapasy 
Od 17.03.2015 

do 
17.06.2018  

191 444,00  
Euro 

Źródło: Emitent 
 

22.1.2. Umowy spłacone  
Tabela nr 22.1.2 – 1 Zestawienie umów kredytów, które zostały spłacone przez Emitenta lub przez podmiot z Grupy 

Kapitałowej na rzecz Emitenta według stanu na Datę Prospektu  

Kredytodawca Kredytobiorca 
Data 

umowy 

Kwota 
udzielonego 

kredytu 

Pierwotny 
termin 
spłaty 

kredytu 

Kwota 
refinansowana 
w dniu spłaty 

Dzień spłaty/ 
refinansowania 

Oprocentowanie 

PKO BP S.A. 
Hollywood 

S.A. 
15.04.2015 

600.000 
PLN 

14.04.2025 554.280 PLN 
10.04.2017 

WIBOR 1M + 
1,7% 

PKO BP S.A. 
Hollywood 

S.A. 
15.04.2015 

1.999.998 
PLN 

14.04.2025 1.847.598 PLN 
10.04.2017 

WIBOR 1M + 
1,7% 

Źródło: Emitent  
 
Kredyty powyższe zostały refinansowane kredytem parasolowym udzielonym przez bank ING Bank Śląski S.A., udzielonym w 
dniu 9 marca 2017 r. 
 
Tabela nr 22.1.2 – 2 Zadłużenie kredytowe Emitenta na dzień Prospektu  

Nazwa banku Rodzaj kredytu Zadłużenie Limit Zabezpieczenie 
Data 

przyznania 
Termin 
spłaty 

ING BŚ S.A. 
 

Kredyt w rachunku 
bieżącym 

 

1.272.644,39 
 
 

1.500.000,00 
 

Strony ustaliły zabezpieczenie 
wierzytelności Banku wynikających z 
Umowy m.in. w formie: 
a) hipoteki umownej łącznej do 
kwoty 36.690 tys. zł na: 
i nieruchomości położonej w Sierpcu 
przy ul. Bojanowskiej 2a, będącej 
własnością Hollywood Textile 
Service Sp. z o.o.; 
i przysługującym HTS Baxter Sp. z 
o.o.  prawie użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
gruntowej położonej w 
Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7 
wraz z prawem własności 
znajdującego się na niej budynku; 
b) zastawu rejestrowego na 
maszynach i urządzeniach (linia 
pralnicza z wyposażeniem) będących 

09.03.2017 
 

09.03.2018 
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własnością Hollywood S.A.; 
c) niepotwierdzonej cesji 
wierzytelności (z monitoringiem) 
przysługujących  Hollywood Textile 
Service Sp. z o. o, Hollywood Rental 
Sp. z o.o., HTS Baxter Sp. z o.o., HTS 
Baltica Sp. z o.o. i  Pral Serwis 
Warszawa Sp. z o.o. z przyszłych 
kontraktów; 
Nadto, każda ze spółek będąca 
stroną w/w Umowy wystawiła 
weksle in blanco wraz z deklaracjami 
wekslowymi. 

ING BŚ S.A. 
 

Kredyt inwestycyjny 
 

2.252.385,14 
 

2.500.000,00 
 

Strony ustaliły zabezpieczenie 
wierzytelności Banku wynikających z 
Umowy m.in. w formie: 
a) hipoteki umownej łącznej do 
kwoty 36.690 tys. zł na: 
i nieruchomości położonej w Sierpcu 
przy ul. Bojanowskiej 2a, będącej 
własnością Hollywood Textile 
Service Sp. z o.o.; 
i przysługującym HTS Baxter Sp. z 
o.o.  prawie użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
gruntowej położonej w 
Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7 
wraz z prawem własności 
znajdującego się na niej budynku; 
b) zastawu rejestrowego na 
maszynach i urządzeniach (linia 
pralnicza z wyposażeniem) będących 
własnością Hollywood S.A.; 
c) niepotwierdzonej cesji 
wierzytelności (z monitoringiem) 
przysługujących  Hollywood Textile 
Service Sp. z o. o, Hollywood Rental 
Sp. z o.o., HTS Baxter Sp. z o.o., HTS 
Baltica Sp. z o.o. i  Pral Serwis 
Warszawa Sp. z o.o. z przyszłych 
kontraktów; 
Nadto, każda ze spółek będąca 
stroną w/w Umowy wystawiła 
weksle in blanco wraz z deklaracjami 
wekslowymi. 

09.03.2017 09.03.2024 

 
ING BŚ S.A. 

 
 

Kredyt inwestycyjny 

(DGP) 

 

 

744.360,94 
 

1.148.733,00 
 

 

 

Zastaw rejestrowy na maszynach i 
urządzeniach zakupionych ze 
środków z Kredytu zlokalizowanych 
w Opolu, Aleja Wincentego Witosa 
26 wraz z cesja praw z polisy 
ubezpieczeniowej 
 

 

31.12.2015 
 

 

 

30.11.2020 
 

 

 

Źródło: Emitent 
 

22.2 Podsumowanie wszystkich innych istotnych umów zawartych przez dowolnego członka grupy, które zawierają 
postanowienia powodujące powstanie zobowiązania dowolnego członka grupy lub nabycie przez niego prawa o 
istotnym znaczeniu dla grupy, w dacie dokumentu rejestracyjnego 

 
22.2.1. Istotne umowy kredytowe podmiotów zależnych 

Tabela 22.2.1 – 1 Wykaz istotnych umów kredytowych Hollywood Textile Service Sp. z o.o.  

Nazwa banku Rodzaj kredytu Zadłużenie Limit Zabezpieczenie Data Termin 
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przyznania spłaty 

ING BŚ S.A. 
 

Kredyt w rachunku 
bieżącym 

 

4.199.534,48 
 

5.500.000,00 
 

Strony ustaliły zabezpieczenie 
wierzytelności Banku wynikających z 
Umowy m.in. w formie: 
a) hipoteki umownej łącznej do 
kwoty 36.690 tys. zł na: 
i nieruchomości położonej w Sierpcu 
przy ul. Bojanowskiej 2a, będącej 
własnością Hollywood Textile 
Service Sp. z o.o.; 
i przysługującym HTS Baxter Sp. z 
o.o.  prawie użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
gruntowej położonej w 
Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7 
wraz z prawem własności 
znajdującego się na niej budynku; 
b) zastawu rejestrowego na 
maszynach i urządzeniach (linia 
pralnicza z wyposażeniem) będących 
własnością Hollywood S.A.; 
c) niepotwierdzonej cesji 
wierzytelności (z monitoringiem) 
przysługujących  Hollywood Textile 
Service Sp. z o. o, Hollywood Rental 
Sp. z o.o., HTS Baxter Sp. z o.o., HTS 
Baltica Sp. z o.o. i  Pral Serwis 
Warszawa Sp. z o.o. z przyszłych 
kontraktów; 
Nadto, każda ze spółek będąca 
stroną w/w Umowy wystawiła 
weksle in blanco wraz z deklaracjami 
wekslowymi. 

09.03.2017 
 

09.03.2018 
 

ING BŚ S.A. 
 

Kredyt inwestycyjny 
 

1.839.393,60 
 

2.000.000,00 
 

Strony ustaliły zabezpieczenie 
wierzytelności Banku wynikających z 
Umowy m.in. w formie: 
a) hipoteki umownej łącznej do 
kwoty 36.690 tys. zł na: 
i nieruchomości położonej w Sierpcu 
przy ul. Bojanowskiej 2a, będącej 
własnością Hollywood Textile 
Service Sp. z o.o.; 
i przysługującym HTS Baxter Sp. z 
o.o.  prawie użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
gruntowej położonej w 
Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7 
wraz z prawem własności 
znajdującego się na niej budynku; 
b) zastawu rejestrowego na 
maszynach i urządzeniach (linia 
pralnicza z wyposażeniem) będących 
własnością Hollywood S.A.; 
c) niepotwierdzonej cesji 
wierzytelności (z monitoringiem) 
przysługujących  Hollywood Textile 
Service Sp. z o. o, Hollywood Rental 
Sp. z o.o., HTS Baxter Sp. z o.o., HTS 
Baltica Sp. z o.o. i  Pral Serwis 
Warszawa Sp. z o.o. z przyszłych 
kontraktów; 
Nadto, każda ze spółek będąca 
stroną w/w Umowy wystawiła 

09.03.2017 09.03.2024 
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weksle in blanco wraz z deklaracjami 
wekslowymi. 

Źródło: Emitent 
 
Tabela 22.2.1 – 2  Wykaz istotnych umów kredytowych Hollywood Rental sp. z o.o. 

Nazwa banku Rodzaj kredytu Zadłużenie Limit Zabezpieczenie Data 
przyznania 

Termin 
spłaty 

PKO BP S.A.  Kredyt 
inwestycyjny 

421.904,65 756.800,00 weksel własny in blanco + deklaracja 
wekslowa, Hipoteka PL1E/00019946 

(Płocka 50a) zwykła i kaucyjna 

04.10.2010 30.09.2025 

PKO BP S.A. Kredyt 
inwestycyjny 

2.951.422,63 
 

3.267.000,00 Hipoteka PL1E/00019946/3 (Płocka 
50a, do kwoty 4.900 tys. PLN) 

zwykła i kaucyjna, przelew 
wierzytelności z umowy 

ubezpieczenia, weksel własny, 
poręczenie wekslowe Hollywood 

S.A., poręczenie HTS 

12.06.2015 11.06.2025 

ING BŚ S.A. Kredyt w rachunku 
bieżącym 

 

489.453,81 
 

500.000,00 
 

Strony ustaliły zabezpieczenie 
wierzytelności Banku wynikających z 
Umowy m.in. w formie: 
a) hipoteki umownej łącznej do 
kwoty 36.690 tys. zł na: 
i nieruchomości położonej w Sierpcu 
przy ul. Bojanowskiej 2a, będącej 
własnością Hollywood Textile 
Service Sp. z o.o.; 
i przysługującym HTS Baxter Sp. z 
o.o.  prawie użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
gruntowej położonej w 
Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7 
wraz z prawem własności 
znajdującego się na niej budynku; 
b) zastawu rejestrowego na 
maszynach i urządzeniach (linia 
pralnicza z wyposażeniem) będących 
własnością Hollywood S.A.; 
c) niepotwierdzonej cesji 
wierzytelności (z monitoringiem) 
przysługujących  Hollywood Textile 
Service Sp. z o. o, Hollywood Rental 
Sp. z o.o., HTS Baxter Sp. z o.o., HTS 
Baltica Sp. z o.o. i  Pral Serwis 
Warszawa Sp. z o.o. z przyszłych 
kontraktów; 
Nadto, każda ze spółek będąca 
stroną w/w Umowy wystawiła 
weksle in blanco wraz z deklaracjami 
wekslowymi. 

09.03.2017 09.03.2018 
 

Źródło: Emitent 
 
Tabela 22.2.1 – 3  Wykaz istotnych umów kredytowych Poltextil sp. z o.o 

Nazwa banku Rodzaj kredytu Zadłużenie Limit Zabezpieczenie 
Data 

przyznania 
Termin 
spłaty 
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BZ WBK 
Kredyt w rachunku 

bieżącym 

 
1.022,75 

 
19.050,00 weksel 10.06.2016 09.06.2018 

BZ WBK 
Kredyt na 

działalność gospod. 

 
 

75.000,00 
 
 

150.000,00 weksel 26.02.2015 25.02.2020 

Źródło: Emitent 
 
Tabela 22.2.1 – 4  Wykaz istotnych umów kredytowych/pożyczkowych HTS Baxter sp. z o.o. 

Nazwa banku Rodzaj kredytu Zadłużenie Limit Zabezpieczenie 
Data 

przyznania 
Termin 
spłaty 

Clovin Pożyczka 

 
 

259.740,00 
 
 

400.000,00 
a/przeniesienie udziału w nabytej 

części przedsiębiorstwa 
b/ weksel własny in blanco 

09.11.2015 30.11.2020 

ING BŚ S.A. 
Kredyt w rachunku 

bieżącym 
 

1.202.686,02 
 

1.300.000,00 
 

Strony ustaliły zabezpieczenie 
wierzytelności Banku wynikających z 
Umowy m.in. w formie: 
a) hipoteki umownej łącznej do 
kwoty 36.690 tys. zł na: 
i  nieruchomości położonej w 
Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2a, 
będącej własnością Hollywood 
Textile Service Sp. z o.o.; 
i  przysługującym HTS Baxter Sp. z 
o.o.  prawie użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
gruntowej położonej w 
Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7 
wraz z prawem własności 
znajdującego się na niej budynku; 
b) zastawu rejestrowego na 
maszynach i urządzeniach (linia 
pralnicza z wyposażeniem)  
będących własnością Hollywood 
S.A.; 
c) niepotwierdzonej cesji 
wierzytelności (z monitoringiem) 
przysługujących  Hollywood Textile 
Service Sp. z o. o, Hollywood Rental 
Sp. z o.o., HTS Baxter Sp. z o.o., HTS 
Baltica Sp. z o.o. i  Pral Serwis 
Warszawa Sp. z o.o. z przyszłych 
kontraktów; 
Nadto, każda ze spółek będąca 
stroną w/w Umowy wystawiła 
weksle in blanco wraz z deklaracjami 
wekslowymi. 

09.03.2017 
 

09.03.2018 
 

ING BŚ S.A. Kredyt inwestycyjny 
1.723.561,15 

 
1.950.000,00 

 

Strony ustaliły zabezpieczenie 
wierzytelności Banku wynikających z 
Umowy m.in. w formie: 
a)hipoteki umownej łącznej do 
kwoty 36.690 tys. zł na: 
i  nieruchomości położonej w 
Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2a, 
będącej własnością Hollywood 
Textile Service Sp. z o.o.; 
i przysługującym HTS Baxter Sp. z 
o.o.  prawie użytkowania 

09.03.2017 
 

09.03.2024 
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wieczystego nieruchomości 
gruntowej położonej w 
Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7 
wraz z prawem własności 
znajdującego się na niej budynku; 
b) zastawu rejestrowego na 
maszynach i urządzeniach (linia 
pralnicza z wyposażeniem) będących 
własnością Hollywood S.A.; 
c) niepotwierdzonej cesji 
wierzytelności (z monitoringiem) 
przysługujących  Hollywood Textile 
Service Sp. z o. o, Hollywood Rental 
Sp. z o.o., HTS Baxter Sp. z o.o., HTS 
Baltica Sp. z o.o. i  Pral Serwis 
Warszawa Sp. z o.o. z przyszłych 
kontraktów; Nadto, każda ze spółek 
będąca stroną w/w Umowy 
wystawiła weksle in blanco wraz z 
deklaracjami wekslowymi. 

Źródło: Emitent 
 
Tabela 22.2.1 – 5  Wykaz istotnych umów kredytowych HTS Medij sp. z o.o. 

Nazwa banku Rodzaj kredytu Zadłużenie Limit Zabezpieczenie 
Data 

przyznania 
Termin 
spłaty 

Magellan SA Pożyczka 

 
 

109.049,93 
 
 

363.500,00 

Weksel własny in blanco, cesja 
wierzytelności z datą pewną praw z 

polisy ubezpieczeniowej nr 5 PO 
185B 0002 z dnia 10.03.2015, oraz nr  

5 PO 185B 0003 - 0004 z dnia 
10.03.2015, cesja z kontraktu z datą 

pewną 

23.10.2015 31.05.2018 

Credit Agricole 
Bank Polska S.A. 

Kredyt inwestycyjny 
 

77.050,53 
 

87.739,36 
 

1. Wpływy na rachunek (-i)/ Konto 
Kredytobiorcy stanowią 

zabezpieczenie udzielonego kredytu 
i nie mogą być cedowane na rzecz 

innych wierzycieli 
2. W celu zabezpieczenia 

wierzytelności banku Kredytobiorca 
zobowiązuje się do ustanowienia 

poniższych zabezpieczeń: 
a) pełnomocnictwa nieodwołalnego i 

niewygasającego w przypadku 
śmierci do dysponowania przez Bank 

środkami na rachunku 
b) przewłaszczenia rzeczy wskazanej 

w części Umowy "Przedmiot 
finansowania" wraz z cesją na rzecz 

Banku praw z ubezpieczenia ww. 
przedmiotu przewłaszczenia oraz 

cesją na rzecz Banku praw z 
ubezpieczenia AC, w przypadku, gdy 

przedmiot przewłaszczenia jest 
pojazdem 

26.01.2017 
 

26.01.2021 
 

PEKAO S.A. 

Kredyt inwestycyjny 
(refinansowanie 

kredytu w PKO BP 
S.A. z 21/2/2011)  

7.346.730,70 7.400.00,00 

-  hipoteka umowna łączna do kwoty 
15.000.000,00 zł na nieruchomości 
w Pępowie wraz z cesją polis z ich 

ubezpieczenia; 
- zastaw rejestrowy w wysokości 
7.000.000,00 zł na zbiorze rzeczy 

ruchomych zlokalizowanych w 
Pępowie wraz z cesją z polisy 

ubezpieczeniowej na kwotę min. 

01.06.2017 31.12.2028 
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7.000.000,00 zł; 
- poręczenie Hollywood S.A. 

PEKAO S.A. 
Kredyt w rachunku 

bieżącym 
736.646,75 1.000.000,00 

- weksel własny in blanco z 
wystawienia Kredytobiorcy wraz z 

deklaracją wekslową, 
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami 

bankowymi funkcjonującymi w Banku, 
- poręczenie według prawa 

cywilnego udziałowca Hollywood 
Spółka Akcyjna 

01.06.2017 
 

31.05.2018 
 

Pekao SA 
Kredyt inwestycyjny 
na zakup tekstyliów 

550.916,14 1.000.000,00 

- weksel własny in blanco z 
wystawienia Kredytobiorcy wraz z 

deklaracją wekslową, 
-  hipoteka umowna łączna do kwoty 
15.000.000,00 zł na nieruchomości 
w Pępowie wraz z cesją polis z ich 

ubezpieczenia; 
- poręczenie wg prawa cywilnego 

Emitenta; 
- notarialne oświadczenie o 

poddaniu się egzekucji złożone w 
art. 777 kpc 

11.07.2017 31.12.2019 

Źródło: Emitent 
 
Tabela 22.2.1 – 6 Wykaz istotnych umów kredytowych HTS AMA sp. z o.o. 

Nazwa banku Rodzaj kredytu Zadłużenie Limit Zabezpieczenie 
Data 

przyznania 
Termin 
spłaty 

PEKAO S.A. 

Kredyt w rachunku 
bieżącym (służący 

także 
refinansowaniu 

kredytu w rachunku 
bieżącym w banku 
BZ WBK S.A. z dnia 

16.12.2014) 

438.169,77 1.000.000,00 

Strony ustalają, że prawnym 
zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest: 
- weksel własny in blanco z 
wystawienia Kredytobiorcy wraz z 
deklaracją wekslową, 
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami 
bankowymi funkcjonującymi w Banku,  

- poręczenie według prawa 
cywilnego udziałowca Hollywood 

Spółka Akcyjna 

24.05.2017 
 

23.05.2018 
 

Źródło: Emitent 
 
Tabela 22.2.1 – 7 Wykaz istotnych umów kredytowych  HTS Baltica sp. z o.o.  

Nazwa banku Rodzaj kredytu Zadłużenie Limit Zabezpieczenie 
Data 

przyznania 
Termin 
spłaty 

ING BŚ S.A. 
Kredyt w rachunku 

bieżącym 
1.875.516,52 2.000.000,00 

Strony ustaliły zabezpieczenie 
wierzytelności Banku wynikających z 
Umowy m.in. w formie: 
a) hipoteki umownej łącznej do 
kwoty 36.690 tys. zł na: 
i nieruchomości położonej w Sierpcu 
przy ul. Bojanowskiej 2a, będącej 
własnością Hollywood Textile 
Service Sp. z o.o.; 
i przysługującym HTS Baxter Sp. z 
o.o.  prawie użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
gruntowej położonej w 
Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7 
wraz z prawem własności 
znajdującego się na niej budynku; 
b) zastawu rejestrowego na 
maszynach i urządzeniach (linia 
pralnicza z wyposażeniem) będących 
własnością Hollywood S.A.; 
c) niepotwierdzonej cesji 

09.03.2017 
 

09.03.2018 
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wierzytelności (z monitoringiem) 
przysługujących  Hollywood Textile 
Service Sp. z o. o, Hollywood Rental 
Sp. z o.o., HTS Baxter Sp. z o.o., HTS 
Baltica Sp. z o.o. i  Pral Serwis 
Warszawa Sp. z o.o. z przyszłych 
kontraktów; 
Nadto, każda ze spółek będąca 
stroną w/w Umowy wystawiła 
weksle in blanco wraz z deklaracjami 
wekslowymi. 

ING BŚ Kredyt inwestycyjny 
 

373.433,88 
 

410.000,00 

Strony ustaliły zabezpieczenie 
wierzytelności Banku wynikających z 
Umowy m.in. w formie: 
a) hipoteki umownej łącznej do 
kwoty 36.690 tys. zł na: 
i nieruchomości położonej w Sierpcu 
przy ul. Bojanowskiej 2a, będącej 
własnością Hollywood Textile 
Service Sp. z o.o.; 
i przysługującym HTS Baxter Sp. z 
o.o.  prawie użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
gruntowej położonej w 
Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7 
wraz z prawem własności 
znajdującego się na niej budynku; 
b) zastawu rejestrowego na 
maszynach i urządzeniach (linia 
pralnicza z wyposażeniem) będących 
własnością Hollywood S.A.; 
c) niepotwierdzonej cesji 
wierzytelności (z monitoringiem) 
przysługujących  Hollywood Textile 
Service Sp. z o. o, Hollywood Rental 
Sp. z o.o., HTS Baxter Sp. z o.o., HTS 
Baltica Sp. z o.o. i  Pral Serwis 
Warszawa Sp. z o.o. z przyszłych 
kontraktów; 
Nadto, każda ze spółek będąca 
stroną w/w Umowy wystawiła 
weksle in blanco wraz z deklaracjami 
wekslowymi. 

09.03.2017 

 
 

09.03.2024 
 
 

Źródło: Emitent 
  
Tabela 22.2.1 – 8  Wykaz istotnych umów kredytowych Pralmed sp. z o.o.  

Nazwa banku Rodzaj kredytu Zadłużenie Limit Zabezpieczenie 
Data 

przyznania 
Termin 
spłaty 

ING BŚ 
Kredyt w rachunku 

bieżącym 
251.717,58 100.000,00 

Strony ustaliły zabezpieczenie 
wierzytelności Banku wynikających z 
Umowy m.in. w formie: 
a) hipoteki umownej łącznej do 
kwoty 36.690 tys. zł na: 
i nieruchomości położonej w Sierpcu 
przy ul. Bojanowskiej 2a, będącej 
własnością Hollywood Textile 
Service Sp. z o.o.; 
i przysługującym HTS Baxter Sp. z 
o.o.  prawie użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
gruntowej położonej w 
Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7 
wraz z prawem własności 

09.03.2017 
 

09.03.2018 
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znajdującego się na niej budynku; 
b) zastawu rejestrowego na 
maszynach i urządzeniach (linia 
pralnicza z wyposażeniem) będących 
własnością Hollywood S.A.; 
c) niepotwierdzonej cesji 
wierzytelności (z monitoringiem) 
przysługujących  Hollywood Textile 
Service Sp. z o. o, Hollywood Rental 
Sp. z o.o., HTS Baxter Sp. z o.o., HTS 
Baltica Sp. z o.o. i  Pral Serwis 
Warszawa Sp. z o.o. z przyszłych 
kontraktów; 
Nadto, każda ze spółek będąca 
stroną w/w Umowy wystawiła 
weksle in blanco wraz z deklaracjami 
wekslowymi. 

Źródło: Emitent 
 
Tabela 22.2.1 – 9  Wykaz istotnych umów kredytowych Pral Serwis Warszawa sp. z o.o.  

Nazwa banku Rodzaj kredytu Zadłużenie Limit Zabezpieczenie 
Data 

przyznania 
Termin 
spłaty 

ING BŚ 
Kredyt w rachunku 

bieżącym 
560.299,14 700.000,00 

Strony ustaliły zabezpieczenie 
wierzytelności Banku wynikających z 
Umowy m.in. w formie: 
a) hipoteki umownej łącznej do 
kwoty 36.690 tys. zł na: 
i nieruchomości położonej w Sierpcu 
przy ul. Bojanowskiej 2a, będącej 
własnością Hollywood Textile 
Service Sp. z o.o.; 
i przysługującym HTS Baxter Sp. z 
o.o.  prawie użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
gruntowej położonej w 
Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7 
wraz z prawem własności 
znajdującego się na niej budynku; 
b) zastawu rejestrowego na 
maszynach i urządzeniach (linia 
pralnicza z wyposażeniem) będących 
własnością Hollywood S.A.; 
c) niepotwierdzonej cesji 
wierzytelności (z monitoringiem) 
przysługujących  Hollywood Textile 
Service Sp. z o. o, Hollywood Rental 
Sp. z o.o., HTS Baxter Sp. z o.o., HTS 
Baltica Sp. z o.o. i  Pral Serwis 
Warszawa Sp. z o.o. z przyszłych 
kontraktów; 
Nadto, każda ze spółek będąca 
stroną w/w Umowy wystawiła 
weksle in blanco wraz z deklaracjami 
wekslowymi. 

09.03.2017 
 

09.03.2018 
 

Źródło: Emitent 
 
Tabela 22.2.1 – 10  Wykaz istotnych umów kredytowych HTS Stargard sp. z o.o.  

Nazwa banku Rodzaj kredytu Zadłużenie Limit Zabezpieczenie 
Data 

przyznania 
Termin 
spłaty 

PEKAO S.A. 
Kredyt w rachunku 

bieżącym 
  500.000,00 1.000.000,00 

Strony ustalają, że prawnym 
zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest: 
- weksel własny in blanco z 
wystawienia Kredytobiorcy wraz z 

24.05.2017 
 

23.05.2018 
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deklaracją wekslową, 
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami 
bankowymi funkcjonującymi w Banku,  
- poręczenie według prawa 
cywilnego udziałowca Hollywood 
Spółka Akcyjna 

Źródło: Emitent 
 
Tabela 22.2.1 – 11Wykaz istotnych umów kredytowych Pralni Hevelius sp. z o.o. 

Nazwa banku Rodzaj kredytu Zadłużenie Limit Zabezpieczenie 
Data 

przyznania 
Termin 
spłaty 

PEKAO S.A. 
Kredyt w rachunku 

bieżącym 
800.000,00 800.000,00 

Strony ustalają, że prawnym 
zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest: 
- weksel własny in blanco z 
wystawienia Kredytobiorcy wraz z 
deklaracją wekslową, 
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami 
bankowymi funkcjonującymi w Banku,  
- poręczenie według prawa 
cywilnego udziałowca Hollywood 
Spółka Akcyjna 

12.09.2017 
 

11.09.2018 
 

Źródło: Emitent 
 

22.2.2. Istotne umowy leasingowe Emitenta 
 
Tabela 22.2.2 - 1  Wykaz istotnych umów leasingowych Emitenta 

Przedmiot  leasingu Podmiot finansujący Zadłużenie Wartość ofertowa 

Samochód osobowy BMW - Nr LO/07274/0315 BMW Leasing 122.050,81 153 658,54 

Podawarka Duotex EMD AKF Leasing 171.404,67 187.790,00 

Źródło: Emitent 
 
Co do zasady dla wszystkich umów leasingowych zawieranych przez Emitenta i spółki z grupy kapitałowej Emitenta 
zabezpieczeniem jest weksel oraz przedmiot leasingu. 
 

22.2.3 Istotne umowy leasingowe podmiotów zależnych 
 

Tabela 22.2.3 – 1 Wykaz istotnych umów leasingowych Hollywood Textile Service sp. z o.o. 

Przedmiot  leasingu 
Podmiot 

finansujący 
Zadłużenie 

Wartość 

ofertowa 
Data zawarcia Data spłaty 

Volkswagen passat Raiffeisen Leasing 

 

5.274,14 

 

30.500,00 29.11.2012 28.11.2018 

Pralnico-wirówka 

FAVORIT 
Raiffeisen Leasing 

 

 

218194,44 

 

945.000,00 18.03.2013 18.03.2018 

Wyposażenie pralni VB Leasing 62.403,26 247.422,00 22.05.2013 22.05.2018 

Stacja Tankowania CNG EFL Wrocław 

 

25.556,86 

 

205.512,73 12.09.2013 31.08.2018 

Wózki do transportu 

bielizny 
EFL Wrocław 

 

2.346,36 

 

43.500,00 20.11.2013 30.11.2017 

Urządzenia pralnicze + 

linia maglownicza Grand 
PKO Leasing 2 013.323,42 7.560.000,00 24.01.2014 31.01.2019 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA 

 

                                                                     Prospekt emisyjny Hollywood S.A.    287|  
  

Zestaw RFID VB Leasing 

 

44.669,18 

 

136.580,00 20.12.2013 22.11.2018 

Wózki do transportu 

bielizny 
EFL Wrocław 

 

4.411,13 

 

30.450,00 10.04.2014 10.04.2018 

Pralnico-wirówka GIRBAU VB Leasing 

 

 

79.392,55 

 

 

195.274,50 22.04.2014 22.04.2019 

Centrum Sterowania 

Kotłownią 
VB Leasing 

 

27.863,97 

 

95.000,00 15.04.2014 15.03.2019 

Pompa hydrauliczna VB Leasing 

 

16.970,14 

 

41.255,25 16.04.2014 16.04.2019 

Stacja CNG EFL Wrocław 

 

22.221,60 

 

122.340,00 04.06.2014 04.06.2018 

Zestaw RFID Raiffeisen Leasing 

 

45.677,09 

 

145.311,33 28.07.2014 27.07.2019 

Falownik Raiffeisen Leasing 

 

18.422,67 

 

38.467,03 01.10.2014 30.09.2018 

BMW 750 LD Raiffeisen leasing 

 

183.450,13 

 

364.228,00 07.01.2015 31.01.2020 

AUDI A4 Raiffeisen leasing 

 

4.131,16 

 

41.000,00 29.01.2015 29.01.2018 

Tag Radiowy Raiffeisen leasing 

 

29.559,40 

 

76.500,00 24.02.2015 24.02.2019 

Suszarki Raiffeisen leasing 

 

49.220,32 

 

79.279,32 25.03.2015 25.03.2020 

Skoda Octavia Raiffeisen leasing 

 

19.746,33 

 

35.772,36 19.03.2015 19.03.2020 

Pralnico-wirówka 

LAVATEC 
Raiffeisen leasing 

 

42.136,06 

 

67.551,00 16.04.2015 16.04.2020 

Kompresor Millenium Leasing 

 

33.795,94 

 

59.130,00 21.04.2015 21.04.2020 

ZWROTNICA Raiffeisen Leasing 

 

30.283,00 

 

47.391,85 21.04.2015 21.04.2020 

Kserokopiarka Idea leasing 

 

1.047,42 

 

3.739,84 17.07.2015 17.07.2018 

Niszczarka Ideal Idea Leasing 

 

1 101,01 

 

3.844,72 17.07.2015 17.07.2018 

Suszarka par. LAVATEC Raiffeisen Leasing 
 

28.099,19 
43.000,00 23.07.2015 23.07.2020 
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Szafki socjalne EFL 

 

12.775,35 

 

34.136,38 17.09.2015 16.09.2018 

Wózki DUCO EFL 

 

30.210,21 

 

55.700,00 03.11.2015 02.11.2019 

Pompa hydrauliczna ALIOR LEASE 

 

99.004,36 

 

153.485,71 23.12.2015 22.12.2020 

Sprężarka, Śrubowa z 

wyposażeniem 
EFL 

 

86.033,68 

 

116.306,19 08.02.2016 07.02.2021 

Opel Combo EFL 

 

34.757,17 

 

49.028,46 04.07.2016 06.01.2025 

Pompa hydrauliczna ALIOR LEASE 116.609,57 152.362,37 22.09.2016 21.09.2021 

BMW 740 EFL 101.311,91 117.886,18 15.11.2016 15.10.2021 

Skoda Octavia 
Volkswagen 

Leasing 
71.417,83 75.468,20 18.05.2017 17.05.2022 

Źródło: Emitent 
 
Tabela 22.2.3 – 2 Wykaz istotnych umów leasingowych Hollywood Rental sp. z o.o. 

Przedmiot  leasingu 
Podmiot 

finansujący 
Zadłużenie 

Wartość 

ofertowa 

Data 

zawarcia 

Data 

spłaty 

Szafki na odzież Raiffeisen Leas. 5.454,36 15.240,00 16.01.2015 16.01.2018 

Opel Insignia EFL 55.629,38 82.955,28 26.04.2016 25.04.2020 

Opel Astra EFL 33.808,20 49.613,83 25.05.2016 24.05.2020 

Opel Astra EFL 33.951,25 49.613,83 25.05.2016 24.05.2020 

Opel Combo EFL 34.258,79 49.028,46 29.08.2016 28.08.2020 

Opel Astra EFL 35.428,90 49.585,37 23.01.2017 23.12.2021 

Urządzenia pralnicze 

Sovrana 
M Leasing 170.405,62 185.125,62 09.03.2017 23.12.2023 

Wózki i szafki EFL 42.422,99 55.581,76 26.04.2017 25.04.2022 

Skoda Octavia Volkswagen Leasing 69.184,67 73.113,08 18.05.2017 17.05.2022 

Dacia Dokker Van EFL 39.017,88 40.121,95 04.07.2017 04.06.2022 

Fiat Ducato 
 

EFL 
 

80.889,29 82.000,00 
14.07.2017 

 
14.06.2022 

 

Opel Movano 
 

EFL 
 

106.000,00 106.000,00 
24.07.2017 

 
24.07.2022 

 

Sprężarka śrubowa 
 

EFL 
 

49.734,19 49.734,19 
07.08.2017 

 
24.06.2027 
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Sprzęt IT Serwer 
 

IMPULS-LEASING 
Polska Sp. z o.o. 

 
65.467,90 65.467,90 

24.08.2017 
 

24.08.2020 
 

Źródło: Emitent 
 
Tabela 22.2.3 – 3 Wykaz istotnych umów leasingowych Pral Serwis sp. z o.o. 

Przedmiot  leasingu Podmiot finansujący Zadłużenie 
Wartość 

ofertowa 

Data 

zawarcia 
Data spłaty 

Suszarka Raiffeisen Leasing  22.864,71 43 680,00 29.01.2015 29.01.2020 

Szafki na odzież 

roboczą 
Raiffeisen Leasing  2.183,50 8 627,60 23.03.2015 23.03.2018 

DACIA DOKKER Raiffeisen Leasing  21.294,17 38 617,88 01.06.2015 30.05.2020 

OPEL ASTRA EFL  37.603,52 48 808,95 21.09.2016 21.08.2020 

Suszarka bębnowa Alior Leasing  11.667,19 16 500,00 14.12.2016 14.12.2021 

Opel Combo Alior Leasing  39.223,35 44 715,45 01.02.2017 01.01.2022 

Źródło: Emitent 
 
Tabela 22.2.3 – 4 Wykaz istotnych umów leasingowych Pralmed sp. z o.o. 

Przedmiot  leasingu Podmiot finansujący Zadłużenie 
Wartość 

ofertowa 

Data 

zawarcia 
Data spłaty 

HELGA Automat do wydawania 

odzieży 
RAIFFEISEN  93.397,56 195 000,00 30.09.2014 30.09.2018 

HELGA Automat do wydawania 

odzieży 
RAIFFEISEN  95.162,44 195 000,00 08.12.2014 07.12.2018 

Automat do wydawania odzieży RAIFFEISEN  211.838,72 300 000,00 23.07.2015 23.07.2020 

Ford Courier EFL  40.513,19 42 601,63 22.05.2017 21.05.2022 

Wózki kontenerowe  ING Leasing 219.500,00 219.500,00 28.06.2017 27.06.2021 

Źródło: Emitent 
 
Tabela 22.2.3 – 5 Wykaz istotnych umów leasingowych HTS AMA sp. z o.o. 

Przedmiot  leasingu 
Podmiot 

finansujący 
Zadłużenie 

Wartość 

ofertowa 
Data zawarcia Data spłaty 

Tunel pralniczy z linią 

malowniczą 

Deutsche Leasing                           

EURO 
 

830 000,00 15.12.2014 14.12.2022 

PLN 2.892.445,60 

Suszarka gazowa 

Gibaru , model ED-660 
Idea Leasing 113.28,00 18 400,00 09.12.2014 08.12.2020 

100 szt przemysłowych 

wózków odzieżowych 
EFL 40.465,34 15 441,92 04.02.2015 03.02.2019 

Kotłownia parowa 
Raiffeisen Leasing 

Polska SA 
759.570,61 1 226 000,00 19.02.2015 18.01.2020 

Citroen Jumper Getin Leasing 31.137,93 46 900,00 12.01.2017 12.01.2020 

Źródło: Emitent 
Tabela 22.2.4 – 6 Wykaz istotnych umów leasingowych HTS BAXTER sp. z o.o. 

Przedmiot  leasingu 
Podmiot 

finansujący 
Zadłużenie 

Wartość 

ofertowa 

Data 

zawarcia 
Data spłaty 

Honda Civic 
Raiffeisen 

Leasing 
 5.756,26 57.437,00 05.07.2013 01.06.2018 
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Ford Connect PeKaO Leasing  25.285,99 58.80,000 23.10.2014 15.09.2019 

suszarki Girbau 4 szt. 
Raiffeisen 

Leasing 
 46.586,22 76.841,00 02.07.2015 01.06.2020 

suszarka tunelowa, 

magiel 1-wałowy 

Deutsche 

Leasing 
 460.270,08 552.435,00 24.11.2015 30.05.2022 

Volkswagen Touareg mLeasing  132.276,70 179.797,00 20.01.2016 15.01.2022 

Filtr odżelaziająco-

odmanganiający dla 

stacji uzd.wody 

mLeasing  50.840,47 66.500,00 29.07.2016 15.08.2021 

System RFID 
Raiffeisen 

Leasing 
40.226,41 49.440,90 29.11.2016 28.11.2021 

Bateria Cyklonów mLeasing 101.622,78 135.300,00 23.02.2017 22.02.2022 

Źródło: Emitent 
 
Tabela 22.2.3 – 7 Wykaz istotnych umów leasingowych HTS MEDIJ sp. z o.o. 

Przedmiot  

leasingu 

Podmiot 

finansujący 
Zadłużenie 

Wartość 

ofertowa 

Data 

zawarcia 

Data 

spłaty 

Tunel RFID Idea Leasing  25.329,90 100 938,62 01.2014 12.2018 

Wózki EFL  6.732,02 34 920,00 05.2014 05.2018 

Wózki EFL  16.015,96 136 665,00 01.2014 12.2017 

Skoda Rapid PKO Leasing  25.612,76 51 219,51 01.2015 01.2020 

Mitsubishi 

Outlander 
Raiffeisen  50.724,33 123 495,93 09.2014 09.2019 

Studnia Raiffeisen  155.317,49 353 100,00 09.2014 11.2019 

Wózki Raiffeisen  27.545,56 58 830,00 10.2015 09.2018 

Citroen Jumper M leasing  62.284,64 95 381,80 12.2015 11.2020 

Iveco Daily M leasing  96.258,08 147 420,00 12.2015 11.2020 

Opel Insignia Getin  55.712,17 82 926,83 08.2016 07.2019 

Maszyna 

czyszcząca Hako 

Impuls 

Leasing 
 50.099,53 55 000,00 04.05.2017 03.05.2021 

Skoda Octavia 
Volkswagen 

Leasing 
 64.201,67 68 130,08 18.05.2017 17.05.2022 

Źródło: Emitent 
 
Tabela 22.2.3 – 8 Wykaz istotnych umów leasingowych HTS Baltica sp. z o.o. 

Przedmiot  leasingu 
Podmiot 

finansujący 
Zadłużenie 

Wartość 

ofertowa 

Data 

zawarcia 
Data spłaty 

magiel 
Milenium 

Leasing 
2047.74,64 

1 060 

100,00 
05.09.2014 04.09.2018 

wózki kontenerowe 120 

szt 
EFL  89350,85 145 920,00 14.05.2015 13.04.2020 

2 pralnicowirówki, 2 

suszarki 

Raiffeisen 

Leasing 
 134.778,53 256 421,26 06.10.2014 05.10.2019 
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samochód Volkswagen 

Passat 

Raiffeisen 

Leasing 
 47.509,46 98 000,00 27.02.2015 27.01.2020 

samochód BMW - 
Raiffeisen 

Leasing 
 105.526,48 215 853,65 25.03.2014 24.03.2019 

2 samochody IVECO 

DAILY 

Raiffeisen 

Leasing 
 59.453,08 220 000,00 22.07.2013 21.06.2018 

samochód FIAT DABLO 
Raiffeisen 

Leasing 
 7025,06 50 500 14.03.2013 13.02.2018 

2 samochody IVECO 

DAILY 

Raiffeisen 

Leasing 
 43.829,96 251 604,00 27.02.2013 26.01.2018 

6 maszyn pralniczych 

Bankowy 

Leasing Sp. z 

o.o. 

-102.715,03  206 750,00 05.10.2011 25.11.2017 

Linia maglownicza 

Kannegiesser 

Deutsche 

Leasing 
 898.154,86 1 099 631 09.06.2015 24.12.2025 

Opel Insignia EFL  54.723,81 82955,29 27.07.2016 23.12.2019 

Szafy vendingowe EFL  109.126,16 132.600,00 07.02.2017 07.01.2022 

Źródło: Emitent 
 
Tabela 22.2.3 – 9 Wykaz istotnych umów leasingowych HTS Stargard sp. z o.o. 

Przedmiot  leasingu Podmiot finansujący Zadłużenie 
Wartość 

ofertowa 

Data 

zawarcia 
Data spłaty 

Sprężarki: INNA/ ASD 50SFC 

/7,5 BAR 400/50 EU 

Europejski Fundusz 

Leasingowy 
 71.265,96 87.700,45 18.08.2016 17.08.2021 

OPEL INSIGNIA 
Europejski Fundusz 

Leasingowy 
 60.260,44 77.154,47 22.09.2016 21.08.2020 

OPEL ASTRA 
Europejski Fundusz 

Leasingowy 
 38.226,50 48.808,95 05.10.2016 04.09.2020 

Urządzenie pralni i farbiarni Getin Leasing 79.035,97 103.900,00 04.04.2017 03.04.2021 

Automatyczne urządzenie 

do radiowej identyfikacji 

systemów RFID 

ALIOR Leasing 72.112,60 101.700,00 05.01.2017 05.01.2022 

Stół do prasowania VENUS EFL 9.607,25 11.200,00 09.01.2017 08.01.2021 

Samochód Iveco 35S17 Getin Leasing 42.472,53 57.100,00 04.04.2017 03.04.2021 

Źródło: Emitent 
 
Tabela 22.2.3 – 10 Wykaz istotnych umów leasingowych Pralni Hevelius sp. z o.o. 
 

Przedmiot  leasingu Podmiot finansujący Zadłużenie 
Wartość 
ofertowa 

Data 
zawarcia 

Data spłaty 

Urządzenia pralnicze JENSEN PKO Bankowy Leasing 
Sp. z o.o. 

798.430,39 3.687.320,48 01.2013 01.2019 

Sam. Ciężarowy IVECO Raiffeisen Leasing SA 27.394,16 126.431,00 02.2014 01.2018 

CITROEN C4 Raiffeisen Leasing SA 6.739,28 48.780,49 04.2014 04.2018 

MAZDA BZ WBK Leasing SA 48.242,51 124.371,52 08.2014 07.2019 

Sam. ciężarowy IVECO BZ WBK Leasing SA 46.966,30 143.826,65 12.2014 12.2018 

Suszarka, składarka  JENSEN BZ WBK Leasing SA 289.163,89 388.719,92 02.2016 05.2021 

Linia maglownicza 
Kannegieser 

BZ WBK Leasing SA 657.951,09 917.736,67 02.2016 05.2021 

MINI BZ WBK Leasing SA 102.153,38 122.325,57 01.2017 11.2020 

Źródło: Emitent 
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Co do zasady dla wszystkich umów leasingowych zawieranych przez Emitenta i spółki z grupy kapitałowej Emitenta 
zabezpieczeniem jest weksel oraz przedmiot leasingu. 
 

22.2.4 Limity gwarancyjne 
 
Tabela 22.2.4 – 1 Limity gwarancyjne Hollywood Textile Service Sp. z o.o. 

Gwarant Nr gwarancji Tytuł Suma (PLN) 
Okres 

obowiązywania 

InterRisk TU S.A. 
Vienna Insurance 

Group 
GG03/0700 

Odpowiedzialność z tytułu 
wszystkich wydanych 

gwarancji 
w tym: 

1.600.000,00 

od 28.07.2015  
do czas nieokreślony gwarancja zapłaty wadium 400.000,00 

gwarancja należytego 
wykonania kontraktu 

1.200.000,00 

 
Tabela 22.2.4 – 2 Limity gwarancyjne HTS BAXTER Sp. z o.o. 

Gwarant Nr gwarancji Tytuł Suma (PLN) 
Okres 

obowiązywania 

Deutsche Bank LG/14000014 

W Okresie Obowiązywania 
Linii Gwarancyjnej, w 

ramach Limitu Linii 
Gwarancyjnej, Bank będzie 

wystawiać na podstawie 
Zlecenia Udzielenia 

Gwarancji złożonego przez 
Zleceniodawcę 

następujące rodzaje 
Gwarancji Bankowych: 

gwarancje przetargowe, 
gwarancje dobrego 

wykonania 
umowy/kontraktu w 

walucie PLN. 

 500.000,00  
od 26.02.2014 
do 26.02.2018 

 

Źródło: Emitent 
 
Tabela 22.2.4 – 3 Limity gwarancyjne HTS MEDIJ Sp. z o.o. 

Gwarant Nr gwarancji Tytuł Suma (PLN) 
Okres 

obowiązywania 

Uniqa 998-A 602911 

Umowa na świadczenie 
usług pralniczych z 

Dolnośląskim Szpitalem 
Specjalistycznym im. 

Marciniaka we Wrocławiu-
Gwarancja 

ubezpieczeniowa 
należytego wykonania 

umowy 

44.427,62 
od 20.05.2016 
do 19.06.2019 

Uniqa 998-A 625785 

Świadczenie 
kompleksowej usługi 

prania wraz z transportem 
oraz instalacją i obsługa 

bezdotykowego 
monitorowania RFID 

(działającego i 
kompatybilnego z 

funkcjonującą w Szpitalu 
technologią RFID HF oraz 
systemem do dystrybucji 

ubrań operacyjnych) 

105.301,40 
od 08.08.2016 
do 07.09.2018 
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dopuszczonym do 
użytkowania w pralniach i 
podmiotach leczniczych- 

Gwarancja 
ubezpieczeniowa 

należytego wykonania 
umowy- Uniwersytecki 

Szpital Kliniczny we 
Wrocławiu 

Źródło: Emitent 
 
Tabela 22.2.4 – 4 Limity gwarancyjne  HTS Baltica Sp. z o.o. 

Gwarant Nr gwarancji Tytuł Suma (PLN) 
Okres 

obowiązywania 

Generali PO/00589046/2014 

"Świadczenie usługi prania 
i transportu bielizny 

ogólnoszpitalnej, obłożeń 
operacyjnych, odzieży 

operacyjnej i ochronnej 
wraz z dzierżawą bielizny 

pościelowej i operacyjnej" 

294.367,92 zł 
od 31.03.2014 
do 19.04.2018 

Źródło: Emitent 
 
Dodatkowo, Spółka HTS Baltica Sp. z o.o. posiada także podpisaną umowę z dnia 26 października 2012 r. o przyznanie Linii 
Gwarancji Bankowych Nr 65/LG/2012 z Getin Noble Bank S.A. w kwocie 300.000,00 zł obowiązującą do dnia 25 października 
2017 r. Na Dzień Prospektu brak zaangażowania z tego tytułu. 
 
Tabela 22.2.4 – 5 Limity gwarancyjne  Hollywood Rental Sp. z o.o.  

Źródło: Emitent 
 
22.2.5. Umowy poręczenia 
 
Tabela 22.2.5 – 1 Umowy poręczenia zawarte pomiędzy podmiotami w ramach Grupy Kapitałowej. 

L.
p. 

Beneficjent/ 
Korzystający 

Poręczyciel Finansujący Tytuł poręczenia Kwota 
Data 

poręczenia 
Termin 
spłaty 

1 HTS Medij Sp. z o.o. HTS Sp. z o.o. Raiffeisen 
Leasing 

studni/Poręczenie 
wekslowe 

353 100,00 09.2014 11.2019 

2 
HTS Stargard Sp. z 

o.o. 
Hollywood S.A CA EFL 

Leasing 
kompresora/Poręczeni

e wekslowe 
87 700,45 18.08. 2016 31.08.2021 

3 
HTS Baltica 
Sp. z o.o. 

Hollywood S.A Carefleet S.A 
Poręczenie umowy na 

wynajem 
długoterminowy 

920 000,00 02.09.2016 02.09.2019 

4 HTS AMA Hollywood S.A Carefleet S.A 
Poręczenie umowy na 

wynajem 
długoterminowy 

560 000,00 15.09. 2016 15.09.2019 

5 
HTS Stargard Sp. z 

o.o. 
Hollywood S.A CA EFL Leasing Opel Insignia 77 154,47 22.09. 2016 22.09.2020 

6 
HTS Stargard Sp. z 

o.o. 
Hollywood S.A CA EFL Leasing Opel Astra 48 808,95 05.10. 2016 05.10.2020 

 Gwarant -  InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group limit na podgrupę  
limit na ryzyko 

(PLN)  
zaangażowanie  (PLN) 

gwarancja zapłaty wadium  200 000,00 zł 300 000,00 zł 0,00 zł 

gwarancja należytego wykonania kontraktu  300 000,00 zł 100 000,00 zł 0,00 zł 
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7 
HTS Stargard Sp. z 

o.o. 
Hollywood S.A 

Deutsche 
Leasing PL S.A 

Deklaracja wekslowa 1 236 757,70 25.10. 2016 01.05.2024 

8 HTS Targatz GmbH HTS Sp. z o.o. PKO BP S.A 
Kredyt w rachunku 

bieżącym 
600 000,00 08.11.2016 31.08.2017 

9 HTS Targatz GmbH HTS Sp. z o.o. PKO BP S.A Kredyt inwestycyjny 1 515 000,00 08.11. 2016 08.04.2025 

10 HTS Targatz GmbH Hollywood S.A PKO BP S.A 
Kredyt w rachunku 

bieżącym 
600 000,00 08.11 .2016 30.11.2017 

11 HTS Targatz GmbH Hollywood S.A PKO BP S.A Kredyt inwestycyjny 1 515 000,00 08.11. 2016 08.04.2025 

12 
HTS Stargard Sp. z 

o.o. 
 

Hollywood S.A 
 

CA EFL S.A. 
Leasing stołu do 

prasowania 
11 200,00 09.01.2017 08.01.2021 

13 
HTS AMA Sp. z o.o. 

 
Hollywood S.A 

 
PEKAO S.A. 

Kredyt w rachunku 
bieżącym 

1 000 000,00 24.05.2017 23.05.2018 

14 
HTS Stargard Sp. z 

o.o. 
 

Hollywood S.A 
 

PEKAO S.A. 
Kredyt w rachunku 

bieżącym 
1 000 000,00 24.05.2017 23.05.2018 

15 
HTS Medij Sp. z o.o. 

 
Hollywood S.A. PEKAO S.A. 

Kredyt w rachunku 
bieżącym 

1 000 000,00 02.06.2017 01.06.2018 

16 HTS Medij Sp. z o.o. Hollywood S.A PEKAO S.A. Kredyt inwestycyjny* 7 540 000,00 02.06.2017 31.12.2028 

17 
Pralnia Hevelius Sp. z 

o.o. 
Hollywood S.A. PEKAO S.A. Kredyt obrotowy 800.000,00 12.09.2017 11.09.2018 

Źródło: Emitent 
 
Wierzytelności objęte poręczeniami, które wygasły zostały w pełni uregulowane, a tym ustały umowy poręczenia, zgodnie z 
zawartymi porozumieniami.  

 
23. Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów i oświadczenie o jakimkolwiek zaangażowaniu  

 
W Prospekcie nie zostały zamieszczone oświadczenia oraz raporty ekspertów.  
 
W Prospekcie wykorzystano informacje pochodzące od osób trzecich, będące w większości ogólnodostępnymi 
opracowaniami ekonomicznymi i statystycznymi. Zarząd Emitenta potwierdza, że informacje te były zazwyczaj  publicznie 
dostępne i zostały dokładnie powtórzone oraz, że w stopniu, w jakim jest tego świadom i w jakim może to ocenić na 
podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że 
informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd. 
 

24. Dokumenty udostępnione do wglądu 

W okresie ważności Prospektu w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta http://hollywoodsa.pl/pl można 
zapoznawać się z następującymi dokumentami lub ich kopiami: 
1) Statutem Emitenta, 
2) Rocznych jednostkowych i skonsolidowanych informacji finansowych za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku, od 

01.01.2015 do 31.12.2015 roku, od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku oraz danymi porównywalnymi, wraz z opiniami 
biegłego rewidenta za każdy zbadany okres, 

3) Rocznych informacji finansowych jednostek zależnych Emitenta za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku, od 
01.01.2015 do 31.12.2015 roku, od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku wraz danymi porównywalnymi.  

 

http://hollywoodsa.pl/pl
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25. Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach 
 
Poza udziałami oraz akcjami w spółkach z Grupy Emitenta opisanych w punkcie 7.2 Dokumentu Rejestracyjnego na dzień 
zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Emitent nie jest wspólnikiem żadnej spółki osobowej ani stroną umowy spółki 
cywilnej, jak również nie posiada udziałów lub akcji w innych podmiotach, których wartość ma lub mogłaby mieć istotny 
wpływ na ocenę aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat. 
 



CZĘŚĆ OFERTOWA  

               Prospekt emisyjny Hollywood S.A.    296|  
 

CZĘŚĆ OFERTOWA 

1 Osoby odpowiedzialne 

1.1 Emitent  

Nazwa (firma): Hollywood SA 
Forma prawna: Spółka akcyjna 
Siedziba: Sierpc  
Adres: ul. Bojanowska 2A, 09-200 Sierpc  
Telefon: +48 (24) 275 81 29 
Telefaks: +48 (24) 278 81 29 
Adres poczty elektronicznej: biuro@hollywood.pl  
Adres głównej strony internetowej: www.hollywood.pl 
 
 
W imieniu Emitenta, jako podmiotu sporządzającego Prospekt i odpowiadającego za wszystkie informacje w nim 
zamieszczone, działa Zarząd, tj.: 
Adam Andrzej Konieczkowski – Prezes Zarządu 
Rafał Stanisław Wójcik – Wiceprezes Zarządu  
Paweł Mielczarek – Wiceprezes Zarządu  
Tomasz Mika – Wiceprezes Zarządu  
Maria Kopytek – Członek Zarządu 

1.2 Firma inwestycyjna  

 
Nazwa (firma):   Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna 
Skrót firmy:   DM BOŚ S.A. 
Siedziba:    Warszawa 
Adres:    00-517 Warszawa 
    ul. Marszałkowska 78/80 
Telefon:    +48  22 504 30 00 
Telefaks:    +48 22 504 31 00 
Poczta elektroniczna:  centrala@bossa.pl 
Strona internetowa:  www.bossa.pl 
 
W imieniu Oferującego działa Zarząd, tj.: 

- Radosław Olszewski – Prezes Zarządu, 
- Elżbieta Urbańska – Członek Zarządu,  
- Agnieszka Wyszomirska – Prokurent  

 
 
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. brał udział w sporządzeniu następujących punktów Prospektu emisyjnego:  

1) Część II - Czynniki Ryzyka: czynniki ryzyka związane z Akcji Emitenta, 

2) Część III – Część Rejestracyjna: pkt. 1.2, 

3) Część IV - Część Ofertowa: pkt 5, 6, 7 oraz pkt 10.1. (w zakresie dotyczącym Oferującego), 
 

 
2. Czynniki ryzyka 
 
Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta oraz rynkiem kapitałowym zostały przedstawione w Części Rejestracyjnej 
Prospektu - Czynniki Ryzyka. 

3. Podstawowe informacje 

3.1 Oświadczenie o kapitale obrotowym 

Zarząd Emitenta oświadcza, iż jego zdaniem, uwzględniając szeroki zakres zmiennych i czynników ryzyka, Grupa kapitałowa 
dysponuje wystarczającym kapitałem obrotowym, w wysokości zapewniającej pokrycie bieżących potrzeb operacyjnych w 
okresie dwunastu kolejnych miesięcy od Daty Prospektu.  
Kapitał obrotowy rozumiany jest jako zdolność Grupy kapitałowej do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz 
innych płynnych zasobów w celu terminowego spłacania zobowiązań. Na Datę Prospektu Grupa kapitałowa nie zna żadnych 
możliwych zagrożeń, które mogłyby wystąpić w związku z pozyskiwaniem kapitału obrotowego w przyszłości. 

mailto:biuro@hollywood.pl
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3.2. Oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu 
 
Dane finansowe prezentujące wartość kapitału własnego oraz zadłużenia zostały ustalone w oparciu o  niezbadane przez 
biegłego rewidenta dane finansowe Emitenta na dzień 31.08.2017 r.  
Szczegółowe typy zadłużenia wraz ze specyfikacją zadłużenia gwarantowanego, zabezpieczonego oraz 
niegwarantowanego/niezabezpieczonego na poziomie poszczególnych umów z podmiotami finansującymi Emitenta i jego 
podmiotów powiązanych przedstawiono w rozdziale 22 prospektu. 
Poza zobowiązaniami warunkowymi ujawnionymi w historycznych informacjach finansowych, zawartym w prospekcie, nie 
występują inne zobowiązania tego typu. 
 
Tabela nr 3.2 – 1 Kapitalizacja i zadłużenie Emitenta (w tys. zł) na dzień 31.08.2017r.  

Wyszczególnienie Wartość w tys. zł  

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem 2 363,9 

- w tym gwarantowane: 0,0 

1) kredyty krótkoterminowe 0,0 

2) kredyty długoterminowe w części przypadającej do spłaty w ciągu 12 miesięcy  0,0 

3) inne zobowiązania finansowe (leasing) 0,0 

    

- w tym zabezpieczone: 1 887,0 

1) kredyty krótkoterminowe 1 272,6 

2) kredyty długoterminowe w części przypadającej do spłaty w ciągu 12 miesięcy  586,8 

3) inne zobowiązania finansowe (leasing) 27,6 

    

- w tym niegwarantowane / niezabezpieczone: 476,9 

1) zobowiązania z tytułu dostaw 196,1 

2) zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń 81,7 

3) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 156,5 

4) zobowiązania pozostałe 42,6 

5) fundusze specjalne 0,0 

6) obligacje (odsetki) 0,0 

    

Zadłużenie długoterminowe 2 675,8 

- w tym gwarantowane 0,0 

1) kredyt 0,0 

2) inne (w tym leasing) 0,0 

3) obligacje 0,0 

    

- w tym zabezpieczone 2 675,8 

1) kredyt 2 410,0 

2) inne (w tym leasing) 265,8 

3) obligacje 0,0 

    

- w tym niegwarantowane / niezabezpieczone 0,0 

1) kredyt 0,0 

2) inne (w tym leasing) 0,0 

3) obligacje 0,0 

    

Kapitał własny 92 096,0 

1) Kapitał podstawowy 50 164,2 
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2) Kapitał zapasowy, rezerwowy i inny 41 302,9 

3) Kapitał z aktualizacji wyceny 0,0 

4) Zysk / strata z lat ubiegłych -17,0 

5) zysk/ strata roku bieżącego 645,9 

Źródło: Emitent 
 
Tabela nr 3.2 – 2 Zadłużenie Emitenta (w tys. zł) na 31.08.2017r. 

Wyszczególnienie Wartość w tys. zł 

A. Środki pieniężne 2 520,7 

B. Ekwiwalenty środków pieniężnych 0,0 

C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0,0 

D. Płynność (A+B+C) 2 520,7 

E. Bieżące należności  2 828,9 

F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach 1 272,6 

G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego 586,8 

H. Inne krótkoterminowe zadłużenie (leasing) 27,6 

I. Krótkoterminowe zadłużenie (F+G+H) 1 887,0 

J. Krótkoterminowe zadłużenie netto (I-E-D) -3 462,6 

K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 2 410,0 

L. Wyemitowane obligacje 0,0 

M. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe - leasingi 265,8 

N. Długoterminowe zadłużenie netto (K+L+M) 2 675,8 

O. Zadłużenie netto (J+N) -786,8 

Źródło: Emitent 
 
Dane finansowe prezentujące wartość kapitału własnego oraz zadłużenia zostały ustalone w oparciu o  niezbadane przez 
biegłego rewidenta dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31.08.2017r. 
 
Tabela nr 3.2 – 3 Kapitalizacja i zadłużenie grupy kapitałowej Emitenta (w tys. zł) na dzień 31.08.2017 r. 

Wyszczególnienie Wartość w tys. zł  

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem 35 638,1 

- w tym gwarantowane: 5 176,1 

1) kredyty krótkoterminowe 3 280,0 

2) kredyty długoterminowe w części przypadającej do spłaty w ciągu 12 miesięcy  1 828,1 

3) inne zobowiązania finansowe (leasing) 68,0 

    

- w tym zabezpieczone: 14 161,0 

1) kredyty krótkoterminowe 7 282,5 

2) kredyty długoterminowe w części przypadającej do spłaty w ciągu 12 miesięcy  1 317,5 

3) inne zobowiązania finansowe (leasing) 5 561,0 

    

- w tym niegwarantowane / niezabezpieczone: 16 301,0 

1) zobowiązania z tytułu dostaw 12 218,0 

2) zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń 1 006,7 

3) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 886,2 

4) zobowiązania pozostałe 2 190,1 

5) fundusze specjalne 0,0 

6) obligacje (odsetki) 0,0 
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Zadłużenie długoterminowe 30 076,1 

- w tym gwarantowane: 19 376,9 

1) kredyty 15 534,9 

2) inne (w tym leasing) 3 842,0 

3) obligacje 0,0 

    

- w tym zabezpieczone 10 699,2 

1) kredyt 7 095,1 

2) inne (w tym leasing) 3 604,1 

3) obligacje 0,0 

    

- w tym niegwarantowane / niezabezpieczone 0,0 

1) kredyt 0,0 

2) inne (w tym leasing) 0,0 

3) obligacje 0,0 

    

Kapitał własny 115 847,2 

1) Kapitał podstawowy 50 164,2 

2) Kapitał zapasowy, rezerwowy, inny 39 308,0 

3) Kapitał z aktualizacji wyceny 21 451,0 

4) Zysk strata z lat ubiegłych 6 649,0 

5) zysk/ strata roku bieżącego -1 725,0 

Źródło: Emitent 
 
Tabela nr 3.2 – 4 Zadłużenie grupy kapitałowej Emitenta (w tys. zł) na 31.08.2017 r.  

Wyszczególnienie Wartość w tys. zł 

A. Środki pieniężne 2 615,1 

B. Ekwiwalenty środków pieniężnych 0,0 

C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0,0 

D. Płynność (A+B+C) 2 615,1 

E. Bieżące należności  28 226,0 

F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach 10 562,5 

G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego 3 145,6 

H. Inne krótkoterminowe zadłużenie  5 629,0 

I. Krótkoterminowe zadłużenie (F+G+H) 19 337,1 

J. Krótkoterminowe zadłużenie netto (I-E-D) -11 504,0 

K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 22 764,0 

L. Wyemitowane obligacje 0,0 

M. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe - leasingi 7 446,1 

N. Długoterminowe zadłużenie netto (K+L+M) 30 210,1 

O. Zadłużenie netto (J+N) 18 706,1 

Źródło: Emitent 
 
3.3. Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę 
 

Dokument Ofertowy został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C, D, 
E, F, G, H, I i J Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. Do osób zaangażowanych w proces dopuszczenia i wprowadzenia 
Akcji Serii C, D, E, F, G, H, I i J do obrotu na rynku regulowanym GPW należą: 
- Emitent, 
- Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. 
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Powyższe podmioty są zainteresowane możliwie najszybszym dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Emitenta do obrotu 
na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 
3.4.Opis wykorzystania wpływów pieniężnych 
Emitent nie oferuje nowych papierów wartościowych. 
 
4. Informacje o papierach wartościowych dopuszczanych do obrotu 
 
4.1. Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczonych do obrotu 
 
Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym jest: 

 12.700.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

 800.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

 2.414.295 Akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

 1.700.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii F,  

 395.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii G, 

 3.485.705 Akcji zwykłych na okaziciela serii H, 

 1.164.241 Akcji zwykłych na okaziciela serii I, 

 10.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii J, 
o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. 
 

Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym, w ocenie Emitenta 
akcje Emitenta będą spełniać warunki dopuszczenia do obrotu na ww. rynku. Emitent nie planuje objęcia akcji serii K 
niniejszym prospektem. 
 
4.2. Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe 
 
Akcje serii C utworzone zostały jako akcje imienne zwykłe na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 
dnia 24 czerwca 2013 roku, zaprotokołowanej aktem notarialnym za Repertorium A nr 7526/2013. Podwyższenie kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji serii C zostało zarejestrowane w dniu 9 lipca 2013 roku. W  dniu 23 marca 2015 roku na 
wniosek akcjonariuszy Zarząd podjął uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych zwykłych serii C na akcje zwykłe na 
okaziciela serii C. Na Datę Prospektu akcje Spółki serii C są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod skrótem HLD i zarejestrowane 
są w KDPW pod kodem ISIN PLHOLWD00017. 
 
Akcje serii D utworzone zostały jako akcje zwykłe na okaziciela na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 22 października 2013 roku, zaprotokołowanej aktem notarialnym za Repertorium A nr 13406/2013. 
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D zostało zarejestrowane w dniu 16 grudnia 2013 r. Na Datę 
Prospektu akcje Spółki serii D są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod skrótem HLD i zarejestrowane są w KDPW 
pod kodem ISIN PLHOLWD00017. 
 
Akcje serii E utworzone zostały jako akcje imienne zwykłe na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 2 marca 2015 r., zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym za Repertorium A nr 2871/2015. 
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E zostało zarejestrowane w dniu 1 lipca 2015 r. Akcje te będą 
podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do 
obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje serii C zostały zamienione na 
akcje na okaziciela w trybie art. 336 Kodeksu spółek handlowych, na wniosek osób uprawnionych z dnia 17 czerwca 2016r. 
Zamiana akcji nastąpiła w dniu 17 czerwca 2016r. na podstawie uchwał Zarządu Spółki nr 1, 2 i 3 z dnia 17 czerwca 2016r. 
 
Akcje serii F utworzone zostały jako akcje imienne zwykłe na mocy Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 28 lipca 2015 r., zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym za Repertorium A nr 13885/2015. 
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C zostało zarejestrowane w dniu 16 listopada 2015 r. Akcje 
serii F zostały zamienione na akcje na okaziciela w trybie art.  336 Kodeksu spółek handlowych na podstawie uchwały 
podjętej przez Zarząd Emitenta w dniu 19 czerwca 2017 r. Akcje te będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie 
Papierów Wartościowych oraz ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 
Akcje serii G utworzone zostały jako akcje imienne zwykłe na mocy Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 28 lipca 2015 r., zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym za Repertorium A nr 13885/2015. 
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G zostało zarejestrowane w dniu 3 lutego 2016 r.  Akcje serii 
G zostały zamienione na akcje na okaziciela w trybie art.  336 Kodeksu spółek handlowych na podstawie uchwały podjętej 



CZĘŚĆ OFERTOWA  

 

                                                                     Prospekt emisyjny Hollywood S.A.    301|  
  

przez Zarząd Emitenta w dniu 10 lipca 2017 r. Akcje te będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych oraz ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 
 
Akcje serii H utworzone zostały jako akcje zwykłe na okaziciela na mocy Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 29 czerwca 2015 r., zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym za Repertorium A nr 13256/2015. 
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H zostało zarejestrowane w dniu 11 lutego 2016 r.  
Akcje te będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganiu się o dopuszczenie i 
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 
Akcje serii I utworzone zostały jako akcje zwykłe imienne na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 29 lutego 2016 r., zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym za Repertorium A nr 5395/2016. 
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I zostało zarejestrowane w dniu 22 marca 2016 r. Na datę 
Prospektu akcje nie zostały jeszcze zamienione na akcje na okaziciela. Akcje serii I zostały zamienione na akcje na okaziciela 
w trybie art.  336 Kodeksu spółek handlowych na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Emitenta w dniu 10 lipca 2017 r. 
Akcje te będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganiu się o dopuszczenie i 
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 
Akcje serii J utworzone zostały jako akcje zwykłe imienne na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 29 lutego 2016 r., zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym za Repertorium A nr 5395/2015. 
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J zostało zarejestrowane w dniu w dniu 20 kwietnia 2016 r.  
Akcje serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje te będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych oraz ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 
 
4.3. Cechy papierów wartościowych będących przedmiotem dopuszczenia 
 
Akcje dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym GPW serii C, D, E, F,G, H, I, J są akcjami na okaziciela o wartości 
nominalnej 1,00 zł każda. Akcje dopuszczane do obrotu nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, tj. co do prawa głosu, 
prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji Emitenta. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd przed złożeniem wniosku o dopuszczenie Akcji 
serii F, G, J i I Emitenta na GPW zawrze z podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru papierów wartościowych, tj. 
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa) umowę, której przedmiotem będzie 
rejestracja w depozycie tych papierów wartościowych. Z chwilą ich rejestracji omawiane papiery wartościowe zostaną 
zdematerializowane. 
 
4.4. Waluta emitowanych papierów wartościowych 
 
Akcje emitowane są w polskich złotych (PLN). 
 
4.5 Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi, 
 oraz procedury wykonywania tych praw 
  
Prawa związane z akcjami wprowadzanymi określają przepisy prawa, w szczególności kodeks spółek handlowych, Ustawa o 
obrocie, Ustawa o ofercie, jak również postanowienia Statutu. Zalecane jest zasięganie szczegółowych informacji w zakresie 
praw związanych z Akcjami u doradców prawnych. 
 
Opis prawa o charakterze majątkowym i korporacyjnym przysługujących akcjonariuszom Emitenta znajduje się w punkcie 
21.2.3 części rejestracyjnej Prospektu.  
 
4.6. Uchwały, zezwolenia lub zgody, na podstawie których zostały lub zostaną wyemitowane nowe papiery wartościowe 
 
Emitent nie oferuje nowych papierów wartościowych. 
 
4.7. Przewidywana data emisji nowych papierów wartościowych 
 
Emitent nie oferuje nowych papierów wartościowych. 
 
4.8.  Ograniczenia wynikające ze Statutu 
 
Statut Emitenta zawiera następujące ograniczenia związane ze zbyciem posiadanych akcji, przy czym ograniczenia te 
dotyczą wyłącznie akcji imiennych (zgodnie z § 13 ust. 13 Statutu Emitenta): 
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1) Prawo do zbywania posiadanych akcji i praw do akcji, przy czym zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 Statutu 
Emitenta zbycie akcji imiennych lub inne rozporządzenie nimi, a w szczególności obciążenie akcji imiennych 
ograniczonym prawem rzeczowym może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami § 13 w zakresie prawa 
pierwszeństwa oraz prawa przyłączenia, opisanych poniżej. Zbycie akcji imiennych lub inne rozporządzenie nimi 
dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami § 13 jest bezskuteczne wobec Spółki oraz pozostałych 
akcjonariuszy. 

2) Prawo pierwszeństwa wynikające z postanowień § 13 ust. 2 Statutu Emitenta, zgodnie z którym w przypadku 
powzięcia przez akcjonariusza Spółki będącego stroną Umowy Inwestycyjnej z dnia z dnia 29 lutego 2016 r. („Umowa 
Inwestycyjna”), zawartej pomiędzy Spółką, Adamem Konieczkowskim, Pracosław sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu a 21 
Concordia 3 S.a.r.l. zamiaru zbycia akcji imiennych Spółki („Akcjonariusz Zbywający”), pozostałym akcjonariuszom 
Spółki będącymi stroną Umowy Inwestycyjnej („Akcjonariusze Uprawnieni”) będzie przysługiwać prawo 
pierwszeństwa nabycia tych akcji („Prawo Pierwszeństwa"). W celu umożliwienia wykonania Prawa Pierwszeństwa, 
przed zamierzonym zbyciem akcji Spółki, Akcjonariusz Zbywający według swojego wyboru:(i) pisemnie zawiadomi 
Zarząd o zamiarze zbycia akcji imiennych Spółki, ze wskazaniem warunków, na jakich zbycie to ma nastąpić 
(„Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia"), a Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 Dni Roboczych 
przekaże Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia Akcjonariuszom Uprawnionym; albo (ii) doręczy Zawiadomienie o 
Zamiarze Zbycia bezpośrednio wszystkim Akcjonariuszom Uprawnionym oraz Zarządowi. 
W terminie 90 dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, Akcjonariusz Uprawniony będzie uprawniony 
do złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa („Oświadczenie o 
Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa"). W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, akcje 
zostaną zbyte przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Akcjonariusza Uprawnionego, który złożył Oświadczenie o 
Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia oraz nie później niż 
w terminie 60 dni od dnia złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, przy czym w przypadku 
obowiązku uzyskania zgody organu antymonopolowego, wskazany powyżej termin ulega przedłużeniu o 120 dni. W 
przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż jednego Akcjonariusza 
Uprawnionego, akcje Spółki zostaną zbyte wszystkim Akcjonariuszom Uprawnionym, którzy złożyli Oświadczenie o 
Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, w proporcji do posiadanych przez nich akcji Spółki. Jeżeli żaden z Akcjonariuszy 
Uprawnionych nie złoży w terminie Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, Akcjonariusz Zbywający będzie 
uprawniony do zbycia akcji na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia nie później niż w terminie 
180 dni od dnia upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, z zastrzeżeniem Prawa 
Przyłączenia. Rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki z naruszeniem Prawa Pierwszeństwa będzie bezskuteczne w 
stosunku do Spółki i pozostałych akcjonariuszy. Prawo Pierwszeństwa nie ma zastosowania w przypadkach 
wskazanych w Umowie Inwestycyjnej.  

3) Prawo przyłączenia wynikające z postanowień § 13 ust. 6 Statutu Emitenta, zgodnie z którym jeżeli akcjonariusz 
będący stroną Umowy Inwestycyjnej poweźmie zamiar zbycia lub innego rozporządzenia, w ramach pojedynczej lub w 
ramach kilku powiązanych ze sobą transakcji (transakcje są powiązane, w szczególności, jeżeli akcje Spółki nabywa ten 
sam podmiot lub kiedy nabywają je podmioty powiązane niezależnie od czasu takiego nabycia) częścią lub całością 
posiadanych przez niego akcji imiennych Spółki („Akcjonariusz Zbywający”) na rzecz osoby trzeciej („Wskazany 
Nabywca"), pozostałym akcjonariuszom Spółki będącym stronami Umowy Inwestycyjnej („Podmiot Uprawniony”) 
będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do transakcji zbycia lub rozporządzenia akcjami Spółki na takich samych 
warunkach jak Akcjonariusz Zbywający (uwzględniających wszelkie korzyści ekonomiczne uzyskane w zamian za te 
akcje Spółki, w ramach jednej lub kilku transakcji), przy czym własność akcji Spółki zbywanych przez Podmiot 
Uprawniony przejdzie na Wskazanego Nabywcę nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Podmiot Uprawniony pełnej 
ceny za sprzedawane akcje („Prawo Przyłączenia").  
Prawo Przyłączenia obejmować będzie taką część akcji Spółki należących do Podmiotu Uprawnionego, która 
odpowiada proporcji akcji Spółki zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego do wszystkich akcji Spółki należących 
do Akcjonariusza Zbywającego, a w przypadku, gdy tak wyliczona proporcja wskazywać będzie na ułamkową część 
akcji - liczba akcji Spółki należących do Podmiotu Uprawnionego objęta Prawem Przyłączenia zostanie zaokrąglona w 
górę do pełnej akcji Spółki. Powyższe nie dotyczy przypadku, w którym w wyniku zbycia części akcji Spółki Akcjonariusz 
Zbywający utraci Kontrolę (jak zdefiniowano w Umowie Inwestycyjnej) nad Spółką. W takiej sytuacji 21 Concordia 3 
S.a.r.l. będzie przysługiwało Prawo Przyłączenia obejmujące wszystkie akcje 21 Concordia 3 S.a.r.l..  
 
Akcjonariusz Zbywający dostarczy każdemu Podmiotowi Uprawnionemu pisemne zawiadomienie o Zamiarze Zbycia 
wraz z ważną, nieodwołalną ofertą nabycia akcji Spółki należących do Akcjonariusza Zbywającego złożoną przez 
Wskazanego Nabywcę, dotyczącą nabycia części lub całości (odpowiednio zgodnie z zapisami akapitu powyżej) akcji 
Spółki należących do Podmiotu Uprawnionego, na takich samych warunkach, jak warunki wskazane, w zależności od 
przypadku, w ofercie otrzymanej lub złożonej Akcjonariuszowi Zbywającemu („Oferta Nabycia"). Oferta Nabycia 
powinna być złożona Podmiotowi Uprawnionemu w formie pisemnej i pozostawać wiążąca, co najmniej w okresie 30 
dni od dnia jej doręczenia Podmiotowi Uprawnionemu.  
 
Podmiot Uprawniony będzie mógł skorzystać z Prawa Przyłączenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Zawiadomienia 
o Zamiarze Zbycia, poprzez przekazanie Akcjonariuszowi Zbywającemu i Wskazanemu Nabywcy oświadczenia o 
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przyjęciu Oferty Nabycia, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prawo Przyłączenia wygaśnie, 
jeżeli nie zostanie wykonane w wyżej wymienionym 30-dniowym terminie.  
 
W przypadku zbycia lub rozporządzenia akcjami imiennymi Spółki przez Akcjonariusza Zbywającego z naruszeniem 
Prawa Przyłączenia, a także w przypadku nieuiszczenia przez Wskazanego Nabywcę całości ceny za akcje Spółki 
nabywane od Podmiotu Uprawnionego, zbycie lub rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki przez Akcjonariusza 
Zbywającego oraz Podmiot Uprawniony będzie bezskuteczne w stosunku do Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy 
Spółki (w zakresie dopuszczalnym przez prawo).  
 
Prawo Przyłączenia znajduje zastosowanie odpowiednio w przypadku realizacji przez Akcjonariusza Zbywającego 
transakcji o skutku ekonomicznym analogicznym do sprzedaży akcji Spółki, w tym w szczególności w przypadku zbycia 
przez Spółkę części lub całości przedsiębiorstwa Spółki lub zmiany Kontroli (jak zdefiniowano w Umowie 
Inwestycyjnej) nad Akcjonariuszem.  
 
Prawo Przyłączenia nie ma zastosowania w przypadku zbycia przez Akcjonariusza akcji Spółki na rzecz Podmiotu 
Powiązanego (jak zdefiniowano w Umowie Inwestycyjnej) takiego Akcjonariusza, który przystąpi do Umowy 
Inwestycyjnej. 

 
4.9 Obowiązki i ograniczenia dotyczące Akcji wynikające z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie 
Obrót papierami wartościowymi Emitenta jako spółki publicznej podlega ograniczeniom wynikającym z Ustawy o Ofercie 
oraz z Ustawy o Obrocie, a także bezpośrednio stosowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Zgodnie z art. 
19 Ustawy o Obrocie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:  

 papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu,  

 dokonywanie oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie tej oferty, z wyjątkiem oferty publicznej, o 
której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 4 i 5 oraz ust. 8 Ustawy o Ofercie, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej.  

Zgodnie z rozporządzeniem MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój 
rachunek ani na rachunek strony trzeciej, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, albo instrumentów 
pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych w okresie 30 dni przed przekazaniem raportu 
okresowego. Emitent może zezwolić na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego: (i) na podstawie 
indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe; (ii) z 
powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, 
kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie 
ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych. Zgodnie z rozporządzeniem MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze, 
osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze zobowiązane są do powiadamiania o transakcjach 
zawieranych na własny rachunek dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub praw pochodnych bądź 
innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, jak również w 
alternatywnym systemie obrotu oraz zorganizowanych platformach obrotu. Osoby zobowiązane informują emitenta oraz 
KNF; emitent podaje informacje o transakcji do publicznej wiadomości. Emitenci: (i) informują osoby pełniące obowiązki 
zarządcze o ich obowiązkach dot. powiadamiania o transakcjach, (ii) sporządzają listę wszystkich osób pełniących obowiązki 
zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych. Osoby pełniące obowiązki zarządcze - informują osoby blisko z nimi związane 
o ich obowiązkach dot. powiadamiania o transakcjach. Rozporządzenie MAR nie definiuje wysokość pieniężnych kar 
administracyjnych nakładanych z tytułu naruszeń obowiązków, jednak określa wspólne wymogi dla państw członkowskich 
UE – górne granice sankcji, które są znacząco wyższe niż obecnie obowiązujące w prawie polskim (osoba fizyczna 500 tys 
euro, osoby prawne – 1 milion euro).  

Ujawnienie stanu posiadania  

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie każdy:  

 kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%,15%, 20%, 25%, 33%, 33 i 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w 
spółce publicznej,  

 kto posiadał co najmniej 5%, 10%,15%, 20%, 25%, 33%, 33 i 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%,15%, 20%, 25%, 33%, 33 i 1/3%, 50%, 
75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,  

 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 2% ogólnej 
liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, 
lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na innym rynku 
regulowanym, albo  
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 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o co 
najmniej 1% ogólnej liczby głosów,  

jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 
dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej 
staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w 
transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 dni 
sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.  

Zawiadomienie powinno zawierać informacje o: (a) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego 
dotyczy zawiadomienie, (b) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale 
zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów (w przypadku gdy 
podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, także odrębnie dla akcji każdego 
rodzaju), (c) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z 
tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów (w przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania 
zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, także odrębnie dla akcji każdego rodzaju), (d) podmiotach zależnych od 
akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki, a także (e) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 
1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie, (f) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia 
jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz 
instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie 
pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym 
nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji; (g) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do 
których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, 
rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych; (h) łącznej 
sumie liczby głosów wskazanych w tiret (b), (f) i (g) powyżej. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w 
przypadku, gdy po rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub 
w alternatywnym systemie obrotu w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na 
koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się 
powstanie tych obowiązków. Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim.   

Wskazane powyżej wynikające z art. 69 Ustawy o Ofercie obowiązki związane z ujawnianiem stanu posiadania spoczywają 
również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: (i) zajściem innego 
niż czynność prawna zdarzenia prawnego, (ii) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony 
próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które: (1) po upływie 
terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są 
prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub (2) odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i 
mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt (1), niezależnie od tego, czy 
instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne.  

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego 
ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim 
przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.  

Wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej  

Zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie, przekroczenie:  

 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadku gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w podpunkcie poniżej (art. 73 ust. 1 
Ustawy o Ofercie);  

 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie),  

przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów nastąpiło w wyniku: pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej 
emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, 
połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż 
czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje jest obowiązany, w terminie 
3 miesięcy od przekroczenia odpowiedniego progu, albo do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub 
zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów (dotyczy przekroczenia progu 33%) lub 
wszystkich pozostałych akcji tej spółki (dotyczy przekroczenia progu 66%), albo do zbycia akcji w liczbie powodującej 
osiągnięcie odpowiednio nie więcej niż 33% lub 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, chyba że w tym 
terminie udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do nie więcej niż 33% lub 66% 
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ogólnej liczby głosów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia 
uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie). Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 
i art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie, ma zastosowanie także w przypadku, gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 66% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po którym udział w 
ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym, że termin trzymiesięczny liczy się od dnia, w którym nastąpiło 
zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 oraz art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie). 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania 
ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 lub ust. 2 Ustawy o Ofercie nabył po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu 
kolejne akcje tej spółki w inny sposób niż w ramach wezwań, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do 
zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje 
zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie.  

Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie obowiązki wskazane w art. 72 i 73 Ustawy o Ofercie nie powstają w przypadku 
nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży 
akcji przez Skarb Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej, a zgodnie z art. 75 ust. 3 Ustawy o Ofercie obowiązki, o 
których mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie nie powstają w przypadku nabywania akcji:  

 spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu 
zorganizowanego,  

 od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, w tym przypadku art. 5 Ustawy o Ofercie nie stosuje 
się,  

 w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym,  

 zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach 
określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach (Dz.U. z 2016 r. poz. 891),   

 obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie tych ustaw do korzystania z trybu 
zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu,  

 w drodze dziedziczenia, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie.  

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego 
wygaśnięcia, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia 
finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 891).  

Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, 
w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 Ustawy o Ofercie, mogą być nabywane wyłącznie: (i) zdematerializowane: 
akcje innej spółki, kwity depozytowe, listy zastawne, lub (ii) obligacje emitowane przez Skarb Państwa. W zamian za akcje 
będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 74 
Ustawy o Ofercie, mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki lub inne zdematerializowane 
zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce. W przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie 
pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi 
na to wezwanie po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie.  

Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości 
nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być 
udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w 
jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność 
maklerską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który jest obowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem 
rozpoczęcia przyjmowania zapisów, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru 
Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, i dołączenia do niego treści 
wezwania (art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie). Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego 
ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na 
wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie 
pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż cena ogłoszona w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie). Po 
ogłoszeniu wezwania podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie dotyczy, 
przekazują informacje o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio przedstawicielom zakładowych organizacji 
zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku ich braku – bezpośrednio pracownikom (art. 77 ust. 5 Ustawy o Ofercie). 
Po otrzymaniu zawiadomienia Komisja Nadzoru Finansowego może najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania lub przekazania 
wyjaśnień dotyczących jego treści w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni (art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie), 
żądanie to doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską, o którym mowa w art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie, 
uważa się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia wezwania. W okresie pomiędzy zawiadomieniem Komisji 
Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, o zamiarze 
ogłoszenia wezwania, a zakończeniem wezwania, podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od 
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niego lub wobec niego dominujące, a także podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia dotyczącego 
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego 
istotnych spraw spółki mogą nabywać akcje spółki, których dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w 
sposób w nim określony i jednocześnie nie mogą zbywać takich akcji ani zawierać umów, z których mógłby wynikać 
obowiązek zbycia przez nie tych akcji w czasie trwania wezwania, ani też nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której 
dotyczy wezwanie (art. 77 ust. 4 Ustawy o Ofercie).  

Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 73–74 Ustawy o Ofercie, powinna zostać ustalona na 
zasadach określonych w art. 79 Ustawy o Ofercie.  

Po zakończeniu wezwania, podmiot który ogłosił wezwanie jest obowiązany zawiadomić, w trybie, o którym mowa w art. 69 
Ustawy o Ofercie, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w 
wyniku wezwania.  

Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o Ofercie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w 
przepisach rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, spoczywają również na:  

1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w Ustawie o Ofercie próg ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w 
związku z akcjami takiej spółki;  

2) funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu spółki publicznej określonego w Ustawie o Ofercie następuje w związku z posiadaniem akcji 
łącznie przez:  

 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych;  

 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam 
podmiot;  

2a)  na alternatywnej spółce inwestycyjnej - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:  

 inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o 
funduszach inwestycyjnych,  

 inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez 
ten sam podmiot;  

3) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej określonego w Ustawie o Ofercie następuje w związku z posiadaniem akcji:  

 przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji 
nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie;  

 w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub 
większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz ustawy z dnia 27 maja 
2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 157, z późn. zm.) – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z 
których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym 
zgromadzeniu;  

 przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu;  

4) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do 
wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji 
co do sposobu głosowania; 

5) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty 
akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej lub prowadzenia trwałej 
polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące 
powstanie tych obowiązków;  

6) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5), posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie 
zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, określonego w przepisach 
Ustawy o Ofercie,  

7) pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów 
wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.  
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Obowiązki określone w oddziale 1 rozdziału 4 Ustawy o Ofercie powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w 
ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa w 87 ust. 1 pkt 5, a 
także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów.  

W przypadkach wskazanych w pkt 5), 6) i 7) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia wskazaną 
przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5), domniemywa się w przypadku posiadania 
akcji spółki publicznej przez:  

 małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również 
osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli,  

 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,  

 jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.  

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według własnego 
uznania.  

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:  

 po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne,  

 po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 1 pkt 4 - wlicza się 
liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem,  

 po stronie pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wlicza się liczbę głosów posiadanych przez mocodawcę 
wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma 
umocowanie,  

wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z 
mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.  

Zgodnie z art. 88a Ustawy o Ofercie podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 
74 ust. 2 i 5 Ustawy o Ofercie nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować  akcji 
spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej liczby głosów.  

Stosownie do art. 90 Ustawy o Ofercie przepisów Rozdziału 4 tej ustawy nie stosuje się:  

1) w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminem, o którym mowa w 
art. 28 ust. 1 Ustawy o Obrocie, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, z zastrzeżeniem, że przepisów 
art. 69 – 69b Ustawy o Ofercie nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę inwestycyjną w 
celu realizacji ww. zadań, które łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10 
% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile:  

 prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane, oraz  

 firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację ww. zadań, 
zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym mowa w art. 55a Ustawy o Ofercie, właściwy dla emitenta, o 
zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, oraz  

 firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji ww. zadań;  

2) w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 Ustawy o Obrocie, z 
wyjątkiem art. 69 – 69b i art. 70 Ustawy o Ofercie, oraz art. 89 Ustawy o Ofercie w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy 
o Ofercie; 

3) w przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach 
określonych przez:  

 KDPW w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie;  

 spółkę, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy 
o Obrocie, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej ustawy;  

 spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 Ustawy o Obrocie;  

4) przepisów art. 69-69b nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, podmiotu 
dominującego spółki zarządzającej  oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o 
których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o Ofercie, pod warunkiem, że: (i) towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych, spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi 
portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego, (ii) podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub 
pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej, (iii) podmiot 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobtgm3tgltqmfyc4mrvhe2tmojrg4


CZĘŚĆ OFERTOWA  

 

                                                                     Prospekt emisyjny Hollywood S.A.    308|  
  

dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w (i) i (ii), wraz z listą zależnych 
towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm inwestycyjnych zarządzających portfelami ze 
wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów; warunki, o których mowa w (i) i (ii), uważa się za spełnione, 
jeżeli: (a) struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub firmy 
inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, (b) osoby decydujące o 
sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub firmę inwestycyjną, działają 
niezależnie, (c) w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą 
inwestycyjną umowę o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych - w relacjach pomiędzy tym podmiotem a 
towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje niezależność;  

5) przepisów art. 69-69b nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji własnych przez spółkę publiczną lub 
podmiot działający na jej rachunek lub w jej imieniu, pod warunkiem że to nabywanie lub zbywanie odbywać się będzie 
w trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 
grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla 
programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.Urz. UE L 336 z 23.12.2003, str. 33 , z późn. zm.; Dz.Urz. 
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 6, str. 342), w ramach stabilizacji instrumentów finansowych, oraz że prawa 
głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane ani w żaden inny sposób wykorzystywane w celu wpływania na 
zarządzanie emitentem. 

6) przepisów art. 69-69b nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych przez bank 
krajowy, instytucję kredytową lub firmę inwestycyjną, do portfela handlowego w rozumieniu rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla 
instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 176 z 
27.06.2013, str. 1 , z późn. zm.), jeżeli (a)udział w ogólnej liczbie głosów związany z posiadanymi instrumentami 
finansowymi stanowi m niej niż 5% ogólnej liczby głosów oraz (b) prawa głosu wynikające z akcji znajdujące się w 
portfelu handlowym nie są wykonywane.  

7) przepisy z pkt 4 powyżej stosuje się odpowiednio do podmiotu dominującego wobec podmiotu mającego siedzibę w 
państwie niebędącym państwem członkowskim, który prowadzi działalność równoważną z działalnością spółki 
zarządzającej mającej siedzibę na terytorium państwa członkowskiego lub który wykonuje czynności polegające na 
zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych.  

8) przepisów rozdziału 4, z wyjątkiem art. 69-69b 69 , art. 70 , oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 - w zakresie 
dotyczącym art. 69 , nie stosuje się również w przypadku porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, 
zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonywania przez nich uprawnień 
określonych w art. 84 i art. 85 oraz w art. 385 § 3 , art. 400 § 1 , art. 422 , art. 425 i, art. 429 § 1 ustawy z dnia 15 
września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. 

9) przepisów rozdziału 4, z wyjątkiem art. 69-69b , 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 , nie stosuje się w 
przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 , dotyczącego wyłącznie jednego walnego 
zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno 
zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania 
prawa głosu.  

10) przepisów rozdziału 4 nie stosuje się w przypadku pośredniego nabycia akcji przez Skarb Państwa, pod warunkiem że:  
(a) podmioty wykonujące uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa oraz podmioty od niego zależne 
wykonują przysługujące im prawa głosu niezależnie od siebie;  (b) osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa 
głosu przez podmioty zależne od Skarbu Państwa działają niezależnie.  

Obowiązki stron porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej, zgodnego głosowania na 
walnym zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw spółki lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki związane z 
nabywaniem znacznych pakietów akcji spółek publicznych  

Stosownie do art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie obowiązki określone w rozdziale 4 Ustawy o Ofercie (związane z 
nabywaniem znacznych pakietów akcji spółek publicznych) spoczywają również na podmiotach, które łączy pisemne lub 
ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej, zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw spółki lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki (porozumienie), chociażby 
tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków.  

Stosownie do art. 87 ust. 1 pkt 6 Ustawy o Ofercie, przedmiotowe obowiązki ciążą również na podmiotach, które zawierają 
porozumienie, posiadając akcje spółki publicznej w liczbie zapewniającej łącznie osiągniecie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach. Obowiązki ciążące na stronach porozumienia mogą być wykonywane 
przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia (por. art. 87 ust. 3 Ustawy o Ofercie). Istnienie 
porozumienia domniemywa się w przypadku podejmowania czynności określonych w tym przepisie przez małżonków, ich 
wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia, opieki i kurateli (por. art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie). 
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Naruszenie przepisów dotyczących nabywania znacznych pakietów akcji jest zagrożone sankcjami administracyjnymi w 
postaci kary pieniężnej do wysokości (1) w przypadku osób fizycznych - 1 000 000 zł; (2) w przypadku innych podmiotów - 5 
000 000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym 
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł, która może być nałożona odrębnie za każdy 
z czynów, o których mowa w art. 97 ust. 1 (w zależności od rodzaju obowiązków, które naruszyli akcjonariusze spółki 
publicznej działając w porozumieniu). Kara może być nałożona odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład 
porozumienia. W decyzji o nałożeniu kary Komisja może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub 
dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawa nałożenia kary. W razie bezskutecznego 
upływu tego terminu Komisja może powtórnie wydać decyzje o nałożeniu kary pieniężnej, z uwzględnieniem opisanych 
wyżej zasad.  

 
4.10 Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Ofercie 
Ustawa o Obrocie reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Obrocie, w 
sposób następujący:  

 

(1) zgodnie z art. 174 ust 1 Ustawy o Obrocie na każdego, kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 
rozporządzenia 596/2014, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub na rachunek 
osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2 072 800 zł. 

(2) zgodnie z art. 175 Ustawy o Obrocie na każdego kto nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązek, o którym mowa w 
art. 19 ust. 1-7 rozporządzenia 596/2014, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną: do wysokości 2 072 800 
zł (w przypadku osób fizycznych) oraz do wysokości 4 145 600 zł (w przypadku innych podmiotów). W przypadku gdy jest 
możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa 
powyżej, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty 
osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

 (3) zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z: (a) akcji spółki publicznej będących 
przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w 
art. 69 Ustawy o Ofercie, (b) wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z 
naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie, (c) akcji spółki 
publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie.  

Zgodnie z art. 89 ust. 2 Ustawy o Ofercie podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym 
mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie, nie może wykonywać 
prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach. Zakaz 
wykonywania prawa głosu, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy o Ofercie, dotyczy także wszystkich akcji 
spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem 
obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie albo nie wykonał obowiązków określonych w 
art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie. W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z 
naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a Ustawy o Ofercie, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 
pkt 1 Ustawy o Ofercie, podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa 
głosu z tych akcji. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazom, o których mowa w art. 89 ust. 1-2b 
Ustawy o Ofercie, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzania, z 
zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.  

Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ofercie na każdego, kto: (a) nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o 
którym mowa w art. 67 Ustawy o Ofercie, (b) przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o 
których mowa w art. 73 i art. 74 Ustawy o Ofercie, (c) nie zachowuje warunków, o którym mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o 
Ofercie, (d) nie ogłasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku zbycia akcji w 
przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie, (e) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w 
terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie, (f) nie ogłasza wezwania lub nie 
przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa w art. 90a ust. 1 Ustawy o Ofercie, (g) wbrew żądaniu, o 
którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie, w określonym w nim terminie nie wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień 
w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści, (h) nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w 
cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie, (i) w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub 91 
ust. 6 Ustawy o Ofercie, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie, (j) bezpośrednio lub 
pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a Ustawy o Ofercie, (k) nabywa 
akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74 oraz art. 79 lub art. 91 ust. 6 Ustawy o 
Ofercie, (l) dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy o Ofercie, (ł) nie 
czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie, (m) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 
Ustawy o Ofercie nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, (n) nie 
wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy o Ofercie, oraz (o) dopuszcza się czynów, o których mowa 
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powyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 
prawnej, Komisja Nadzoru Finansowego może w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 000 000 PLN, przy 
czym może być ona nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy z podmiotów 
wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego 
głosowania na walnym zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw spółki. Na każdego, kto nie dokonuje w terminie 
zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych 
w tych przepisach, Komisja może nałożyć karę pieniężną: (1) w przypadku osób fizycznych - do wysokości 1 000 000 zł; (2) w 
przypadku innych podmiotów - do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego 
przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 000 000 
zł. W decyzji, o której mowa, Komisja Nadzoru Finansowego może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub 
dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej, i w razie 
bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. 

 
4.11 Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji 
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza 
równowartość 50 000 000 Euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców 
bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do 
których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów). Wartość denominowana w EUR podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru 
koncentracji lub nałożenia kary (art. 5 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 
1) Połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców. 
2) Przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób ‐ 

bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej 
przedsiębiorców. 

3) Utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy. 
4) Nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót 

realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro. 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę 
zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2, nie przekroczył na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 
10 000 000 Euro. 

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli 
przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w 
akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia 
nabycia lub objęcia oraz że: 

 instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 

 wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego 
majątku lub tych akcji albo udziałów. 

3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia 
wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do 
ich sprzedaży, 

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę 
jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego, 

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: wspólnie łączący się przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, 
wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca nabywający część 
mienia innego przedsiębiorcy. W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co 
najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. 
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od 
dnia jego wszczęcia. 
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja 
powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się 
od dokonania koncentracji. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje 
dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w decyzji zobowiązać 
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje 



CZĘŚĆ OFERTOWA  

 

                                                                     Prospekt emisyjny Hollywood S.A.    311|  
  

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie 
koncentracji ‐ koncentracja nie została dokonana. 
 
4.12 Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w 
wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli 
przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie m.in. dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody bądź dopuścił się stosowania 
praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50 000 000 Euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym 
mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał 
nieprawdziwe dane, nie udzielił żądanych przez Prezesa Urzędu informacji bądź udzielił nieprawdziwych lub 
wprowadzających w błąd informacji, lub nie współdziała w toku kontroli prowadzonej w ramach postępowania na 
podstawie art. 105a, z zastrzeżeniem art. 105d ust. 2.  
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10 000 Euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków 
sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą 
lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności 
przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie wykonała decyzji 
postanowień lub wyroków, lub nie zgłosiła zamiaru koncentracji lub nie udzieliła informacji lub udzieliła nierzetelnych lub 
wprowadzających w błąd informacji żądanych przez Prezesa Urzędu. 
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach 
określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy, zbycie udziałów lub akcji 
zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy 
sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 
W przypadku niewykonania decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać 
podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528‐550 Ksh. Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcie innych 
środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności 
okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy. 
 
4.13 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych w 
Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (zwanego 
dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). 
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a 
więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i 
usługami. Rozporządzenie obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w 
przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym 
dokonaniem, a po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty lub przejęciu lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. 
Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również dokonać, gdy 
zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji szczerą intencję zawarcia umowy lub, w przypadku publicznej 
oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, że zamierzona 
umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 
Zawiadomienie Komisji Europejskiej służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja 
przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

 gdy łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 5 000 milionów euro, oraz 

 gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 
przedsiębiorstw wynosi więcej niż 250 milionów euro, chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje 
więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym Państwie 
Członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; 

 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2 500 miliona 
euro, 

 w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw 
wynosi więcej niż 100 milionów euro, 
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 w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw 
wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw 
wynosi więcej niż 25 milionów euro, oraz 

 łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw 
wynosi więcej niż 100 milionów euro,  

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim. 

 
4.14 Wskazanie obowiązujących regulacji dotyczących obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu 
(squeeze-out) i odkupu (sell-out) w odniesieniu do papierów wartościowych 
Ustawa o ofercie publicznej wprowadza instytucję przymusowego wykupu oraz przymusowego odkupu. Zgodnie z art. 82 
ustawy, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami zależnymi od niego lub wobec 
niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te 
podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych 
spraw spółki, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje prawo żądania od pozostałych 
akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje 
bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. 
Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w 
wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu, a ustanowienie 
zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej 
zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za 
pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest 
zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przymusowego wykupu, do równoczesnego 
zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na 
którym są notowane dane akcje, a jeżeli akcje spółki są notowane na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Do 
zawiadomienia dołącza się informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od przymusowego wykupu jest 
niedopuszczalne. 
Na podstawie art. 83 ustawy, akcjonariusz spółki publicznej, może żądać wykupienia posiadanych przez siebie akcji przez 
innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie to składa się na piśmie i 
są mu zobowiązani, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia, zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub 
przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce oraz podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, a także 
solidarnie każda ze stron porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego 
głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, o ile członkowie tego 
porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. 
 
4.15 Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta, dokonanych przez osoby trzecie w ciągu 
ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego  
Emitent oświadcza, iż w ciągu ostatniego oraz bieżącego roku obrachunkowego nie było publicznych ofert przejęcia w 
stosunku do kapitału Emitenta dokonanych przez osoby trzecie. 

4.16 Regulacje podatkowe  
 
4.16.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy 
Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek uiszczenia podatku 
dochodowego(w wysokości 19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na 
terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej ‐ stawka podatku jest taka sama (19%), chyba że 
umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika 
stanowi inaczej. 
 
4.16.1.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne 
Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz osób 
fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, jako płatnik pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek 
przekazywany jest przez biuro maklerskie na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu pobrania podatku. 
Zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z udziału w zyskach osób prawnych 
jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: dochód z umorzenia udziałów lub akcji, dochód uzyskany z 
odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją 
osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot 
przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. Art. 24 ust. 5d Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych określa, że dochód z umorzenia akcji to nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad 
kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o podatku 
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dochodowym od osób fizycznych; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości 
wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny. 
 
4.16.1.2. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat należności z 
tytułów udziału w zyskach osób prawnych, zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, w dniu dokonania wypłaty 
zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane przez podmiot dokonujący 
wypłaty należności w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek 
właściwego urzędu skarbowego. 
Według art. 10 ust. 1 „dochodem z udziału w zyskach osób prawnych”, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b Ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych, jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji, 
dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w 
związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący 
równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. 
Należy wskazać, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów z tytułu 
umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji 
oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, nie zalicza się kwot w tej części, która stanowi 
koszt nabycia bądź objęcia, odpowiednio, umarzanych lub unicestwianych w związku z likwidacją akcji. 
Dochody (przychody) z powyższych źródeł, ewentualnie po pomniejszeniu o kwoty niestanowiące przychodów, określone w 
art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowane są, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 
 
4.16.1.3. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne 
Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na podmiocie, który dokonuje wypłat 
należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych, w przypadku, gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób 
prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi 
podatkowemu, czyli: 

 osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 Ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych) i 

 osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 2a 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 
Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca 
zamieszkania osoby fizycznej. W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady 
opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia 
tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych. 
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo 
nie pobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do 
celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ 
administracji podatkowej (art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W przypadku osób fizycznych, 
zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z 
właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo nie pobranie podatku jest możliwe, pod 
warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji. 
Na podstawie artykułu 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od podatku dochodowego zwolnione są 
dochody z dywidend oraz inne dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które łącznie spełniają 
następujące warunki: 
1) wypłacającym dywidendę oraz inne należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca 

podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 

spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; 

3) spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w kapitale spółki wypłacającej 
te dochody; 

4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
jest: 

 spółka, o której mowa w pkt. 2 powyżej, albo 

 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2 powyżej. 
Zwolnienie o którym mowa powyżej ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z 
dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej posiada akcje w spółce wypłacającej te należności w wysokości nie mniej niż 10% nieprzerwalnie 
przez okres dwóch lat. 
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Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji w wysokości 
10% przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W 
przypadku niedotrzymania warunku posiadania akcji w tej wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat Emitent będzie 
zobowiązany do zapłaty podatku (wraz z odsetkami za zwłokę) od dochodów w wysokości 19% przychodów do 20 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. 
Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty 
dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce. 
 
4.16.1.4. Informacje o uzyskanych zezwoleniach dewizowych lub konieczności ich uzyskania 
Zgodnie z art. 27 ust. 2 Prawa dewizowego, w przypadku, gdy przekaz lub rozliczenie jest związane z osiągnięciem przez 
nierezydenta przychodu lub dochodu, od którego podatek lub zaliczka na podatek są pobierane przez płatnika lub inkasenta 
będącego rezydentem, dokonanie przekazu lub rozliczenia następuje po złożeniu bankowi przez płatnika lub inkasenta 
pisemnego oświadczenia o obliczeniu i pobraniu podatku lub zaliczki na podatek oraz dowodu wpłaty podatku lub zaliczki 
na podatek właściwemu urzędowi skarbowemu, o ile zgodnie z odrębnymi przepisami upłynął termin ich płatności. 
 
4.16.2. Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży akcji 
 
4.16.2.1. Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez osoby fizyczne 
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub 
pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w 
spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów 
wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te 
wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych 
tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c. 
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a kosztami 
uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem 
art. 24 ust. 13 i 14, 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których 
mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania 
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz 
z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 
38a, 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania 
przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c, 

 różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 a kosztami uzyskania przychodów 
określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, 

 różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo 
wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego 
zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł, - osiągnięta w roku 
podatkowym. 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 
1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego 
zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z 
realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu 
objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład 
niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 
30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
 
Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z 
umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niezapłacenie podatku zgodnie z taka umową ma zastosowanie, 
pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika 
zaświadczeniem o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych (tzw. Certyfikat rezydencji) wydanym przez 
właściwy organ administracji podatkowej. 
 
4.16.2.2. Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez osoby prawne 
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze 
sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze 
sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 



CZĘŚĆ OFERTOWA  

 

                                                                     Prospekt emisyjny Hollywood S.A.    315|  
  

Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane są 
do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub 
straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki 
od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica 
pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za 
poprzednie miesiące tego roku. 
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6‐7 ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych. 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z 
umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową ma zastosowanie, 
pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika 
zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji) wydanym przez właściwy 
organ administracji podatkowej. 
 
4.16.2.3. Dochody ze sprzedaży praw do akcji oraz praw poboru 
Zasady opodatkowania dochodu ze sprzedaży praw do akcji oraz praw poboru są analogiczne do zasad opodatkowania 
dochodów ze sprzedaży akcji uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Podobnie w przypadku podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży praw do akcji oraz praw poboru są 
analogiczne, jak przy sprzedaży akcji. 
 
4.16.3. Podatek od spadków i darowizn 
Zgodnie z Ustawą o podatku od spadku i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw 
majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu 
podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub 
obdarowany był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub prawa 
majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium RP. 
 
4.16.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych 
Zazwyczaj sprzedaż akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych odbywa się za pośrednictwem podmiotów prowadzących 
przedsiębiorstwa maklerskie, które przy dokonywaniu transakcji działają w imieniu własnym, lecz na rachunek inwestora. 
Przepis art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności 
cywilnoprawnych sprzedaż maklerskich instrumentów finansowych firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, 
oraz sprzedaż tych instrumentów dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego ‐ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Jednak, gdy akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 
zbywane są bez korzystania z pośrednictwa podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, stawka podatku od 
czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego 
należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności 
cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek powyższy ciąży na 
nabywcy akcji. 
 
4.16.5. Odpowiedzialność płatnika podatku 
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z 
późn. zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia 
go we właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a 
niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli 
płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią 
inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
 
5. Informacje o warunkach oferty 
Nie dotyczy. Sporządzenie niniejszego Prospektu Emisyjnego nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów 
wartościowych. 

 
5.1. Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów 
Nie dotyczy. Sporządzenie niniejszego Prospektu Emisyjnego nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów 
wartościowych. 

 
5.2 Zasady dystrybucji i przydziału 
Nie dotyczy. Sporządzenie niniejszego Prospektu Emisyjnego nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów 
wartościowych. 

 
5.3. Cena 
Nie dotyczy. Sporządzenie niniejszego Prospektu Emisyjnego nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów 
wartościowych. 
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5.4 Plasowanie i gwarantowanie 
Nie dotyczy. Sporządzenie niniejszego Prospektu Emisyjnego nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów 
wartościowych. 

 
6. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu 
6.1 Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z 
uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach równoważnych wraz z określeniem tych 
rynków 
 
Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym jest: 

 12.700.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

 800.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

 2.414.295 Akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

 1.700.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii F,  

 395.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii G, 

 3.485.705 Akcji zwykłych na okaziciela serii H, 

 1.164.241 Akcji zwykłych na okaziciela serii I, 

 10.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii J, 
o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja 
Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym, w ocenie Emitenta 
akcje Emitenta będą spełniać warunki dopuszczenia do obrotu na ww. rynku. 
Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie 
musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na 
tym rynku (Dz. U. z 2010 r. Nr 84 poz. 547) par. 2. 
 1. Spółka prowadząca rynek oficjalnych notowań giełdowych, zwany dalej „rynkiem oficjalnych notowań”, zapewnia, aby 
do obrotu na tym rynku dopuszczone były wyłącznie akcje spełniające łącznie następujące warunki: 
1) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym; 
2) ich zbywalność nie jest ograniczona; 
3) wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki prowadzącej rynek 
oficjalnych notowań; 
4) iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest 
możliwe — kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej równowartość w złotych 1 000 000 euro; 
5) w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu tymi akcjami. 
2. Rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 
5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się: 1) co najmniej 25 % akcji spółki objętych wnioskiem lub 2) 
co najmniej 500 000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej co najmniej równowartość w złotych 17 000 000 euro, 
według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach — według 
prognozowanej ceny rynkowej. 
Ponadto dopuszczenie akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań może nastąpić, jeżeli: 1) spółka będąca emitentem tych 
akcji ogłaszała, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, sprawozdania finansowe, wraz z opinią podmiotu 
uprawnionego do ich badania, co najmniej przez trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające dzień złożenia wniosku lub 2) 
przemawia za tym uzasadniony interes spółki lub inwestorów, a spółka podała do publicznej wiadomości, w sposób 
określony w odrębnych przepisach, informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz 
ryzyka związanego z nabywaniem akcji objętych wnioskiem.  
 
W ocenie Spółki na dzień zatwierdzenia Prospektu spełnione są warunki dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku oficjalnych 
notowań giełdowych, określone rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. 
 
Uchwała Zarządu GPW jest podejmowana na podstawie wniosku złożonego przez Spółkę w ciągu 14 dni od jego złożenia. 
Dopuszczenie akcji do obrotu na GPW może nastąpić po spełnieniu warunków, o których mowa poniżej. 
Zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu GPW, dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty finansowe, o 
ile: 
1) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo został 
sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie 
publicznej została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie 
równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane; 
2) ich zbywalność nie jest ograniczona; 
3) w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. 
Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu GPW, w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej jednej emisji były przez 
okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego 
przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym przez Giełdę alternatywnym systemie obrotu, 
dopuszczane do obrotu giełdowego akcje powinny spełniać następujące warunki 
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1) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy określenie tej ceny 
nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 60.000.000 zł albo równowartość w złotych co najmniej 
15.000.000 EUR; zaś w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy 
poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego przedmiotem obrotu na innym 
rynku regulowanym lub w organizowanym przez Giełdę alternatywnym systemie obrotu – co najmniej 48.000.000 zł albo 
równowartość w złotych co najmniej 12.000.000 EUR; 
2) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym 
zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: 
a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz 
b) 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 4.000.000 zł albo 
równowartości w złotych równej co najmniej 1.000.000 EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej. 
W przypadku gdy akcje objęte wnioskiem o dopuszczenie są notowane w alternatywnym systemie obrotu, wartość, o której 
mowa w pkt 1) oraz pkt 2) powyżej, ustala się na podstawie średniego kursu tych akcji w alternatywnym systemie obrotu, z 
ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie. 
 
Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu GPW z dnia 12 września 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków dopuszczenia i 
wprowadzania do obrotu publicznego niektórych instrumentów finansowych, decyzje Zarządu GPW w sprawie 
dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu publicznego podejmowane są po analizie obejmującej w szczególności wielkość i 
strukturę oferty, strukturę własności, ewentualnie umowne ograniczenia sprzedaży oraz inne okoliczności związane z 
wnioskiem. 
 Zgodnie z §23 Regulaminu GPW, Zarząd Giełdy może odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu 
giełdowego. Ponowny wniosek o dopuszczenie tych samych instrumentów finansowych do obrotu  giełdowego może zostać 
złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenie papierów 
wartościowych do obrotu giełdowego, w przypadku złożenia odwołania, od daty doręczenia ponownej uchwały odmownej. 
Na dzień poprzedzający dzień zatwierdzenia Prospektu spełniony jest warunek, aby iloczyn liczby wszystkich akcji Emitenta i 
prognozowanej ceny rynkowej (liczonej na podstawie średniego kursu akcji w alternatywnym systemie obrotu, z ostatnich 3 
miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego) wynosił co najmniej 48.000.000 zł. 
Istnieje ryzyko, że w przypadku obniżenia kursu akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu, Akcje nie będą 
spełniać ww. kryterium i nie zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego. 
Kryterium to będzie spełnione jeżeli średni kurs akcji w alternatywnym systemie obrotu, z ostatnich 3 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie nie spadnie poniżej 0,96 zł. 
Rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 15% akcji spółki objętych wnioskiem. 
Na dzień Prospektu kapitalizacja Spółki znacznie przekracza wartość progową określoną w regulaminie GPW. Poza tym na 
dzień Prospektu w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na 
walnym zgromadzeniu Emitenta, znajduje się w przybliżeniu  20,00 % Akcji Spółki. 
Na Datę Prospektu akcje Spółki serii D, C są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod skrótem HLD i zarejestrowane są w KDPW 
pod kodem ISIN PLHOLWD00017. 
Akcje serii E, F, G, H, J nie zostały zarejestrowane dotychczas w depozycie papierów wartościowych w KDPW. Po otrzymaniu 
decyzji KNF w sprawie zatwierdzenia Prospektu  Spółka wystąpi z odpowiednimi wnioskami  do KDPW w celu dokonania 
odpowiednio rejestracji akcji serii E, F, G, H, I, J pod kodem PLHOLWD00017 a następnie z wnioskami do GPW w celu 
dopuszczenia i  wprowadzenia akcji serii D, C, E, F,G, H, I, J do obrotu na rynku podstawowym GPW.  
W ocenie Zarządu, w odniesieniu do Akcji wszystkie wskazane wyżej warunki zostaną dochowane. Emitent dołoży wszelkich 
starań, aby rozpoczęcie notowań Akcji na rynku regulowanym GPW mogło nastąpić w III kwartale 2017 r. 
 
6.2 Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą Emitenta, są dopuszczone do obrotu 
papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub dopuszczone do obrotu 
 
Debiut akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect miał miejsce w dniu 18 marca 2014 roku, na 
datę Prospektu akcje Spółki serii D, C są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 
 
Na Datę Prospektu żadne akcje ani jakiekolwiek inne papiery wartościowe Emitenta nie były przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym lub rynkach równoważnych. 
 
Zwraca się uwagę, że wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu nie stanowi 
dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym. 
 
6.3 Informacje  o ewentualnej subskrypcji prywatnej papierów wartościowych tej samej klasy co papiery oferowane w 
drodze oferty publicznej lub wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym 
 
Nie jest planowana subskrypcja lub plasowanie o charakterze prywatnym jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. 
 



CZĘŚĆ OFERTOWA  

 

                                                                     Prospekt emisyjny Hollywood S.A.    318|  
  

6.4 Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku 
wtórnym, zapewniając płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży („bid” i „offer”), oraz podstawowych 
warunków ich zobowiązania 
 
Emitent zawarł umowę o pełnienie funkcji animatora rynku z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. Zgodnie z 
§20 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu animatorem rynku jest członek rynku lub podmiot będący firmą 
inwestycyjną, który zobowiązał się do dokonywania na własny rachunek na rynku kierowanym zleceniami czynności 
mających na celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta. Animator rynku wykonuje 
swoje obowiązki zgodnie z regulacjami GPW, a w szczególności zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu.  
Na Datę Prospektu Emitent nie zawarł umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta dla akcji dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym. 
 
6.5 Działania stabilizujące cenę w związku z ofertą 
 
Sporządzenie Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych, dlatego też nie przewiduje 
się żadnych działań stabilizujących cenę. Do Daty Prospektu Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową lub 
inwestycyjną. 

7. Informacje na temat właścicieli papierów wartościowych objętych sprzedażą 

 
Nie dotyczy. Na podstawie niniejszego Prospektu nie są oferowane akcje Emitenta będące w posiadaniu obecnych 
akcjonariuszy. 

7.1 Dane na temat oferujących akcje do sprzedaży oraz liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających 

Na podstawie niniejszego Prospektu nie następuje sprzedaż akcji Emitenta będących się w posiadaniu obecnych 
akcjonariuszy. 

7.2 Liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających właścicieli papierów wartościowych  

 
Nie dotyczy. Na podstawie niniejszego Prospektu nie są oferowane akcje Emitenta będące w posiadaniu obecnych 
akcjonariuszy. 

7.3  Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” 

Umowa zobowiązująca oraz przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży udziałów HTS BAXTER Sp. z o.o. z dnia 28 
października 2014 roku 
Umowa została zawarta pomiędzy Emitentem a Panem Markiem Borawskim, Panem Andrzejem Malinowskim oraz Panem 

Grzegorzem Kunda. Umowa zawierała zobowiązanie Pana Marka Borawskiego, Pana Andrzeja Malinowskiego oraz Pana 

Grzegorza Kundy do objęcia akcji serii E i F (zgodnie ze skierowaną przez Emitenta w ramach subskrypcji prywatnej ofertą 

akcji). 
W ramach zawartej Umowy Pan Marek Borawski, Pan Andrzej Malinowski oraz Pan Grzegorz Kunda zobowiązali się do 

powstrzymania się od sprzedaży objętych w ramach subskrypcji prywatnej akcji (Pan Marek Borawski objął 566.666 akcji 
serii F, Pan Andrzej Malinowski objął 566.667 akcji serii F, Pan Grzegorz Kunda objął 566.667 akcji serii F) do dnia 31 grudnia 
2016 roku, z zastrzeżeniem, iż akcje mogą zostać zbyte, jeśli Emitent wyrazi zgodę na wcześniejszą sprzedaż akcji, lub Pan 
Andrzej Konieczkowski (główny Akcjonariusz Emitenta) dokona sprzedaży posiadanych akcji na rynku regulowanym z 
wyjątkiem transakcji pakietowych mających na celu objęcie przez Pana Adama Konieczkowskiego akcji nowej emisji o 

tożsamej wartości. 
 
Emitent od w/w akcjonariuszy w wykonaniu umowy z dnia 28.10.2014r. nabył w dniu 29.07.2015r. 85% udziałów spółki HTS 
Baxter. Zgodnie z pierwotną treścią umową z dnia 28.10.2014r. w wypadku spadku wskaźnika rentowności działalności 
operacyjnej (EBITDA) spółki powyżej 10% poziomu według stanu na dzień 31 grudnia 2014r., liczonego z wyłączeniem 
wartości związanych z amortyzacją sfinansowaną otrzymanymi dotacjami unijnymi, według stanu na dzień zawarcia, 
Hollywood przysługiwało prawo żądania zamiany udziałów HTS Baxter na akcje Hollywood objęte przez udziałowców. 
Natomiast jeżeli na dzień 31 grudnia 2016 roku łączna wartość akcji objętych przez udziałowców HTS Baxter, byłaby 
mniejsza od kwoty 5.100.000 zł (tj. 3 zł za jedną akcje) udziałowcom tym przysługiwało prawo żądania zamiany posiadanych 
przez nich akcji nowej emisji Hollywood na udziały Spółki w ilości odpowiadającej 85 % Udziałów Spółki (raport bieżący 
20/2014 z 29.10.2014r.).  
W dniu 3.03.2016r. Emitent zawarł z w/w akcjonariuszami aneks zgodnie z którym zmieniono powyższe zapisy tj. 
zrezygnowano z opcji odwrócenia w/w transakcji i ustalono, że jeżeli na dzień 31 grudnia 2016 roku łączna wartość akcji 
serii F Hollywood, objętych przez udziałowców HTS Baxter sp. z o.o. w zamian za udziały w tej spółce, będzie niższa od 
kwoty 5,1 mln zł (3 zł za jedną akcje) udziałowcom tym będzie przysługiwało prawo żądania od Hollywood lub podmiotu 
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wskazanego przez Hollywood odkupu akcji serii F za cenę 3 zł za jedną akcję. (raport bieżący nr 10/2016 z dnia 
03.03.2016r.). 
W dniu 3 lutego 2017r. Strony w/w umowy zawarły aneks na podstawie którego Panu Markowi Borawskiemu będzie 

przysługiwało jednorazowe prawo żądania od Hollywood SA lub podmiotu przez niego wskazanego zakupu wszystkich lub 

części posiadanych przez niego akcji serii E i F za cenę 3 zł za jedną akcję. Nadto jeżeli na dzień 31.12.2018 r. łączna wartość 
akcji serii E i F będzie mniejsza od kwoty 3.399.999 zł, Andrzejowi Malinowskiemu i Grzegorzowi Kundzie będzie 

przysługiwać prawo żądania od Hollywood S.A. lub podmiotu przez niego wskazanego odkupu akcji serii E i F za cenę 3 zł za 

jedną akcję. Pan Marek Borawski zobowiązał się do powstrzymania się od sprzedaży objętych przez niego 566.666 akcji 
Hollywood S.A. do dnia 31.12.2019 r., chyba że Emitent wyrazi zgodę na wcześniejszą sprzedaż. Pan Grzegorz Kunda oraz 

Pan Andrzej Malinowski zobowiązują się do powstrzymania się od sprzedaży 566.666 akcji Emitenta do dnia 31.12.2018 r., 
chyba że Emitent wyrazi zgodę na wcześniejszą sprzedaż lub Pan Adam Konieczkowski dokona sprzedaży posiadanych akcji 
na rynku regulowanym z wyjątkiem transakcji pakietowych. Po okresach wskazanych powyżej Hollywood S.A. lub podmiot 

wskazany przez Hollywood S.A. będzie posiadało prawo pierwszeństwo nabycia w/w akcji. 

 
Umowa Inwestycyjna z dnia 16 września 2015 roku  
Umowa została zawarta pomiędzy Emitentem a Panią Danutą Marią Łapawa oraz Panem Eugeniuszem Łapawa. Umowa 
zawierała zobowiązanie Pani Danuty Łapawa do objęcia akcji imiennych serii G (zgodnie ze skierowaną przez Emitenta w 
ramach subskrypcji prywatnej ofertą akcji) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 1020 udziałów HTS 
Medij sp. z o.o.  oraz zobowiązanie Pana Eugeniusza Łapawa do objęcia akcji imiennych serii G  (zgodnie ze skierowaną 
przez Emitenta w ramach subskrypcji prywatnej ofertą akcji) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 680 
udziałów HTS Medij sp. z o.o. oraz do objęcia akcji imiennych kolejnej serii (zgodnie ze skierowaną przez Emitenta w ramach 
subskrypcji prywatnej ofertą akcji) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 407 udziałów HTS AMA sp. z 
o.o. W ramach zawartej Umowy Pani Danuta Łapawa oraz Pan Eugeniusz Łapawa zobowiązali się do powstrzymania się od 
sprzedaży objętych w ramach subskrypcji prywatnej akcji (Pani Danuta Łapawa objęła 217.000 akcji serii G, Pan Eugeniusz 
Łapawa objął 144.667 oraz 33.333 akcji serii G) do dnia 31 grudnia 2016 roku, z zastrzeżeniem, iż akcje mogą zostać zbyte, 
jeśli Emitent wyrazi zgodę na wcześniejszą sprzedaż akcji. 

 
Przedwstępna warunkowa umowa nabycia środków trwałych z dnia 9 listopada 2015 roku 
Umowa została zawarta pomiędzy Emitentem a DGP Dozorbud Grupa Polska – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
oraz Pralnia – Opole Sp. z o.o. Umowa zawierała zobowiązanie do nabycia przez Emitenta od DGP Dozorbud określonych w 
umowie składników majątkowych, po wcześniejszym ich przeniesieniu przez Pralnia – Opole na rzecz DGP Dozorbud. W 
umowie postanowiono o przeniesieniu składników majątkowych na rzecz Emitenta poprzez wniesienie wkładu 
niepieniężnego na pokrycie akcji serii I wyemitowanych przez Emitenta i zaoferowanych do objęcia w ramach subskrypcji 
prywatnej DGP Dozorbud. W ramach zawartej Umowy DGP Dozorbud zobowiązał się do powstrzymywania się od sprzedaży 
objętych akcji serii I (1.164.241 akcji serii I), bez zgody Emitenta, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku. 
 
 8. Koszty emisji/oferty 

8.1 Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowa wielkość wszystkich kosztów emisji lub oferty. 

Szacunkowe koszty związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym 
przedstawia poniższa tabela.   
Tabela nr 8.1 – 1 Struktura szacunkowych kosztów związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Emitenta (PLN) 

Wyszczególnienie Szacunkowa wartość 

Koszty sporządzenia Prospektu z uwzględnieniem kosztów doradztwa 350.000 

Koszty administracyjne, opłaty sądowe i notarialne   50.000 

Razem 400.000 

Źródło: Emitent  
Wszystkie kwoty są podane w wartościach netto. 
 
9. Rozwodnienie 
Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych, w związku z 
czym nie ma możliwości rozwodnienia. 
 
10. Informacje dodatkowe  

 
10.1. Zakres działań doradców  
 
Nie dotyczy. Prospekt nie jest związany z emisją/ ofertą papierów wartościowych. 
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10.2. Wskazanie innych informacji w dokumencie ofertowym, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych 
biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport  
Informacje zbadane przez biegłych rewidentów zostały zaprezentowane w pkt 13 oraz w pkt 20 Części Rejestracyjnej 
Prospektu. W Części Ofertowej Prospektu nie wystąpiły informacje, które zostały zbadane lub przejrzane przez 
uprawnionych biegłych rewidentów.  

10.3 Dane ekspertów, których oświadczenia lub raporty zostały zamieszczone w Części Ofertowej Prospektu 

W Części Ofertowej Prospektu nie zostały zamieszczone stwierdzenia lub raporty osoby określanej jako ekspert. 
 
10.4 Potwierdzenie rzetelności informacji uzyskanych od osób trzecich oraz o źródłach tych informacji. 
Nie zostały uzyskane informacje od osób trzecich.
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DEFINICJE I SKRÓTY 

Concordia 3 Société à responsabilité 
limitée, 21 Concordia S. a.r.l.  

Akcjonariusz spółki Hollywood SA 

Akcje Akcje serii A oraz serii C,D,E,F,G,H,I, J  spółki Hollywood S.A. 

ASO, Alternatywny System Obrotu, 
NewConnect 

Zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzony 
poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu 

DM BOŚ, Dom Maklerski BOŚ S.A., 
Firma inwestycyjna,  

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

Dobre Praktyki Spółek Notowanych 
na GPW 

Dokument przyjęty uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA z dnia 4 lipca 2007 roku 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Emitent, Spółka, Hollywood SA, 
Hollywood 

Hollywood Spółka Akcyjna z siedzibą w Sierpcu (02-900), przy u. Bojanowska 2A,  

Energo-fotowoltaika Sp. z o.o. Poprzednia nazwa spółki zależnej HTS Stargard Sp. z o.o.  

EURO, euro, eur Jednostka walutowa obowiązująca w Unii Europejskiej 
 

Hollywood Textile Service 
Deutschland GmbH 

Poprzednia nazwa spółki zależnej HTS Targatz GmbH 

GPW, Giełda, Giełda Papierów 
Wartościowych   

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie 

Grupa kapitałowa. GK Grupa kapitałowa obejmuje spółkę dominującą Hollywood SA i spółki zależne: Hollywood 
Textile Service Sp. z o.o. (HTS), Hollywood Rental Sp. z o.o., Pral Serwis Warszawa Sp. z 
o.o., HTS Medij Sp. z o.o., HTS Targatz GmbH, Pralmed Sp. z o.o., HTS AMA Sp. z o.o., 
POLTEXTIL Sp. z o.o., HTS BAXTER Sp. z o.o., HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum 
Pralnicze Sp. z o.o.), HTS Nieruchomości SA, HTS Stargard Sp. z o.o.,  

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KDPW, Krajowy Depozyt  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z siedzibą w Warszawie,  

Kodeks Karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. 
zm.) 

KSH, Kodeks Spółek Handlowych, 
ksh, Ksh 

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

KNF, Komisja  Komisja Nadzoru Finansowego 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej 

NWZ, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie, NWZ Emitenta, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu 

NBP Narodowy Bank Polski 

PLN, zł Złoty polski, prawny środek płatniczy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  
 

Polservis Adam Konieczkowski  Dawna nazwa Polservis AK Sp. z o.o.  

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (jednolity tekst Dz. U. 2017 r. poz. 
1876) 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178) 
 

Prospekt Niniejszy prospekt emisyjny, będący jedynym prawnie wiążącym dokumentem 
zawierającym informacje o Hollywood Spółka Akcyjna, sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem o Prospekcie 

PSR Polskie Standardy Rachunkowości, zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (Dz. U. z 2009r., Nr 152, poz.1223 ze zm.) 

Rada Nadzorcza Organ nadzoru Hollywood S.A.  

Rozporządzenie MAR  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 
r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 
uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 

Rozporządzenie o Prospekcie, 
Rozporządzenie 809 

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. wdrażające Dyrektywę 
2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w 
prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich 
prospektów oraz upowszechniania reklam. 

S.A., SA Spółka akcyjna 
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Sp. z o.o., sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

Statut Statut Hollywood S.A.  
 

Szczegółowe Zasady Działania KDPW Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – załącznik do 
uchwały zarządu KDPW S.A. nr 79/98 z dnia 29 stycznia 1998 roku z późn. zm. 

UE Unia Europejska 
 

USD Dolar amerykański, prawny środek płatniczy na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity tekst Dz. U. 
z 2017 r. poz. 700, 1089, 1133) 

Ustawa o ochronie konkurencji 
konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 229, 1089, 1132) 

Ustawa o ofercie, Ustawa o ofercie 
publicznej, ustawa o ofercie  

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1639, z 2017 r. poz. 452, 724, 791, 1089) 

Ustawa o obrocie, Ustawa o obrocie 
instrumentami finansowymi 

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1768) 

Ustawa o Nadzorze Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym z dnia 21 lipca 2006 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 
174, 615, 888, 996, 1823) 

Ustawa o opłacie skarbowej Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, 1358, 
1607, 1649, 1844, 1893, z 2016 r. poz. 65, 195, 544,753) 

Ustawa o podatku dochodowym od 
osób fizycznych  

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 
2016 r. poz. 2032, 2048, z 2017 r. poz. 60, 528, 648, 859, 1089, 1428, 1448, 1530) 

Ustawa o podatku dochodowym od 
osób prawnych  

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1888, 1926, 1933, 1948, z 2017 r. poz. 60, 624, 648, 1089, 1448, 1566) 

Ustawa o rachunkowości  Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, 2255, z 
2017 r. poz. 61, 245, 791, 1089) 

Ustawa prawo ochrony środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 
r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888) 

Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1987, 
1954, z 2017 r. poz. 785, 1566) 

Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Hollywood SA 
 

Zarząd Giełdy  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie 

Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd 
Emitenta  

Zarząd Spółki Hollywood Spółka Akcyjna z siedzibą w Sierpcu 
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ZAŁĄCZNIKI  

Jednolity tekst STATUT  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

1. Spółka prowadzona jest pod firmą: "HOLLYWOOD" Spółka Akcyjna. ------------------------------------------------------------  

2. Spółka może używać skrótu firmy: "HOLLYWOOD" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku firmowego. ----------------------  

3. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi w danym języku pełnymi lub skróconymi 

określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju, na obszarze którego będzie prowadzona 

działalność. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2. 

Siedzibą Spółki jest miasto Sierpc. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 3. 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ---------------------------------------------------------  

2. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować 

przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w 

dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych 

przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać 

wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez 

prawo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§4. 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§5. 

Założycielem Spółki jest Adam Andrzej Konieczkowski. -------------------------------------------------------------- 

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁANOŚCI 

§ 6. 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) 13.30.Z PKD – Wykończanie wyrobów włókienniczych; -----------------------------------------------------------------------  

2) 33.12.Z PKD –  Naprawa i konserwacja maszyn; --------------------------------------------------------------------------------  

3) 33.20.Z PKD – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; -------------------------------------------  

4) 35.11.Z PKD – Wytwarzanie energii elektrycznej; -------------------------------------------------------------------------------  

5) 35.12.Z PKD – Przesyłanie energii elektrycznej; ---------------------------------------------------------------------------------  

6) 35.13.Z PKD – Dystrybucja energii elektrycznej; --------------------------------------------------------------------------------  

7) 35.14.Z PKD – Handel energią elektryczną; ---------------------------------------------------------------------------------------  

8) 41.20.Z PKD – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; -----  

9) 43.39.ZPKD – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; -------------------------------------  
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10) 46.90.Z PKD – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; ----------------------------------------------------------------------  

11) 47.11.Z PKD – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, 

napojów i wyrobów tytoniowych; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

12) 55.10.Z PKD – Hotele i inne podobne obiekty zakwaterowania; ------------------------------------------------------------  

13) 55.20.Z PKD – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; -------------------------  

14) 55.30.Z PKD – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; --------------  

15) 56.10.A PKD – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; ---------------------------------------------------------  

16) 56.10.B PKD – Ruchome placówki gastronomiczne; ---------------------------------------------------------------------------  

17) 56.21.Z PKD – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); ---------------  

18) 56.29.Z PKD – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; -----------------------------------------------------------  

19) 66.30.Z PKD – Działalność związana z zarządzaniem funduszami; ----------------------------------------------------------  

20) 68.20.Z PKD – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 

21) 68.31. Z PKD – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----------------------------------------------------------------  

22) 68.32. Z PKD – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----------------------------------------------  

23) 70.10.Z PKD – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

24) 70.22.Z PKD - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----------  

25) 74.10.Z PKD – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; --------------------------------------------------  

26) 74.90.Z PKD – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; ---  

27) 77.21.Z PKD – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; ----------------------------------------  

28) 77.39 PKD – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej 

niesklasyfikowane; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

29) 78 PKD – Działalność związana z zatrudnieniem; -------------------------------------------------------------------------------  

30) 81.21.Z PKD – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 

31) 81.22.Z PKD – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; --------------------------------------  

32) 81.29.Z PKD – Pozostałe sprzątanie; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

33) 82.99.Z PKD - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

34) 96.01.Z PKD – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich; ---------------------------------------------  

35) 96.09.Z PKD –  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. --------------------------------------  

36) 64.9 PKD – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.---

-------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Działalność, na której prowadzenie wymagana będzie licencja, koncesja lub zezwolenie, zostanie podjęta przez Spółkę 

po ich uzyskaniu. 

3. Spółka może dokonywać wszelkich czynności i podejmować wszelkie działania, które bezpośrednio lub pośrednio 

służą interesowi Spółki.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, z zachowaniem wymogów 

określonych w Ksh. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

III.  KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

 

§ 7. 
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1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.164.241 zł (pięćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście 

czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na: -- -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,  

- 17.300.000 (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1 zł 

(słownie: jeden złoty) każda, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 12.700.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości 

nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- 800.000 (słownie osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden 

złoty) każda, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 2.414.295 (słownie: dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na 

okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -------------------------------------------------------  

- 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł 

(słownie: jeden złoty) każda, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 395.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: 

jeden złoty) każda, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 3.485.705 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości 

nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 1.164.241 (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji imiennych serii I, o wartości 

nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J  o wartości nominalnej 1 zł (słownie: 

jeden złoty) każda, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii K, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 

2. Akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, to jest na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na 

Walnym Zgromadzeniu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. ---------------------------------------------------------------  

4. Kapitał zakładowy zostanie w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki. --------------------------------------------------  

 

§7 a 

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o 

kwotę nie wyższą niż 4.000.000 zł (czterech milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 (czterech 

milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy). 

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach 

limitu określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej w ust. 1 powyżej wymaga 

zgody Rady Nadzorczej. 

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach 

określonych w ust. 1 powyżej, a w szczególności: 

a) ustali liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii, 

b) ustali listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji, 

c) ustali ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji, 

d) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji, 

e) ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,  

f) określi wszelkie inne warunki związane z subskrypcją akcji. 
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5. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji 

(prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego 

w granicach kapitału docelowego. 

6. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza 

uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez 

Zarząd z tego upoważnienia. 

 

§8. 

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. ---------------------------------------------------------------------  

2. Akcje imienne mogą zostać na pisemny wniosek zainteresowanego Akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela. 

Zamiany dokonuje Zarząd w terminie do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku przez Akcjonariusza. -------------  

3.  Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.-----------------------------------------------------------------------  

 

§ 9. 

1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----------------------------------------  

2. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------  

 

§ 10. 

Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone w drodze jej nabycia przez 
Spółkę. (umorzenie dobrowolne). Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest co najmniej według wartości 
bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny.  

§ 11. 

1. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.  ------------------------------------------------------------------------  

2. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto 

uchwałę o umorzeniu akcji. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

§ 12. 

Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji lub zwiększenie 

wartości nominalnej dotychczasowych akcji.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§13. 

1. Zbycie akcji imiennych lub inne rozporządzenie nimi, a w szczególności obciążenie akcji imiennych ograniczonym 

prawem rzeczowym może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego § 13. Zbycie akcji 

imiennych lub inne rozporządzenie nimi dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami § 13 jest bezskuteczne 

wobec Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy. ------------------------------------------------------------------------------------------  

PRAWO PIERWSZEŃSTWA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. W przypadku powzięcia przez akcjonariusza Spółki będącego stroną Umowy Inwestycyjnej z dnia z dnia 29 lutego 2016 

r. („Umowa Inwestycyjna”), zawartej pomiędzy Spółką, Adamem Konieczkowskim, Pracosław sp. z o.o. z siedzibą w 

Sierpcu a 21 Concordia 3 Société à responsabilité limitée  zamiaru zbycia akcji imiennych Spółki („Akcjonariusz 

Zbywający”), pozostałym akcjonariuszom Spółki będącymi stroną Umowy Inwestycyjnej („Akcjonariusze 

Uprawnieni”) będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa nabycia tych akcji („Prawo Pierwszeństwa"). W celu 

umożliwienia wykonania Prawa Pierwszeństwa, przed zamierzonym zbyciem akcji Spółki, Akcjonariusz Zbywający 

według swojego wyboru:   
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(i) pisemnie zawiadomi Zarząd o zamiarze zbycia akcji imiennych Spółki, ze wskazaniem warunków, na jakich zbycie to 

ma nastąpić („Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia"), a Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 Dni 

Roboczych przekaże Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia Akcjonariuszom Uprawnionym; albo------------------------------  

(ii) doręczy Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia bezpośrednio wszystkim Akcjonariuszom Uprawnionym oraz Zarządowi.

  

3. W terminie 90 dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, Akcjonariusz Uprawniony będzie 

uprawniony do złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa 

(„Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa"). W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa 

Pierwszeństwa, akcje zostaną zbyte przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Akcjonariusza Uprawnionego, który 

złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze 

Zbycia oraz nie później niż w terminie 60 dni od dnia złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, przy 

czym w przypadku obowiązku uzyskania zgody organu antymonopolowego, wskazany powyżej termin ulega 

przedłużeniu o 120 dni. W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż 

jednego Akcjonariusza Uprawnionego, akcje Spółki zostaną zbyte wszystkim Akcjonariuszom Uprawnionym, którzy 

złożyli Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, w proporcji do posiadanych przez nich akcji Spółki. Jeżeli 

żaden z Akcjonariuszy Uprawnionych nie złoży w terminie Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, 

Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zbycia akcji na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze 

Zbycia nie później niż w terminie 180 dni od dnia upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego 

ustępu, z zastrzeżeniem Prawa Przyłączenia. --------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki z naruszeniem Prawa Pierwszeństwa będzie bezskuteczne w stosunku do 

Spółki i pozostałych akcjonariuszy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Prawo Pierwszeństwa nie ma zastosowania w przypadkach wskazanych w Umowie Inwestycyjnej. ---------------------  

PRAWO PRZYŁĄCZENIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Jeżeli akcjonariusz będący stroną Umowy Inwestycyjnej poweźmie zamiar zbycia lub innego rozporządzenia, w ramach 

pojedynczej lub w ramach kilku powiązanych ze sobą transakcji (transakcje są powiązane, w szczególności, jeżeli akcje 

Spółki nabywa ten sam podmiot lub kiedy nabywają je podmioty powiązane niezależnie od czasu takiego nabycia) 

częścią lub całością posiadanych przez niego akcji imiennych Spółki („Akcjonariusz Zbywający”) na rzecz osoby trzeciej 

(„Wskazany Nabywca"), pozostałym akcjonariuszom Spółki będącym stronami Umowy Inwestycyjnej („Podmiot 

Uprawniony”) będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do transakcji zbycia lub rozporządzenia akcjami Spółki na 

takich samych warunkach jak Akcjonariusz Zbywający (uwzględniających wszelkie korzyści ekonomiczne uzyskane w 

zamian za te akcje Spółki, w ramach jednej lub kilku transakcji), przy czym własność akcji Spółki zbywanych przez 

Podmiot Uprawniony przejdzie na Wskazanego Nabywcę nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Podmiot Uprawniony 

pełnej ceny za sprzedawane akcje („Prawo Przyłączenia").  

7. Prawo Przyłączenia obejmować będzie taką część akcji Spółki należących do Podmiotu Uprawnionego, która 

odpowiada proporcji akcji Spółki zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego do wszystkich akcji Spółki należących 

do Akcjonariusza Zbywającego, a w przypadku, gdy tak wyliczona proporcja wskazywać będzie na ułamkową część 

akcji - liczba akcji Spółki należących do Podmiotu Uprawnionego objęta Prawem Przyłączenia zostanie zaokrąglona w 

górę do pełnej akcji Spółki. Powyższe nie dotyczy przypadku, w którym w wyniku zbycia części akcji Spółki Akcjonariusz 

Zbywający utraci Kontrolę (jak zdefiniowano w Umowie Inwestycyjnej) nad Spółką. W takiej sytuacji 21 Concordia 3 

Société à responsabilité limitée będzie przysługiwało Prawo Przyłączenia obejmujące wszystkie akcje 21 Concordia 3 

Société à responsabilité limitée.  



ZAŁĄCZNIKI  

 

                                                                     Prospekt emisyjny Hollywood S.A.    328|  
  

8. Akcjonariusz Zbywający dostarczy każdemu Podmiotowi Uprawnionemu pisemne zawiadomienie o Zamiarze Zbycia 

wraz z ważną, nieodwołalną ofertą nabycia akcji Spółki należących do Akcjonariusza Zbywającego złożoną przez 

Wskazanego Nabywcę, dotyczącą nabycia części lub całości (odpowiednio zgodnie z Punktem 7 powyżej) akcji Spółki 

należących do Podmiotu Uprawnionego, na takich samych warunkach, jak warunki wskazane, w zależności od 

przypadku, w ofercie otrzymanej lub złożonej Akcjonariuszowi Zbywającemu („Oferta Nabycia"). Oferta Nabycia 

powinna być złożona Podmiotowi Uprawnionemu w formie pisemnej i pozostawać wiążąca, co najmniej w okresie 30 

dni od dnia jej doręczenia Podmiotowi Uprawnionemu.  

9. Podmiot Uprawniony będzie mógł skorzystać z Prawa Przyłączenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Zawiadomienia 

o Zamiarze Zbycia, poprzez przekazanie Akcjonariuszowi Zbywającemu i Wskazanemu Nabywcy oświadczenia o 

przyjęciu Oferty Nabycia, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prawo Przyłączenia wygaśnie, 

jeżeli nie zostanie wykonane w wyżej wymienionym 30-dniowym terminie.  

10. W przypadku zbycia lub rozporządzenia akcjami imiennymi Spółki przez Akcjonariusza Zbywającego z naruszeniem 

Prawa Przyłączenia, a także w przypadku nieuiszczenia przez Wskazanego Nabywcę całości ceny za akcje Spółki 

nabywane od Podmiotu Uprawnionego, zbycie lub rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki przez Akcjonariusza 

Zbywającego oraz Podmiot Uprawniony będzie bezskuteczne w stosunku do Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy 

Spółki (w zakresie dopuszczalnym przez prawo).  

11. Prawo Przyłączenia znajduje zastosowanie odpowiednio w przypadku realizacji przez Akcjonariusza Zbywającego 

transakcji o skutku ekonomicznym analogicznym do sprzedaży akcji Spółki, w tym w szczególności w przypadku zbycia 

przez Spółkę części lub całości przedsiębiorstwa Spółki lub zmiany Kontroli (jak zdefiniowano w Umowie 

Inwestycyjnej) nad Akcjonariuszem.  

12. Prawo Przyłączenia nie ma zastosowania w przypadku zbycia przez Akcjonariusza akcji Spółki na rzecz Podmiotu 

Powiązanego (jak zdefiniowano w Umowie Inwestycyjnej) takiego Akcjonariusza, który przystąpi do Umowy 

Inwestycyjnej.  

13. Wszelkie ograniczenia zbywalności, o których mowa powyżej (Prawo Pierwszeństwa, Prawo Przyłączenia) dotyczą 

wyłącznie akcji imiennych. 

 

§14. 

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych ---------  

 

§15. 

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem 
pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§16. 

Akcje są zbywalne i niepodzielne. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IV. ORGANY SPÓŁKI 

§ 17. 

 

Organami Spółki są:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Walne Zgromadzenie, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3. Zarząd. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Walne Zgromadzenie 

 

§18. 

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie 
może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy. ----------------------------------------------------------------------------   

 

§19. 

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. ------------------------------------------------------------  

2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 

pełnomocnika. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§20. 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie ------------------------------------------------------------------  

 

§21. 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z 

zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------------------  

2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----------------------------------  

 

§22. 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych 
osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------  

 

§23. 

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.  

2. Osoby wymienione w ust.1 udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w granicach swych kompetencji i 

w zakresie niezbędnym dla rozstrzygania spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie w zakresie informacji 

dotyczących Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§24. 

1.  Z zastrzeżeniem obligatoryjnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego 

Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: 

a) wypłata dywidendy; 

b) pozyskania finansowania, w tym emisji nowych akcji lub instrumentów zamiennych na akcje, 

c) emisja obligacji zamiennych, warrantów subskrypcyjnych lub innych instrumentów finansowych powodujących 

potencjalne rozwodnienie kapitału zakładowego Spółki; 

d)  połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki. 

dla swej ważności wymagają większości 4/5 (słownie: czterech piątych) głosów. 

2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. -----------------------  

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia z zachowaniem przepisów 
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Kodeksu spółek handlowych. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§25. 

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie 
mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być 
zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudnianie 
akcjonariuszom wykonywania ich praw. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§26. 

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo 
likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do 
odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Poza 
tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym 
Zgromadzeniu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§27. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie 
roku obrotowego. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§28. 

Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: ------  

1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,  -------------------------------------------------------------------------------------  

2) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -------------------------------------------------  

3) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Rada Nadzorcza 

§29. 

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. ----------------------------------  

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. -------------------------------  

3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany lub zawieszony przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.  ----------  

4. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego przez Walne 

Zgromadzenie – Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji – ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez 

Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. 

Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, 

kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do 

najbliższego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Akcjonariusz Concordia 3 Société à responsabilité limitée posiada prawo powołania lub odwołania 1 (słownie: 

jednego) członka Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 5 (słownie: pięciu) lub 6 (słownie: sześciu) 

członków oraz 2 (słownie dwóch) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 7 (słownie: 

siedmiu) członków. Akcjonariusz Adam Andrzej Konieczkowski posiada prawo powołania lub odwołania 2 (słownie: 

dwóch) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 5 (słownie: pięciu) lub 6 (słownie: sześciu) 

członków oraz 3 (słownie trzech) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 7 (słownie: 

siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku niepowołania przez podmiot uprawniony 

członka Rady Nadzorczej w trybie określonym powyżej przez okres co najmniej 30 dni, odpowiednio akcjonariusz 

Concordia 3 Société à responsabilité limitée lub akcjonariusz Adam Andrzej Konieczkowski mają prawo powołać 
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takiego członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku podmiot pierwotnie uprawniony do wyboru członka Rady 

Nadzorczej będzie posiadał prawo odwołania tak powołanego członka Rady Nadzorczej, pod warunkiem powołania w 

tym samym momencie kolejnego członka Rady Nadzorczej.. ------------------------------------------------------------------------  

6. Uprawnienia osobiste akcjonariusza Concordia 3 Société à responsabilité limitée określone w § 29 ust. 5 wygasają 

jeżeli Concordia 3 Société à responsabilité limitée przestanie bezpośrednio lub pośrednio posiadać akcje Spółki dające 

jej co najmniej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

7. Uprawnienia osobiste akcjonariusza Adama Andrzeja Konieczkowskiego określone w § 29 ust. 5 wygasają z chwilą, 

kiedy przestanie pośrednio lub bezpośrednio posiadać akcje spółki dające prawo do co najmniej 15% udziału w 

ogólnej liczbie głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§30. 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. ------------  

2. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu: -----------------  

1) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu 

zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----------------------------------------------------------------------------------------  

2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy. -----------------------------------------------  

 

§31. 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz określone 

poniżej, w szczególności:  

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w 

zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone), ----------------------------------------------------------------------  

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, --------------------------------------------------------  

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.1) i 2),

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 

5) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, ------------------------------  

6) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, 

7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------  

8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

9) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, -----------------  

10) zatwierdzanie Regulaminu komitetów (o ile takie zostaną przez Radę powołane) oraz każdej ich zmiany, -------  

11) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności komitetów powołanych przez Radę. 

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również: ---------------------------------------------------------------------------------  

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych 

akcjonariuszom na mocy Statutu.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, ----------------------------------------------------  

3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie 

mogą sprawować swoich czynności, ------------------------------------------------------------------------------------------------  

4) udzielanie zgody na: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) tworzenie oddziałów Spółki, -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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b) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz prowadzenie działalności 

konkurencyjnej, w tym posiadania akcji lub udziałów w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji, 

przewyższających kwotę 1.000.000zł (jeden milion złotych), ------------------------------------------------------------  

d) nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości niezależnie od 

wartości takiej nieruchomości, --------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) zawieranie wszelkich umów z członkami zarządu, ich współmałżonkami, krewnymi lub powinowatymi do 

drugiego stopnia lub z osobami prawnymi, w których członek zarządu samodzielnie lub łącznie ze 

współmałżonkiem, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia posiada pośrednio lub bezpośrednio 

udział powyżej 5% w kapitale zakładowym, 

f) na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. ---------------------------------  

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

a) zatwierdzenie strategii Grupy (rozumianej jako Spółka i spółki od niej zależne), w tym ekspansji na nowe rynki 

biznesowe i geograficzne; 

b) zatwierdzenie obligatoryjnego rocznego budżetu Grupy.  

c) ustalanie i wszelkie zmiany wynagrodzenia członków Zarządu Spółki; 

d) zatwierdzanie transakcji z podmiotami powiązanymi z wyłączeniem transakcji z podmiotami, w których 

Spółka lub jej spółki zależne posiadają minimum 90% akcji/udziałów; 

e) zatwierdzanie transakcji z podmiotami powiązanymi akcjonariuszy Spółki; 

f) ustalenie wynagrodzenia któregokolwiek pracownika lub osób współpracujących na stałe ze Spółką lub 

spółkami zależnymi Spółki, na podstawie umów cywilno-prawnych, w tym także członków zarządu spółek 

zależnych i członków organów nadzorczych spółek zależnych, z którego mogłoby wyniknąć łączne całkowite 

wynagrodzenie wraz z premiami w kwocie wyższej niż 250.000 złotych rocznie, przy czym powyższe nie 

dotyczy uprawnień z Programu Motywacyjnego (zdefiniowanego w Umowie Inwestycyjnej). 

g) zaciąganie przez spółkę z Grupy zobowiązań dłużnych (w tym w szczególności z tytułu kredytów, emisji 

obligacji), jeżeli spowodowałoby to wzrost poziomu zadłużenia finansowego spółki z Grupy do poziomu 

przekraczającego dwukrotność EBITDA Spółki za ostatnie 12 miesięcy lub wartość kapitału własnego Spółki 

wynikającego z ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego, 

h) zawarcie przez spółkę z Grupy jakiejkolwiek z umów spełniających choć jeden z następujących warunków: 

– dotyczącej nabycia lub udzielenia licencji, z wyjątkiem licencji na oprogramowanie komputerowe i 

serwerowe; 

– dotyczącej zbycia lub obciążenia praw do znaków towarowych; 

– zawierającej postanowienia o karach umownych, do zapłaty których spółka z Grupy może być 

zobowiązana, w kwocie wyższej niż 500.000 zł, z wyłączeniem umów zawieranych w trybie zamówień 

publicznych; 

i) przystępowanie do spółek, tworzenie spółek, joint ventures, zatwierdzenie transakcji nabycia i zbycia 

udziałów, akcji lub przedsiębiorstw bądź ich zorganizowanych części przez Spółkę lub jej spółki zależne; 

j) zatwierdzenie transakcji połączenia lub podziału jakiejkolwiek spółki z Grupy; 

k) zatwierdzenie rozporządzenia akcjami i udziałami w spółkach zależnych i podmiotach powiązanych z 

wyłączeniem transakcji pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy. 

4. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. ---------------------------------------------------------------------------  



ZAŁĄCZNIKI  

 

                                                                     Prospekt emisyjny Hollywood S.A.    333|  
  

5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa 

regulamin Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, gdy liczebność Rady Nadzorczej wynosić będzie 

przynajmniej 6 osób i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, w ramach Rady Nadzorczej 

powoływany będzie komitet audytu. W przypadku gdy Rada Nadzorcza funkcjonować będzie w składzie 5 

osobowym wykonywanie zadań komitetu audytu w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych 

rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 

publicznym powierza się in corpore Radzie Nadzorczej, 

7. Komitet audytu działać będzie zgodnie z postanowieniami art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych 

rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 

publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649), oraz zgodnie ze swoim regulaminem, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. 

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną  większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział 

w podejmowaniu uchwały. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w ust. 3 powyżej zapadają w 

obecności co najmniej 4/5 składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, rozstrzyga głos 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

 

§32. 

1. W przypadku uzyskania statusu spółki publicznej, przynajmniej 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej 

powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką 

(podmiotów powiązanych). Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust.2 poniżej. ------  

2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba: -------------------------------------------------------------------  

1) niebędąca, w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat, pracownikiem Spółki ani podmiotu powiązanego; -------  

2) niebędąca, w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem 

organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego; --------------------------------------------------------  

3) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;--------------------------------------------  

4) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującego co 

najmniej 5% (słownie: pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu 

podmiotu powiązanego; 

5) która nie otrzymuje i nie otrzymała w ciągu ostatniego roku obrotowego przed powołaniem od Spółki lub od 

podmiotu powiązanego wynagrodzenia w wysokości przekraczającej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), z 

wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady 

Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie; ----------------------------------------------------------------------------  

6) która nie utrzymuje i nie utrzymywała ze Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką w ciągu ostatniego roku 

obrotowego przed powołaniem stosunków handlowych o wartości przekraczającej 100.000 zł (słownie: sto 

tysięcy złotych); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7) która nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat wspólnikiem, członkiem organów lub 

pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego ze 

Spółką; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż 3 (słownie: trzy) kadencje; -------------  

9) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w 
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stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 8). ----------------------------  

3. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. ---------------  

4. W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust.1 do ust.3 powyżej, akcjonariusze 

zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo 

zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia kandydata o 

spełnianiu lub niespełnianiu przez niego  kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust.1 do 

ust.3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, 

rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z 

akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§33. 

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego i dwóch 

Wiceprzewodniczących. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego. -----------------------------------------------------------  

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności jeden z 

Wiceprzewodniczących. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego 

Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec jednego z Wiceprzewodniczących Rady. ------------------------------------------------  

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej 

członkowie zostali zaproszeni. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej , przy obecności większości 

składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie 

nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, rozstrzyga głos Wiceprzewodniczącego Rady.------------------------------

-------------------- 

 
§34. 

Szczegółowe zasady zwoływania, odbywania posiedzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej. 

 

§35. 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie i będą zwoływane z 14-dniowym 

wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.  ---------------------------------------  

3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku 

zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.3 nie stosuje się. 

4.  Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość (w szczególności telekonferencja, wideokonferencja), z zastrzeżeniem postanowień 

Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w tych przypadkach określa Regulamin Rady Nadzorczej.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

§36. 
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1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście ------------------------------------------------------  

1a. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za 
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych 
do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii biegłych lub ekspertów na koszt Spółki. Zarząd jest zobowiązany do zawarcia 

stosownej umowy z wybranym przez Radę Nadzorczą biegłym lub ekspertem.------------------------------------------------------

---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. ----------------------------------------------------------  

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. Członkom 

Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. ----------------------------------------  

5. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji bez ważnego powodu, 

jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe 

podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały. ---------------------------------------------------------------------------------------  

6. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady 

Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w 

której zaistniał konflikt interesów. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które 

mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do 

zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań 

konkurencyjnych wobec Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Zarząd Spółki 

§37. 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych; w 

szczególności prowadzi sprawy Spółki w granicach przewidzianych przez prawo, Statut oraz Regulamin Zarządu. ----  

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami 

niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. ------------------  

3. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną  większością głosów członków Zarządu biorących udział w 

podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. ----------------------------------  

 

§38. 

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:---------------------------------- ----------------------------------------  

 łącznie dwóch członków Zarządu, --------------------------------------------------------- 

 łącznie członek Zarządu i Prokurent, 

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

  

3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy 

członek Zarządu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

  

5. Postanowienia ust.4 nie mają zastosowania do Zarządu jednoosobowego. ------------------------------------------------------  

 

§39. 
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1. Zarząd Spółki składa się  od 1 (jednego) do 5 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu. -----  

2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. -------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (słownie: pięć) lat. ------------------------------  

4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.-----------  

 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI 

§40. 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.----------------------------------------------------------------- 

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się wraz z rokiem kalendarzowym. ------------------------------------------------------------------  

 

§41. 

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: ----------------------------------------------------------------------------------------  

1) kapitał zakładowy, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) kapitał zapasowy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) kapitały rezerwowe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub 

wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. --------------------------------------------------------------------------------  

 

§42. 

Zarząd Spółki jest obowiązany: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w 

terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia bilansowego, poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez 

biegłego rewidenta, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt.1, wraz z opinią i raportem biegłego 

rewidenta, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt.1, opinię wraz z raportem 

biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w §31 ust.1 pkt.3), w terminie do końca 

piątego miesiąca od dnia bilansowego. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§43. 

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------  

2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się proporcjonalnie 

w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----------------------------------------------------------------------------  

7) dywidendę dla akcjonariuszy, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8) pozostałe kapitały i fundusze, --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9) inne cele. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie 

5. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinien być tak ustalony, aby czas przypadający 

pomiędzy nimi nie był dłuższy niż 15 (słownie: piętnaście) dni roboczych, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie 

stanowi inaczej. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia. ---------------------------  

6. Zarząd jest uprawniony do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z 
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wymogami i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§44 

1. Spółka ulega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych przepisami prawa. --------------------------------------------------------  

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -------------  
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Aneks nr 1 
do prospektu emisyjnego Hollywood SA z siedzibą w Sierpcu 

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 listopada 2017 roku („Prospekt”) 
 
 
Niniejszy Aneks nr 1 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych oraz w związku z publikacją przez Emitenta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2017 
roku. 
Odwołania do stron odnoszą się do Prospektu udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 13 
listopada 2017 roku i zamieszczonego na stronach internetowych Emitenta http://hollywoodsa.pl/pl/prospekt oraz w celach 
informacyjnych na stronie internetowej firmy inwestycyjnej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA pod adresem 
http://bossa.pl/analizy/pierwotny/ 
 
Zmiany wprowadzone w związku z publikacją przez Emitenta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2017 
roku  
 
Wobec powyższego do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:  
Strona 10, lit. B7, dodano: 
Strona 37, pkt 3.2 dodano: 
Tabela nr 3.2 Wybrane dane finansowe grupy kapitałowej Emitenta na dzień 30.09.2017 (w tys. zł zgodnie z MSR/MSSF) 

Wyszczególnienie III kw. 2017 31.12.2016 III kw. 2016 

Kapitał własny 118 647 117 902 115 985 

Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych 980 980 1 150 

Należności handlowe oraz pozostałe 29 031 21 816 26 073 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 412 5 663 4 832 

Zobowiązania długoterminowe 51 007 50 551 37 892 

Zobowiązania krótkoterminowe 44 549 33 022 49 728 

Amortyzacja 9 324 11 812 8 551 

Przychody ze sprzedaży 77 219 76 734 55 124 

Zysk/strata ze sprzedaży -716 784 1 683 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 582 6 270 4 405 

Zysk/strata brutto -1 422 3 670 2 479 

Zysk/strata netto -1 538 2 256 1 460 

Źródło: Emitent 
 
Dodatkowo Emitent zamieścił w Prospekcie Emisyjnym skonsolidowane dane śródroczne za III kwartał 2017 roku sporządzone 
według MSR/MSSF, które nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.  
Strona 93, pkt 9.1.1., dodano: 
Tabela nr 9.1.1 – 3 Wybrane pozycje bilansu grupy kapitałowej Emitenta na dzień 30.09.2017 (w tys. zł zgodnie z MSR/MSSF) 
– aktywa 

Wyszczególnienie 30.09.2017 30.09.2017 

Aktywa trwałe, w tym: 175 719 168 124 

- Pozostałe wartości  niematerialne i prawne 324 1 505 

- Wartość firmy   4 764 3 139 

- Rzeczowe aktywa trwałe 165 399 157 990 

- Nieruchomości inwestycyjne 1 853 1 811 

- Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 964 2 435 

- Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych  980 1 150 

- Rozliczenia międzyokresowe 435 94 

Aktywa obrotowe, w tym: 39 480 35 810 

- Zapasy 6 240 3 901 

- Należności handlowe oraz pozostałe 29 031 26 073 

http://hollywoodsa.pl/pl/prospekt
http://bossa.pl/analizy/pierwotny/
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- Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  2 412 4 832 

- Aktywa finansowe pożyczki  0 0 

- Rozliczenia międzyokresowe 1 797 1 004 

Aktywa razem 215 199 203 934 

Źródło: Emitent  
 
Strona 95, pkt 9.1.2, dodano: 
Tabela nr 9.1.2 – 3 Wybrane pozycje bilansu grupy kapitałowej Emitenta na dzień 30.09.2017 (w tys. zł zgodnie z MSF/MSSF) 
– pasywa 

Pozycja 30.09.2017 30.09.2016 

Kapitał własny 118 647 115 985 

- Kapitał podstawowy 50 164 50 160 

- Kapitał zapasowy 66 526 59 267 

- Kapitał z aktualizacji wyceny 21 585 20 607 

- Rozliczenie połączenia -27 086 -27 086 

- Kapitał rezerwowy  0 0 

- Różnice kursowe z przeliczenia jed. zagranicz. -1 0 

- Zysk (-strata) z lat ubiegłych 6 509 10 039 

- Zysk (-strata) netto -1 461 1 478 

- Kapitały mniejszości  2 411 1 520 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 96 552 87 949 

- Rezerwy na  zobowiązania 996 329 

- Zobowiązania długoterminowe 51 007 37 892 

- Zobowiązania krótkoterminowe 44 549 49 728 

Pasywa razem 215 199 203 934 

Źródło: Emitent  
 
Strona 96, pkt 9.1.3 dodano: 
Tabela nr 9.1.3 – 2 Wskaźniki płynności grupy kapitałowej Emitenta 

Wyszczególnienie 30.09.2017 30.09.2016 2016 2015 2014 

Wskaźnik płynności bieżącej 0,89 0,72 1,06 0,73 0,48 

Wskaźnik przyspieszonej płynności 0,71 0,62 0,84 0,67 0,42 

Wskaźnik płynności środków pieniężnych 0,05 0,10 0,17 0,10 0,04 

Źródło: Obliczenia na podstawie historycznych informacji finansowych oraz danych śródrocznych Grupy kapitałowej  
 
Po trzecim kwartale 2017 roku poziom wskaźnika płynności bieżącej osiągnął poziom 0,89, na co wpływ miało zwiększenie się 
poziomu aktywów obrotowych o 14,11% i zobowiązań o 14,25% w stosunku do końca 2016 roku. Zmniejszeniu uległ wskaźnik 
płynności środków pieniężnych, co wynikało ze zmniejszenia się stanu środków pieniężnych i zwiększenia poziomu zobowiązań 
krótkoterminowych.  
 
Strona 96, pkt 9.1.4 dodano: 
Tabela nr 9.1.4 – 2 Wskaźniki sprawności zarządzania grupy kapitałowej Emitenta 

Wyszczególnienie 30.09.2017 30.09.2016 2016 2015 2014 

Cykl rotacji zapasów (w dniach) 18 13 27 11 8 

Cykl inkasa należności (w dniach) 96 105 104 108 60 

Cykl spłaty zobowiązań (w dniach) 68 71 73 126 64 

Źródło: Obliczenia na podstawie historycznych informacji finansowych oraz danych śródrocznych Grupy kapitałowej 
 
Strona 96, pkt 9.1.5 dodano: 
Tabela nr 9.1.5 – 2 Wskaźniki zadłużenia grupy kapitałowej Emitenta 

Wyszczególnienie 30.09.2017 30.09.2016 2016 2015 2014 
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% % % % % 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 44,40% 42,96% 41,50% 57,05% 59,01% 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 23,70% 18,58% 25,25% 31,06% 39,44% 

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 20,70% 24,38% 16,25% 25,99% 19,57% 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 80,54% 75,54% 71,71% 137,25% 158,41% 

Źródło: Obliczenia na podstawie historycznych informacji finansowych oraz danych śródrocznych Grupy kapitałowej 
Po III kwartale 2017 roku poziomy wskaźników zadłużenia uległy zwiększeniu, na co wpływ miało zwiększenie się poziomu 
zobowiązań. 
 
Strona 101, pkt 9.2.1 na końcu punktu dodano: 
Okres trzeciego kwartału 2017 
W III kwartale 2017 roku przychody Grupy Kapitałowej osiągnęły wartość 30.673 tys. zł, natomiast  w  III kwartale 2016 roku 
przychody Grupy wyniosły 20.869 tys. zł. Wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 związany był 
z prowadzoną konsolidacją rynku pralniczego, rozwojem organicznym, wdrażaniem usługi rentalu oraz akwizycją nowych 
zakładów.   
Największy wpływ na wyniki finansowe Grupy uzyskane w III kwartale 2017 roku miały następujące czynniki: 

1) Kontynuacja dotychczas realizowanych kontraktów w spółkach wiodących, tj. Hollywood Textile Service Sp. z o.o. z 
siedzibą w Sierpcu i HTS Medij Sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie oraz pozyskanie nowych kontraktów  w zakresie 
świadczenia usług prania oraz wynajmu i serwisu odzieży i bielizny, w tym m.in.:  rozpoczęcie realizacji usług w 
Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni” w Inowrocławiu, Szpitalu Puckim Sp. z o.o. w Pucku, Akademii Sztuki 
Wojennej w Warszawie, Sam. Publicz. Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola Śródmieście, Samodzielny 
Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Zurominie, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej   w Słupcy, Politechnice Białostockiej w Białymstoku, Szpitalu Grochowskim w Warszawie, Płockim 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Płocku, Woj. Szpitalu Obserwacyjno - Zakaźnym im. T.  Browicza w Bydgoszczy, SP 
ZOZ w Działdowie, Szpitalu Powiatowym w Golubiu Dobrzyniu, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, 
Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny 
Park w Warszawie.  

2) Stosowanie we wszystkich spółkach zależnych systemów oszczędnościowych związanych z eksploatacją maszyn, 
urządzeń i środków transportu.   

 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej osiągnęły za okres trzech kwartałów 2017 roku poziom 77.219 tys. 
zł. Był to wzrost o 0,63% w stosunku do sprzedaży za analogiczny okres roku 2016, kiedy sprzedaż wyniosła 76.734 tys. zł. 
Koszty operacyjne grupy kapitałowej wyniosły 77.935 tys. zł, co w porównaniu do poziomu z 2016 roku, tj. kwoty 53.441 tys. 
zł stanowiło wzrost o 45,83%. Wzrost ten wynikał z rozbudowy Grupy Kapitałowej, co bezpośrednio przełożyło się na wyniki 
całej grupy kapitałowej. Wynik netto wypracowany przez grupę kapitałową na 30.09.2017 roku w kwocie -1.538 tys. zł był 
niższy od wyniku z 2016 roku 2.256 tys. zł, tj.  o -168,17%. Jednocześnie należy wskazać, iż poziom aktywów trwałych wzrósł o 
4,52%, a aktywów obrotowych o 10,25%. Wzrosty wartości widoczny jest również w pozycjach pasywów – w kapitałach 
własnych o 2,30% oraz w pozycji zobowiązań i rezerw na zobowiązania o 9,78% w stosunku do analogicznego okresu roku 
ubiegłego.  
 
Strona 229, pkt 20.6, dodano: 
W Prospekcie Emitent zamieszcza śródroczne informacje finansowe w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III 
kwartał 2017 roku sporządzony według MSR/MSSF. 

GRUPA KAPITAŁOWA HOLLYWOOD 
SKONSOLIDOWANY RAPORT  
ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU  

SPIS TREŚCI: 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU 
3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĄTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH 

STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 
4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY 

RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIESZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, WSZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM 
CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY 
ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM 

6. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO   
7. INCJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYH KONSOLIDACJI   
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9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPARAWOZDAŃ 

10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA 
DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 
12. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU 
1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
Firma emitenta:  HOLLYWOOD 
Forma prawna:  Spółka Akcyjna 
Kraj Siedziby:  Polska 
Siedziba:   Sierpc 
Adres:   ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc 
Telefon:   + 48 (24) 275 81 29 
Faks:   + 48 (24) 275 81 29 
Strona internetowa: www.hollywoodsa.pl 
E-mail:   biuro@hollywoodsa.pl 
REGON:   146351367 
NIP:   7761698650 
KRS:   0000438549 
 
HOLLYWOOD S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Hollywood. Grupa Kapitałowa posiada strukturę 
holdingową, w której Emitent prowadzi działalność za pośrednictwem spółek zależnych. Spółki wchodzące w skład Grupy 
Kapitałowej prowadzą działalność w różnych obszarach pralnictwa. W skład Grupy Kapitałowej Hollywood na dzień publikacji 
niniejszego raportu wchodzą następujące spółki zależne: 
 

1) HOLLYWOOD  TEXTILE  SERVICE  sp. z o. o. 
 
Hollywood Textile Service sp. z o. o.  to zespół pralni “HOLLYWOOD” zlokalizowanych w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2a. 
Zakład został oddany do użytku w 2005 roku, natomiast w latach 2007 - 2009 został znacząco rozbudowany. Obecna 
powierzchnia zakładu wynosi ponad 4.000 m2. Zakład jest w 100% wyposażony w nowe urządzenia i instalacje, co powoduje, 
że w najbliższych kilkunastu latach nie ma potrzeby przeprowadzania większych inwestycji.  
Zakład składa się z dwóch hal  przeznaczonych  dla oddzielnego segmentu:     
a. branży hotelowej,   
b. branży segmentu medycznego.    
Zespół Pralni „HOLLYWOOD” jest jednym z najnowocześniejszych tego rodzaju obiektów w kraju oraz w Europie.  
Średnie miesięczne moce przerobowe kształtują się na poziomie  700 ton.           

 
2) HOLLYWOOD RENTAL sp. z o. o. 

 
Hollywood Rental sp. z o.o. powstała w celu wykonywania specjalistycznej działalności w zakresie serwisu i wynajmu odzieży 
roboczej dla zakładów przemysłowych, serwisu i wynajmu mat wejściowych, serwisu i wynajmu ręczników wielokrotnego 
użytku oraz czyściwa. W 2011 roku spółka zakupiła nieruchomość przy ul. Płockiej w Sierpcu. Po trwającym dwa lata procesie 
inwestycyjnym, głównie związanym z budynkiem i infrastrukturą,  zakład uzyskał pozwolenie na użytkowanie i został 
uruchomiony w maju 2016r. W roku 2017, z początkiem miesiąca maja, rozpoczęto instalację bardzo nowoczesnej linii 
technologicznej do serwisu odzieży roboczej i ochronnej, która w znacznym stopniu ograniczy zatrudnienie pracowników oraz 
zwiększy moce produkcyjne. Zakończenie montażu oraz rozruch tej nowoczesnej zrobotyzowanej instalacji nastąpi na 
przełomie listopada i grudnia 2017 roku. Obszarem działalności spółki jest teren całej Polski.  Moce przerobowe spółki to 500 
ton miesięcznie.  

 
3) PRAL SERWIS  WARSZAWA sp. z o. o. 

 
Założeniem Spółki  Pral Serwis Warszawa  jest  wykonywanie usług pralniczych zarówno dla klientów instytucjonalnych jak i 
indywidualnych o bardzo wysokiej jakości oraz w atrakcyjnej cenie. Zakład znajduje się w Hotelu Marriott w Warszawie i 
oferuje innowacyjną, skuteczną i wydajną procedurę czyszczenia w zakresie przemysłowej pielęgnacji tkanin. Najważniejszym 
atrybutem tej usługi jest zastosowanie technologii czyszczenia opartej na całkowicie bezpiecznym i przyjaznym dla 
użytkownika oraz środowiska, innowacyjnym środku chemicznym o nazwie SOLVONK4. Średniomiesięczne moce przerobowe 
spółki to 70 ton. 
 

4) PRALMED  sp. z o.o. 
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PRALMED  sp. z o.o. została założona w 2012 roku. Głównym zadaniem Spółki jest udzielanie wsparcia technicznego zakładom 
z Grupy Kapitałowej Hollywood S.A., jako wyspecjalizowany serwis o dużej wiedzy technicznej. Spółka Pralmed  zabezpiecza 
zakłady z Grupy Kapitałowej oraz prowadzi działalność dla innych podmiotów w zakresie instalacji urządzeń, serwisu oraz 
doradztwa technicznego. Ponadto spółka świadczy usługi w zakresie sprzedaży i serwisu maszyn (w tym remontów i napraw) 
oraz systemów pralniczych, szaf vendingowych, komór ozonowych, systemów RFID itd. Intencją spółki jest także sprzedaż na 
rynki ogólnoświatowe technologii pralniczych oraz know-how wypracowanego w Grupie Kapitałowej. Nowa strategia 
związana z poszukiwaniem klientów oraz implementacją technologii pralniczych na rynkach światowych zaplanowana jest od 
początku roku 2018. 

 
5) POLTEXTIL sp. z o. o.  

 
Poltextil sp. z o.o. powstała we wrześniu 2011 roku. Spółka skupia 7 podmiotów działających w branży pralniczej oraz 
tekstylnej, których dewizą jest hasło „Solidny Partner”. Udziałowcami spółki są polskie firmy z bogatymi tradycjami i 
długoletnim doświadczeniem, będące jednymi z największych i najprężniej rozwijających się w zakresie produkcji oraz 
świadczenia usług serwisowania bielizny i odzieży roboczej. Działalność spółki polega na skoordynowanej współpracy 
udziałowców w walce z nieuczciwą konkurencją, dokonywaniu wspólnych zakupów, wspólnej promocji, prowadzeniu działań 
edukacyjnych dla klientów - związane z promowaniem rentalu, systemu RFID umożliwiającego automatyczną identyfikację - 
inaczej rozpoznanie obiektu przy użyciu fal radiowych i innych rozwiązań branżowych. 
 

6) HTS TARGATZ GmbH    (dawniej HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH)  
 
Spółka została zarejestrowana w  listopadzie  2013 roku. Siedzibą  firmy i miejscem prowadzenia działalności  jest  miejscowość  
Eberswalde oddalona około 55 km na północny wschód od Berlina.  Prowadzi działalność głównie w zakresie prania bielizny 
szpitalnej i hotelowej. Pozyskuje również kontrahentów  rentalowych z rynku niemieckiego w segmencie hotelowym, 
zakładów przemysłowych i segmencie medycznym.   
Średniomiesięczne moce przerobowe zakładu  wynoszą 400 ton.  
 

7) HTS MEDIJ sp. z o.o. 
 
Spółka HTS Medij sp. z o.o. powstała z dniem 1 lipca 2013 roku. Podstawowym obszarem działalności spółki jest. pralnictwo. 
Drugim ważnym obszarem są usługi  utrzymania czystości.  
Spółka specjalizuje się w świadczeniu usług pralniczych na rzecz sektora medycznego i hotelowego. Coraz większy udział  w 
przychodach spółki stanowią usługi pralnicze w połączeniu z wynajmem pościeli i bielizny (usługa rentalu).  
W zakresie utrzymania czystości spółka oferuje sprzątanie zarówno pomieszczeń biurowych, jak i socjalnych oraz 
przemysłowych w tym m.in.: mycie ścian, posadzek, konstrukcji oraz hal produkcyjnych i magazynów, polerowanie podłóg, 
nakładanie powłoki polimerowej, mycie okien i ciągów komunikacyjnych.  
W ramach swojej działalności  spółka oferuje  czyszczenie suchym lodem. Metoda jest szczególnie polecana do: czyszczenia 
turbin i transformatorów w energetyce, czyszczenia wszelkiego rodzaju form, maszyn i urządzeń (w przemyśle spożywczym, 
motoryzacyjnym, gumowym, metalowym, tworzyw sztucznych, aluminiowym, itp.), Zaletą tej technologii jest oszczędność 
czasu, gdyż nie wymaga ona zatrzymania produkcji. Proces czyszczenia odbywa się „na sucho” co umożliwia prace pod 
napięciem. Spółka wybudowała własną oczyszczalnię ścieków technologicznych. Posiada własne systemy oszczędnościowe 
opracowane wspólnie z Politechniką Poznańską, które zostały opatentowane. Średniomiesięczne moce przerobowe  zakładu 
wynoszą 500 ton. 
 

8) HTS AMA  sp. z o.o. 
 
HTS AMA Sp. z o.o. prowadzi swój Zakład Pralniczy w Poznaniu. Podstawowym obszarem działalności spółki jest świadczenie 
kompleksowych usług pralniczych na rzecz placówek służby zdrowia, klientów z branży hotelarskiej, a także firm 
sprzątających i zakładów produkcyjnych. Spółka obsługuje także klientów z rynku niemieckiego. Średniomiesięczne moce 
przerobowe spółki to 350 ton. 
 

9) HTS BALTICA sp.  z o.o. (dawniej: KONSORCJUM PRALNICZE sp.  z o.o.) 
 
HTS Baltica sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni to zakład pralniczy, zlokalizowany przy obwodnicy trójmiejskiej, uznawany za jeden 
z większych obiektów tego rodzaju w województwie pomorskim. Zajmuje powierzchnię około 4 000 m², przy czym 
powierzchnia produkcyjna  to 2800  m². Zakład specjalizuje się w świadczeniu usług pralniczych d la sektora medycznego. 
Średniomiesięczne moce przerobowe to 350 ton. 
 

10) HTS Baxter  sp.  z o. o. 
 
HTS BAXTER sp. z o.o. z siedzibą w Tykocinie prowadzi działalność związaną z usługami pralniczymi nieprzerwanie od 1993 
roku. Specjalizuje się w świadczeniu usług pralniczych dla sektora medycznego i hotelowego. W 2006r. spółka zakupiła 
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nieruchomość w Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7 tj. działkę o powierzchni 5100 m2 oraz  budynek o powierzchni 966 m2.  
Spółka na przełomie  2015 / 2016r  rozbudowała zakład  i wyposażyła w nowoczesne maszyny i urządzenia pralnicze, co 
pozwala jej pełnić rolę lidera rynku pralniczego w północno - wschodniej części kraju. Średniomiesięczne moce przerobowe 
wynoszą 350 ton. 
 

11) HTS Nieruchomości  S.A. 
 
HTS Nieruchomości S.A. została powołana w celu przejęcia nieruchomości będących obecnie własnością podmiotów Grupy 
Hollywood i efektywnego nimi zarządzania. W dalszej perspektywie, w procesie konsolidacji rynku branży pralniczej w Polsce, 
ta spółka będzie nabywała nieruchomości, które następnie będą służyły do prowadzenia działalności operacyjnej dla spółek 
w Grupie. 
 

12) HTS Stargard Sp. z o.o. 
 
HTS  Stargard Sp. z o.o.  prowadzi działalność pralniczą w sektorze medycznym oraz hotelowym dla klientów instytucjonalnych 
z  zachodniej i północnej Polski oraz  z terenu Niemiec. W 2016 roku przeprowadzono modernizację zakładu,  który 
wyposażono  w nowoczesne wysoko wydajne i ekonomiczne maszyny i urządzenia pralnicze dedykowane obsłudze dużych 
klientów instytucjonalnych.  Średniomiesięczne moce przerobowe to  500 ton. 
 
         13) Pralnia Hevelius  Sp. z o.o. 
 
W dniu 01.08.2017 Spółka Hollywood SA  przejęła  kontrolę nad spółką Pralnia Hevelius Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni,  uzyskując 
większość głosów na posiedzeniu Zarządu Spółki na skutek powołania do zarządu trzech osób  z Hollywood SA ( GK Hollywood 
S.A), pośrednim dysponowaniem większością głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki oraz zaangażowaniem w 
działalność  spółki w oparciu o zawartą umowę o zarządzanie. 
Pralnia Hevelius  Sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług pralniczych dla sektora hotelowego, w tym 4 
i 5 gwiazdkowych hoteli.  Pralnia  wyposażona  jest w  nowoczesne wysoko wydajne i ekonomiczne maszyny oraz urządzenia  
pralnicze wiodących na rynku firm Jensen i Kannegiesser. Spółka wykorzystuje pod działalność około 4000 m2 powierzchni. 
Średniomiesięczne moce przerobowe wynoszą 500 ton. Duży wpływ na wykorzystanie  mocy przerobowych ma sezonowość. 
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Schemat Grupy Kapitałowej  

Hollywood S.A. 
 

 
 
  



8 

 

2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU 

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 
 

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 

 
Elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w poniższym dokumencie w następującej 
kolejności: 
 
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy 
od 1 stycznia do 30 września 2017 wykazujące całkowitą stratę ogółem w kwocie 1.538 tys. zł. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej  
na dzień 30.09.2017 które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 215.199 tys. zł. 
 
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 września 2017 
 
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy 
od 1 stycznia do 30 września 2017 
 
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 
Sierpc, 14.11.2017r 
 
WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EUR 
 
 

 Za okres: Za okres: Za okres: Za okres: Za okres: Za okres: 
 od 01.01.2017 od 01.01.2016 od 01.01.2016 od 01.01.2017 od 01.01.2016 od 01.01.2016 

 do 30.09.2017 do 30.09.2016 do 31.12.2016 do 30.09.2017 do 30.09.2016 do 31.12.2016 

 000' PLN 000' PLN 000' PLN 000'EUR 000' EUR 000' EUR 

Przychody ze sprzedaży 77 219 55 124 76 734 18 141 12 643 17 563 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 582 4 405 6 270 137 1 010 1 435 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 422) 2 479 3 670 (334) 569 840 

Środki pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

4 677 3 762 6 930 1 099 863 1 586 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

(7 137) (17 819) (23 038) (1 677) (4 087) (5 273) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

(791) 13 985 16 868 (186) 3 208 3 861 

Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków 
pieniężnych i ich ekwiwalenty 

(3 251) (72) 760 (764) (17) 174 

Aktywa, razem 215 199 203 934 201 541 49 941 47 295 45 556 

Zobowiązania długoterminowe 52 003 38 221 50 898 12 068 8 864 11 505 

Zobowiązania krótkoterminowe 44 549 49 728 33 022 10 338 11 532 7 464 

Kapitał własny jednostki   118 647 115 985 117 902 27 534 26 898 26 651 

Kapitał podstawowy 50 164 50 160 50 160 11 641 11 633 11 338 

Średnioważona liczba akcji (w tys. szt.) 50 163 42 699 46 460 50 163 42 699 46 460 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / 
EUR) 

-0,0307 0,0439 0,0500 -0,0072 0,0101 0,0114 

 
 
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 roku. 

 Za okres: Za okres: Za okres: Za okres: Za okres:  
od 

01.01.2017 
od 01.01.2016 od 01.01.2016 od 01.07.2017 od 01.07.2016 



9 

 

 
do 

30.09.2017 
do 30.09.2016 do 31.12.2016 do 30.09.2017 do 30.09.2016 

 
000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 

Działalność kontynuowana      
Przychody ze sprzedaży 77 219 55 124 76 734 30 673 20 869 
Amortyzacja  (9 324)  (8 551)  (11 812)  (3 491)  (3 186) 
Zużycie materiałów i energii  (17 692)  (12 856)  (17 252)  (7 809)  (4 795) 
Usługi obce  (25 707)  (20 946)  (28 587)  (7 868)  (8 057) 
Podatki i opłaty  (882)  (564)  (1 028)  (391)  (177) 
Wynagrodzenia  (18 825)  (8 659)  (13 128)  (8 954)  (3 725) 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  (3 160)  (1 341)  (2 141)  (1 459)  (637) 
Pozostałe  (934)  (506)  (1 300)  (615)  (79) 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów  (1 411)  (18)  (702)  35 

Razem koszty działalności operacyjnej  (77 935)  (53 441)  (75 950)  (30 587)  (20 621)       
Zysk (strata) brutto na sprzedaży  (716) 1 683 784 86 248 
Pozostałe przychody operacyjne 1 695 3 723 6 861 340 729 
Pozostałe koszty operacyjne  (397)  (1 001)  (1 375)  (214)  (437) 
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji  -    
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 582 4 405 6 270 212 540 
Zysk (strata) ze zbycia udziałów w jednostkach zależnych 

 -    
Przychody finansowe 30 14 95 7 5 
Koszty finansowe (2 034) (1 940) (2 695) (395) (426) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  (1 422) 2 479 3 670  (176) 119 

Podatek dochodowy  (116)  (1 019)  (1 414) 260 (532) 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej  (1 538) 1 460 2 256 84 (413) 
Wynik na działalności zaniechanej      
Zysk netto za okres obrotowy  (1 538) 1 460 2 256 84 (413) 
 

     
Przypadający:      
 - właścicielom jednostki dominującej  (1 461) 1 478 2 350 189  (451) 

 - udziały niedające kontroli  (77)  (18)  (94)  (105) 38 

  (1 538) 1 460 2 256 84  (413) 

Pozostałe całkowite dochody      

           
Pozycję, które mogą być przeniesione do wyniku           
Podział na udziały niedające kontroli  (14)  (12)  (94) 18 3 
Podatek dochodowy dotyczący pozycji podlegających 
przeniesieniu 130 146 860  (78) 48 

Pozostałe całkowite dochody/(straty) za rok obrotowy 116 134 766  (60) 51 

 
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy razem      

Przypadający:      
 - właścicielom jednostki dominującej 116 134 766  (60) 51 
 - udziały niedające kontroli - - -   

 116 134 766  (60) 51 

      
Całkowite dochody za rok obrotowy razem  (1 422) 1 594 3 022 24  (362) 

Przypadający:      

 - właścicielom jednostki dominującej  (1 345) 1 612 3 116 129  (400) 
 - udziały niedające kontroli  (77)  (18)  (94)  (105) 38 

  (1 422) 1 594 3 022 24  (362) 

Zysk/strata na jedną akcję       

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:      

- zwykły -0,0307 0,0416 0,0500 0,0016 0,0024 
- rozwodniony -0,0307 0,0416 0,0500 0,0016 0,0024 

Z działalności kontynuowanej:        

- zwykły -0,0307 0,0416 0,0500 0,0016 0,0024 
- rozwodniony -0,0307 0,0416 0,0500 0,0016 0,0024 

      
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć. 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
na dzień 30 września 2017 

  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień  

 
30.09.2017 30.09.2016 31.12.2016 

 

 
000' PLN 000' PLN 000' PLN 

Aktywa trwałe 
    

Rzeczowe aktywa trwałe 
 165 399 157 990 158 161 

Wartość firmy 
 4 764 3 139 4 336 

Pozostałe wartości niematerialne 
 324 1 505 379 

Inwestycje w jednostkach zależnych 
 -  - 

Nieruchomości inwestycyjne 
 1 853 1 811 1 853 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 1 964 2 435 1 185 
Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych 

 980 1 150 980 
Rozliczenia międzyokresowe 

 435 94 49  

 175 719 168 124 166 943 

Aktywa obrotowe 
    

Zapasy 
 6 240 3 901 5 625 

Należności handlowe oraz pozostałe 
 29 031 26 073 21 816 

Rozliczenia międzyokresowe 
 1 797 1 004 1 424 

Aktywa finansów - pożyczki 
 - - 70 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 2 412 4 832 5 663  

 39 480 35 810 34 598 

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 
 - - -      

Aktywa razem 
 215 199 203 934 201 541 

 
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (cd.) 
na dzień 30 września 2017 

  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień  

 
30.09.2017 30.09.2016 31.12.2016 

 

 
000' PLN 000' PLN 000' PLN 

Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej 

    
Kapitał podstawowy 

 50 164 50 160 50 160 
Kapitał zapasowy 

 66 526 59 267 60 009 
Kapitał z aktualizacji wyceny 

 21 585 20 607 22 242 
Rozliczenie połączenia 

  (27 086)  (27 086)  (27 086) 
Kapitał rezerwowy 

 - - 5 
Różnica kursowe z przeliczenia jed. zagraniczn. 

  (1) -  (6) 
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych 

 6 509 10 039 8 968 
Zysk netto 

  (1 461) 1 478 2 350 

Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 

 116 236 114 465 116 642 

Udziały niedające kontroli 
 2 411 1 520 1 260 

Razem kapitały własne 
 118 647 115 985 117 902  

    
 
Zobowiązanie długoterminowe     
Pożyczki i kredyty bankowe 

 22 315 16 802 23 272 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 

 10 565 5 713 9 289 
Rezerwy na zobowiązania 

 996 329 347 
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 11 503 13 454 10 642 
Zobowiązania handlowe 

 - - - 
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Zobowiązania pozostałe - Rozliczenie z tyt. nabycia udziałów 

 - - - 
Przychody przyszłych okresów 

 6 624 1 923 7 348  

 52 003 38 221 50 898 

Zobowiązania krótkoterminowe 
    

Pożyczki i kredyty bankowe 
 13 633 13 392 9 366 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 
 5 207 9 259 5 417 

Zobowiązania z tytułu faktoringu 
 - - 264 

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 
 22 124 17 029 15 157 

w tym rezerwy na koszty 
 - - 281 

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 
 134 - 10 

Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków  2 275 2 501 1 199 
Przychody przyszłych okresów 

 1 176 7 547 1 328  

 44 549 49 728 33 022 

Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży 
 - - - 

Pasywa razem 
 215 199 203 934 201 541 

 
 
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami  
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć. 
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SKONSOLIDOWANE  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
 

 

Kapitał 
podstawow

y 

Kapitał 
zapasowy 

Nierozliczo
ny wynik z 

lat 
ubiegłych 

Wynik 
finansowy 

okresu 
obrotoweg

o 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Rozliczenie 
połączenia 

pod 
wspólną 
kontrolą 

Kapitał 
rezerwowy 

Kapitał 
własny 

przypadając
y 

udziałowco
m jednostki 
dominujące

j 

Udziały 
niedające 

kontroli 

Kapita
ł 

własn
y  

razem 

 
PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 

 

          

Stan na dzień 01.01.2017 50 159 60 009 8 968 2 350 22 242 (27 086) 5 116 642 1 260 117 902 

Zmiany w kapitale własnym w roku 2017 
          

Podwyższenie kapitału podstawowego - 
    

- - - 
 

- 

Niezarejestrowane podwyższenie kapitału 5 
    

- (5) - 
 

- 

Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji 

- - 
   

- 
 

- 
 

- 

Skupione akcje własne 
 

- 
     

- 
 

- 

Nabycie udziałów w spółkach zależnych - - 
   

- - - 1 228 1 228 

Udziały niedające kontroli - 
  

77 
 

- - 77 (77) - 

Nabycie dodatkowych udziałów w spółkach zależnych 

- 
 

- - 
 

- - - 
 

- 

Różnice kursowe z przeliczenia  jednostki zagranicznej 

       
4 

 
4 

Przeniesienie z ZFRON - 
    

- - - 
 

- 

Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony  - 
 

- 
 

(657) - - (657) 
 

(657) 

Przeniesienie zysków zatrzymanych - 6 517 (2 459) (2 427) 
 

- - 1 631 
 

1 631 

Wynik okresu - 
 

- (1 461) 
 

- - (1 461) 
 

(1 461) 

Saldo na dzień 30.09.2017 
50 164 66 526 6 509 (1 461) 21 585 (27 086) - 116 236 2 411 118 647 

 
 
 
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć. 
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Kapitał 
podstawowy 

  

Kapitał 
zapasowy 

  

Nierozliczony 
wynik z lat 
ubiegłych 

  

Wynik 
finansowy 

okresu 
obrotowego 

  

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

  

Rozliczenie 
połączenia 

pod 
wspólną 
kontrolą 

  

Kapitał 
rezerwowy 

  Kapitał 
własny 

przypadający 
udziałowcom 

jednostki 
dominującej 

  Udziały 
niedające 

kontroli 

  Kapitał 
własny  
razem 

  
PLN’000 

 
PLN’000 

 
PLN’000 

 
PLN’000 

 
PLN’000 

 
PLN’000 

 
PLN’000 

 
PLN’000 

 
PLN’000 

 
PLN’000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

    

Stan na dzień 01.01.2016  
35 114 

 
25 534 

 
9 104 

 
11 058 

 
20 473 

 
(27 086) 

 
3 881 

 
78 078 

 
2 608 

 
80 686 

Zmiany w kapitale własnym w roku 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Podwyższenie kapitału podstawowego  
15 046 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
- 

 
15 046 

   
15 046 

Niezarejestrowane podwyższenie kapitału  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

(3 881) 
 

(3 881) 
   

(3 881) 

Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną nominalną 
akcji  

- 

 

24 289 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

  
24 289 

   
24 289 

Skupione akcje własne  

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
- 

   
- 

Nabycie udziałów w spółkach zależnych  
- 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 

 
- 

Udziały niedające kontroli  
- 

 

 

 

 

 
18 

 

 

 
- 

 
- 

 
18 

 
(18) 

 
- 

Nabycie dodatkowych udziałów w spółkach 
zależnych  

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 
 

- 
 

(1 070) 
 

(1 070) 

Różnice kursowe z przeliczenia  jednostki 
zagranicznej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
- 

   
- 

Przeniesienie z ZFRON  
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
- 

 
- 

   
- 

Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony   

- 

 

 

 

- 

 

 

 

134 

 

- 

 

- 
 

134 
   

134 

Przeniesienie zysków zatrzymanych  
- 

 
9 444 

 
935 

 
(11 058) 

 

 

 
- 

 
- 

 
(679) 

   
(679) 

Wynik okresu  
- 

 

 

 

 

 
1 460 

 

 

 
- 

 
- 

 
1 460 

   
1 460 

Saldo na dzień 30.09.2016  
50 160 

 
59 267 

 
10 039 

 
1 478 

 
20 607 

 
(27 086) 

 
- 

 
114 465 

 
1 520 

 
115 985 

 
 
 
 
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć. 
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Kapitał 
podstawowy 

 

Kapitał 
zapasowy 

 

Nierozliczo
ny wynik z 

lat 
ubiegłych 

 

Wynik 
finansowy 

okresu 
obrotowego 

 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

 

Rozliczenie 
połączenia 

pod wspólną 
kontrolą 

 

Kapitał 
rezerwowy 

 
Kapitał 
własny 

przypadający 
udziałowcom 

jednostki 
dominującej 

 
Udziały 

niedając
e 

kontroli 

 
Kapitał 
własny  
razem 

  
PLN’000 

 
PLN’000 

 
PLN’000 

 
PLN’000 

 
PLN’000 

 
PLN’000 

 
PLN’000 

 
PLN’000 

 
PLN’000 

 
PLN’000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Stan na dzień 01.01.2016  
35 114 

 
25 534 

 
9 104 

 
11 058 

 
21 476 

 
(27 086) 

 
3 881 

 
79 081 

 
2 608 

 
81 689 

Zmiany w kapitale własnym w roku 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Podwyższenie kapitału podstawowego  
15 046 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
- 

 
15 046 

   
15 046 

Niezarejestrowane podwyższenie kapitału  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

(3 881) 
 

(3 881) 
   

(3 881) 

Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną nominalną 
akcji  

- 

 

26 442 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

  
26 442 

   
26 442 

Skupione akcje własne  

 

 
(2 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
(2 000) 

   
(2 000) 

Nabycie udziałów w spółkach zależnych  
- 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
5 

 
5 

 

 

 
5 

Udziały niedające kontroli  
- 

 

 

 

 

 
94 

 

 

 
- 

 
- 

 
94 

 
(94) 

 
- 

Nabycie dodatkowych udziałów w spółkach 
zależnych  

- 

 

 

 

59 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 
 

59 
 

(1 254) 
 

(1 195) 

Różnice kursowe z przeliczenia  jednostki 
zagranicznej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
(6) 

   
(6) 

Przeniesienie z ZFRON  
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
- 

 
- 

   
- 

Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony   

- 

 

 

 

- 

 

 

 

766 

 

- 

 

- 
 

766 
   

766 

Przeniesienie zysków zatrzymanych  
- 

 
10 033 

 
(195) 

 
(11 058) 

 

 

 
- 

 
- 

 
(1 220) 

   
(1 220) 

Wynik okresu  
- 

 

 

 

 

 
2 256 

 

 

 
- 

 
- 

 
2 256 

   
2 256 

Saldo na dzień 31.12.2016  
50 160 

 
60 009 

 
8 968 

 
2 350 

 
22 242 

 
(27 086) 

 
5 

 
116 642 

 
1 260 

 
117 902 

 
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.
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SKONSOLIDOWANE  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU I III KWARTAŁ 2016 ROKU 

  
 Za okres  Za okres  

 Od 01.07.2017 do 30.09.2017 
 Od 01.07.2016 do  

30.09.2016 

 000' PLN 000' PLN 

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 117 210 117 861 

 - korekty błędów podstawowych - - 

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 117 210 117 861 

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50 164 50 160 

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -   

zwiększenie (z tytułu)   - 

 - wydania udziałów (emisji akcji)   - 

zmniejszenie (z tytułu)   - 

 - umorzenia udziałów (akcji)   - 

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50 164 50 160 

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 66 526 59 917 

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego   (650) 

zwiększenie (z tytułu)   (2 153) 

 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej  - (2 153) 

zmniejszenie (z tytułu) - 1 503 

 - pokrycia straty - (497) 

 - odkup akcji własnych - 2 000 

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu  66 526 59 267 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 21 451 21 841 

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 133 (1 234) 

zwiększenie (z tytułu) -   

 - wyceny bilansowej 133   

zmniejszenie (z tytułu)   (1 234) 

 - wyceny bilansowej - (1 234) 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 21 584 20 607 

Rozliczenia połączenia pod wspólna kontrolą na początek okresu (27 086) (27 086) 

Zmiana kapitału z rozliczenia połączenia pod wspólna kontrolą - - 

zwiększenie (z tytułu) - - 

zmniejszenie (z tytułu) - - 

Rozliczenia połączenia pod wspólna kontrolą na koniec okresu (27 086) (27 086) 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu - - 

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych - - 

zwiększenie (z tytułu) - - 

zmniejszenie (z tytułu) - - 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu w tym: - - 

Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników - - 

Kapitał rezerwowy pokrywający udziały własne - - 

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 999 11 547 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   11 547 

 - korekty błędów podstawowych - - 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6 649 11 547 

zwiększenie (z tytułu) - 991 

 - podziału zysku z lat ubiegłych   935 

    56 

zmniejszenie (z tytułu) (217) (626) 

- przeniesienie  zysków zatrzymanych (245) (626) 

- Udziały niedające kontroli 28   

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 782 11 912 

Zysk (Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 782 11 912 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej     

Wynik netto 189 (413) 

Zysk netto 189   

Strata netto   (413) 

Odpisy z zysku   - 

Udziały niedające kontroli 77 18 

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 116 236 114 465 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 roku 

      

    

 Za okres:  Za okres: Za okres: Za okres: Za okres:  
 

 

od 
01.01.2017  

od 
01.01.2016 

od 
01.01.2016 od 01.07.2017 od 01.07.2016 

 

do 
30.09.2017  

do 
30.09.2016 

do 
31.12.2016 do 30.09.2017 do 30.09.2016 

 000' PLN  000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej        

Zysk / Strata netto  (1 538)  1 460 2 256 84  (413) 

Korekty o pozycje 6 215  2 302 4 674 2 987 4 072 

Amortyzacja 9 324  8 551 11 812 3 491 3 186 
Odsetki, udziały w zyskach, zyski (straty) z tytułu różnic 
kursowych 2 034  1 892 2 628 418 377 

Zysk z działalności inwestycyjnej  (223)   (1 560)  (3 149)  (6) 33 

Zmiana stanu rezerw  (333)  1 890  (51)  (324) 4 073 

Zmiana stanu zapasów  (615)   (2 135)  (2 731)  (871)  (229) 

Zmiana stanu należności  (7 063)   (2 005) 3 495  (2 742)  (812) 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 046  26  (2 810) 4 080  (643) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  (2 414)   (2 449)  (2 368)  (853)  (1 149) 

Inne korekty 57   (351)  (34) 31  (407) 

Zapłacony podatek dochodowy  (598)   (1 557)  (2 118)  (237)  (357) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 677  3 762 6 930 3 071 3 659 

       

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej       

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i 
wartości niematerialnych 88  2 240 7 023 77  (250) 
Środki pieniężne w spółkach zależnych na dzień nabycia 
udziałów   -  -  
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i 
wartości niematerialnych  (7 205)   (18 446)  (27 497)  (4 016)  (7 734) 

Wydatki na nabycie aktywów finansowych  (20)   (1 613)  (2 564)  (20) 1 354 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (7 137)   (17 819)  (23 038)  (3 959)  (6 630) 

       

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej       

Wpływy z zaciągniętych kredytów i pożyczek 28 413  6 531 18 529 9 221 5 339 
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału -  32 500 32 500 -  

Inne wpływy finansowe -  1 121 - - 1 121 

Wydatki na nabycia udziałów własnych   -  -  

Spłata kredytów i pożyczek  (24 361)   (14 887)  (22 635)  (9 286)  (1 818) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  (3 325)   (7 224)  (8 639)  (961)  (870) 

Spłaty odsetek  (1 518)   (1 858)  (2 241)  (459)  (817) 

Inne wydatki finansowe -   (2 198)  (646) -  (2 198) 

  (791)  13 985 16 868  (1 485) 757 

Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych  
i ich ekwiwalentów  (3 251)   (72) 760  (2 373)  (2 214) 

Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 5 663  4 904 4 903 4 785 7 046 
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych -  - - -  
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Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 2 412  4 832 5 663 2 412 4 832 

 
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć. 
 

NOTY DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
sporządzonego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 30 września 2017 
 

1. Informacje ogólne  
 
Informacje o jednostce dominującej 
 
Akt założycielski jednostki dominującej sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Anna Sota w Warszawie w 
dniu 19.10.2012, Repertorium A nr 8073/2012. W dniu 31.10.2012 Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
0000438549.  
 
Siedzibą spółki dominującej jest Sierpc, ul. Bojanowska 2A. 
 
Przedmiotem działalności Spółki jest działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych. 
 
Skład zarządu w okresie od 01.01.2017 do 30.09.2017 był następujący: 

 Adam Andrzej Konieczkowski Prezes Zarządu 

 Maria Kopytek Członek Zarządu 

 Rafał Stanisław Wójcik Wiceprezes Zarządu   

 Paweł Mielczarek Wiceprezes Zarządu   

 Tomasz Mika Wiceprezes Zarządu   
 
Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 do 30.09.2017 był następujący: 
 

 Aneta Kazieczko  Członek  od 11.05.2017 

 Marcin Podsiadło  Przewodniczący   

 Paweł Ryszard Kobierzycki  Członek  do 27.04.2017 

 Koźbiał Patrycja   Członek  od 26.10.2017  

 Cezariusz Konieczkowski  Członek   
 Dariusz Górka  Członek    

 Marek Modecki  Członek    
 
Na dzień 30.09.2017 akcjonariat Spółki przedstawiał się następująco: 
 

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

 Liczba głosów  Udział w ogólnej 
liczbie głosów (%) 

Adam Konieczkowski wraz z 
podmiotem zależnym 
Pracosław Sp. z o.o. 

 
21 005 295 

 
41,87% 

 
38 505 295 

 
56,91% 

21 Concordia 3 S.a.r.l.  19 382 334  38,64%  19 382 334 
 

28,64% 

Pozostali  9 776 612  19,49%  9 776 612 
 

14,45% 

Suma  50 164 241  100%  67 659 241  100% 

 
Informacje o Grupie Kapitałowej 
Na dzień 30.09.2017 Grupa Kapitałowa obejmuje jednostkę dominującą Hollywood S.A. oraz następujące spółki zależne: 

 Pral Serwis Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100% 

 Pralmed Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100% 

 Poltextil Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym bezpośrednio przez spółkę dominującą 16,04%, dodatkowo pośrednio 
poprzez Baxter Sp. z o.o. 16,04% oraz Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. 16,04%, poprzez Wiceprezesa Zarządu Pawła Mielczarek 
3,77%, łącznie 49,48%. Spółka dominująca posiada kontrolę nad Poltextil poprzez osobę Prezesa Zarządu Pana Adama Andrzeja 
Konieczkowskiego. 

 Hollywood Rental Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100% 

 Hollywood Textile Service Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100% 

 HTS Medij Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%  

 Targatz GmbH (wcześniej: HTS Deutschland GmbH), posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100% 
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 HTS Ama Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100% 

 HTS Baxter Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 85% 

 HTS Baltica Sp. z o.o. (wcześniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.), posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 
100% 

 HTS Nieruchomości S.A., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100% 

 HTS Stargard Sp. z o.o. (wcześniej Energo-fotowoltaika Sp. z o.o.), posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 
100% 

 Pralnia HEVELIUS Sp. z o.o., grupa nie posiada udziału w kapitale, ale sprawuje kontrolę nad Spółką. 
 
Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej mające miejsce w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku i po tym dniu. 
W dniu 1 sierpnia 2017 roku Spółka Hollywood SA przejęła kontrolę nad Pralnią HEVELIUS  Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni. Przejęcie 
kontroli nastąpiło w zwiazku z uzyskaniem większości głosów na posiedzeniach Zarządu Spółki na skutek powołania do Zrzadu trzech 
osób z Zarzadów Spółek z Grupy Hollywood.  
 
Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą Grupy w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku: 

  w dniu  21.04.2017 roku Zarząd Hollywood SA  otrzymał informację o podpisaniu przez spółkę z grupy kapitałowej HTS Targatz 
GmbH umowy świadczenia usług pralniczych z siecią szpitali Vivantes ServiceGmbH z siedzibą w Berlinie. Umowa została 
zawarta okres 4 lat, szacunkowa wartość umowy to co najmniej 2.900.000 Euro.  
 

 W dniu 28.04.2017r. rezygnacja Pana Pawła Kobierzyckiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Hollywood.  
 

 w dniu 09.05.2017r. została podpisana umowa kupna sprzedaży urządzeń pralniczych ze spółką zależną Hollywood Rental z 
siedzibą w Sierpcu przy ul Płockiej 50A „Kupującym” a Herbert Kannegiesser GMBH z siedzibą w Niemczech „Sprzedający”. 
Przedmiotem Umowy jest sprzedaż fabrycznie nowych urządzeń pralniczych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy  "Przedmiot 
Umowy". Hollywood Rental Sp. z o.o. kupiła urządzenia wraz z usługą montażu, uruchomienia, przeszkolenia pracowników w 
zakresie obsługi urządzeń oraz transportem urządzeń Kupujący zobowiązany jest zapłacić na rzecz Sprzedającego 
wynagrodzenie tytułem realizacji Umowy w łącznej wysokości netto 1.746.705 EUR. 

 

 11.05.2017 r. – powołano Panią Anetę Kazieczko do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Hollywood. 
 

 27.10.2017r- został powołany Komitet Audytu w składzie  
Patrycja Koźbiał – Przewodnicząca Komitetu Audytu 
Aneta Kazieczko – członek Komitetu Audytu 
Marcin Podsiadło – Członek Komitetu Audytu 
W tym też dniu został przyjęty Regulamin Komitetu Audytu. 
 

Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej nie jest ograniczony. Sprawozdania 
finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie 
finansowe jednostki dominującej. 
 
Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza 
 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą 
funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w tysiącach złotych, 
chyba że w konkretnych sytuacjach, zostały podane z większą dokładnością. 
 

2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości 
 
Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi przez 
Unię Europejską, na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi dalej „MSSF UE”.  
  
MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
(RMSR) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), zatwierdzone do stosowania w 
UE.  
Sporządzając sprawozdanie finansowe za rok 2017 jednostka stosuje takie same zasady rachunkowości jak przy sporządzaniu 
rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016, z wyjątkiem zmian do standardów i nowych standardów i interpretacji 
zatwierdzonych przez Unię Europejską dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku. 
W 2017 roku Spółka przyjęła wszystkie nowe i zatwierdzone standardy i interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości i Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i zatwierdzone do 
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stosowania w UE, mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności i obowiązujące w okresach sprawozdawczych od 
1 stycznia 2017r.   
Poniżej wymieniono standardy i zmiany do standardów zatwierdzone do stosowania w UE i mających zastosowanie do okresów 
sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017:   
a) Poprawka do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 38 Wartości niematerialne: Wyjaśnienia dotyczące akceptowalnych 

metod amortyzacji (rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych)   
W odniesieniu do amortyzacji środków trwałych doprecyzowano, że metoda amortyzacja powinna odzwierciedlać tryb 
konsumowania przez jednostkę gospodarczą korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów. W zmianie do MSR 16 dodano 
jednak, iż metoda oparta na przychodach (odpisy amortyzacyjne dokonywane proporcjonalnie do przychodów generowanych 
przez jednostkę z tytułu działalności, w której wykorzystywane są określone składniki aktywów trwałych) nie jest właściwa. 
RMSR wskazała, że wpływ na wysokość przychodów ma szereg innych czynników, w tym takich jak np. inflacja, która nie ma 
absolutnie nic wspólnego ze sposobem konsumowania korzyści ekonomicznych ze składników rzeczowych aktywów trwałych.  
W odniesieniu do składników aktywów niematerialnych (czyli w ramach poprawki do MSR 38) uznano jednak, że w pewnych 
okolicznościach można uznać, iż zastosowanie metody amortyzacji opartej na przychodach będzie właściwe. Sytuacja taka 
wystąpi, jeżeli jednostka wykaże, że istnieje ścisły związek między przychodami a konsumpcją korzyści ekonomicznych ze 
składnika aktywów niematerialnych oraz dany składnik aktywów niematerialnych jest wyrażony jako prawo do uzyskania 
określonej kwoty przychodów (kiedy jednostka osiągnie określoną kwotę przychodów dany składnik aktywów niematerialnych 
wygaśnie) – przykład może stanowić prawo do wydobywania złota ze złoża, aż osiągnięty zostanie określony przychód.  
b) Poprawka do MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne: Ujmowanie udziałów we wspólnych działaniach   
Poprawka wprowadza dodatkowe wytyczne dla transakcji nabycia (przejęcia) udziałów we wspólnym działaniu, które stanowi 
przedsięwzięcie zgodnie z definicją MSSF 3.   
MSSF 11 wskazuje zatem obecnie, że w takiej sytuacji jednostka powinna, w zakresie wynikającym ze swojego udziału we 
wspólnym działaniu, zastosować zasady wynikające z MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć (jak również inne MSSF niestojące w 
sprzeczności z wytycznymi MSSF 11) oraz ujawnić informacje, które są wymagane w odniesieniu do połączeń. W części B 
standardu przedstawiono bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu ujęcia m.in. wartości firmy, testów na utratę 
wartości  
c) Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych : Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji   
Zmiany mają na celu zachęcenie jednostek do zastosowania profesjonalnego osądu w celu określenia, jakie informacje podlegają 
ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz gdzie i w jakiej kolejności zaprezentować ujawnienia w sprawozdaniu 
finansowym.  
d) Zmiany do MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe : Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym  
Zmiany dotyczą zastosowania metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych. Mają na celu 
przywrócenie tej metody jako dodatkowej opcji rozliczania inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i 
jednostkach stowarzyszonych.  

e) Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych 
jednostkach i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach : Jednostki inwestycyjne – 
zastosowanie wyjątku od konsolidacji  

Zmiany dotyczą jednostek  inwestycyjnych: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji. Wprowadzają także wyjaśnienia w odniesieniu 
do rozliczania jednostek inwestycyjnych.  
f) Poprawki do MSSF - zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF   

• MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana – zmiany w metodach zbycia,  
Wprowadzenie specjalnych wytycznych dotyczących przypadku reklasyfikacji składnika aktywów (lub grupy aktywów 
przeznaczonych do zbycia) z przeznaczonych do sprzedaży na przeznaczone do dystrybucji (lub odwrotnie), lub w 
przypadku zaniechania ich klasyfikacji jako przeznaczonych do dystrybucji. Tego typu reklasyfikacja nie będzie stanowiła 
zmiany planu sprzedaży lub dystrybucji, wobec czego dotychczasowe wymogi dotyczącej klasyfikacji, prezentacji i 
wyceny nie ulegną zmianie. Aktywa, które przestały spełniać kryterium przeznaczonych do dystrybucji (i nie spełniają 
kryteriów przeznaczonych do sprzedaży) należy traktować tak samo, jak aktywa, które przestały kwalifikować się jako 
przeznaczone do sprzedaży. Proponuje się, by poprawki miały zastosowanie prospektywne.  

• MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienia – obsługa kontraktów; zastosowanie zmian do MSSF 7 przy kompensacie 
danych ujawnianych w skróconych śródrocznych sprawozdaniach finansowych,  
Dodanie wytycznych precyzujących, czy dany kontrakt usługowy stanowi kontynuację zaangażowania w przekazywany 
składnik aktywów dla celów ujawnienia informacji wymaganych w odniesieniu do przekazywanych składników aktywów. 
Paragraf 42C(c) MSSF 7 stanowi, że przekazanie umów zgodnie z kontraktem usługowym nie oznacza samo w sobie 
ciągłości zaangażowania związanej z obowiązkiem ujawniania informacji o ich przekazaniu. W praktyce jednak większość 
kontraktów usługowych zawiera dodatkowe klauzule, skutkujące utrzymaniem ciągłości zaangażowania w dany składnik 
aktywów, np. jeżeli kwota i/lub termin wypłaty opłat za usługi zależy od kwoty i/lub terminu otrzymania wpływów 
pieniężnych. Proponowane poprawki przyczyniłyby się do wyjaśnienia tej kwestii.  
Proponowane poprawki do MSSF 7 eliminują wątpliwości dotyczące uwzględniania wymogów ujawniania kompensaty 
aktywów i zobowiązań finansowych w skróconych śródrocznych sprawozdaniach finansowych. Proponuje się 
sprecyzowanie, że ujawnienia dotyczące kompensaty nie są wymagane w stosunku do wszystkich okresów śródrocznych.   

• MSR 19 Świadczenia pracownicze – stopa dyskonta: emisje na rynkach regionalnych,  
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Doprecyzowano, że wysoko oceniane obligacje przedsiębiorstw wykorzystywane do szacowania stopy dyskonta 
świadczeń po okresie zatrudnienia powinny być emitowane w tej samej walucie, co te zobowiązania. Proponowane 
poprawki umożliwią ocenę wielkości rynku takich obligacji na poziomie waluty. Propozycje obowiązywałyby 
retrospektywnie.  

• MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa – ujawnianie informacji „w innym miejscu śródrocznego raportu 
finansowego”.  
Proponuje się wyjaśnienie, czy informacje wymagane w MSR 34 przedstawione są w ramach śródrocznego raportu 
finansowego, ale poza śródrocznym sprawozdaniem finansowym. Zgodnie z propozycją, informacje takie musiałyby być 
włączone do sprawozdania śródrocznego przez odniesienie do innej części raportu śródrocznego dostępnego dla 
użytkowników na tych samych warunkach i w tym samym czasie, co śródroczne sprawozdanie finansowe.  

Przyjęcie powyższych zmian standardów nie spowodowało zmian w polityce rachunkowości Spółki ani w prezentacji danych w 
sprawozdaniu finansowym.  
Spółka nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania standardów i zmian do standardów zatwierdzonych przez Unię 
Europejską, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku.   
MSSF 9 „ Instrumenty finansowe” (z 12 listopada 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami do MSSF 9 i MSSF 7 z 16 grudnia 2011 
r.) – obowiązującym w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018  

Nowy standard zastępuje wytyczne zawarte w MSR 39 Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena, na temat klasyfikacji oraz 
wyceny aktywów finansowych. Standard eliminuje istniejące w MSR 39 kategorie utrzymywane do terminu wymagalności, 
dostępne do sprzedaży oraz pożyczki i należności.   
Składnik aktywów finansowych jest wyceniany według zamortyzowanego kosztu jeżeli spełnione są następujące dwa warunki: 
aktywa utrzymywane są w ramach modelu biznesowego, którego celem jest utrzymywanie aktywów w celu uzyskiwania 
przepływów wynikających z kontraktu; oraz, jego warunki umowne powodują powstanie w określonych momentach przepływów 
pieniężnych stanowiących wyłącznie spłatę kapitału oraz odsetek od niespłaconej części kapitału.  
Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są w wyniku finansowym bieżącego 
okresu, z wyjątkiem sytuacji, gdy inwestycja w instrument finansowy nie jest przeznaczona do obrotu. MSSF 9 daje możliwość 
decyzji o wycenie takich instrumentów finansowych, w momencie ich początkowego ujęcia, w wartości godziwej przez inne 
całkowite dochody. Decyzja taka jest nieodwracalna. Wyboru takiego można dokonać dla każdego instrumentu osobno. Wartości 
ujęte w innych całkowitych dochodach nie mogą w późniejszych okresach zostać przekwalifikowane do rachunku zysków i strat.  
MSSF 9 wprowadzono nowy model w zakresie ustalania odpisów aktualizujących tj. model oczekiwanych strat kredytowych. Istotny 
jest także wprowadzony przez MSSF 9 wymóg ujawniania w pozostałych całkowitych dochodach skutków zmian własnego ryzyka 
kredytowego z tytułu zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.  
a)  MSSF 15 Przychody z umów z klientami – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w 

dniu lub po 1 stycznia 2018 roku  
MSSF 15 określa, w jaki sposób i kiedy należy rozpoznawać przychody, jak również wymaga od podmiotów stosujących MSSF 
istotnych ujawnień. Standard wprowadza jednolity modelu pięciu kroków, oparty na zasadach, który ma być stosowany dla 
wszystkich umów z klientami przy rozpoznawaniu przychodu.   
  

Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE do stosowania:  
a) MSSF 16 Leasing – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 

2019 roku  
MSSF 16 zastępuje obowiązujące dotychczas rozwiązania w zakresie leasingu obejmujące MSR 17, KIMSF 4, SKI 15 i SKI 27.  MSSF 
wprowadza jeden model ujmowania leasingu u leasingobiorcy wymagający ujęcia aktywa i zobowiązania, chyba że okres leasingu 
wynosi 12 miesięcy i mniej lub składnik aktywów ma niską wartość. Podejście od strony leasingodawcy pozostaje zasadniczo 
niezmienione w stosunku do rozwiązań z MSR 17 - nadal wymagana jest klasyfikacja leasingu jako operacyjnego lub finansowego.  

  
b) Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy: Rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 

niezrealizowane straty-  obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 
stycznia 2017 roku,  

Celem proponowanych zmian jest doprecyzowanie, że niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych wycenianych w wartości 
godziwej, a dla celów podatkowych według ceny nabycia, mogą powodować powstanie ujemnych różnic przejściowych.  
Proponowane poprawki będą również stanowić, że wartość bilansowa danego składnika aktywów nie ogranicza szacunków wartości 
przyszłych dochodów do opodatkowania. Ponadto, w przypadku porównania ujemnych różnic przejściowych do przyszłych 
dochodów do opodatkowania, przyszłe dochody do opodatkowania nie będą obejmować odliczeń podatkowych wynikających z 
odwrócenia tych ujemnych różnic przejściowych.  

  
c) Zmiany do MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych: Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji-  obowiązujące w 

odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku,  
Zmiana ma na celu podniesienie jakości informacji dotyczących działalności finansowej i płynności jednostki sprawozdawczej 
przekazywanych użytkownikom sprawozdań finansowych. Wprowadza się wymóg:  

(i) uzgadniania sald otwarcia i zamknięcia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla wszystkich pozycji, generujących przepływy 
pieniężne, które kwalifikują się jako działalność finansowa, z wyjątkiem pozycji kapitału własnego;   
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(ii) ujawniania informacji dotyczących kwestii ułatwiających analizę płynności jednostki, takich jak ograniczenia stosowane przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystania środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.  

  
d) Wyjaśnienia dotyczące MSSF 15 Przychody z umów z klientami - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych 

rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku, Zmiany doprecyzowują w jaki sposób:  
(i) dokonać identyfikacji zobowiązania do realizacji świadczeń,  
(ii) ustalić czy w danej umowie jednostka działa jako zleceniodawca lub agent,  
(iii) ustalić sposób rozpoznawania przychodów z tytułu udzielonych licencji (jednorazowo lub rozliczać w czasie)  Zmiany 

te wprowadzają 2 dodatkowe zwolnienia mające na celu obniżenie kosztów i zawiłości dla jednostek przy wdrażaniu 
standardu.  

  
e) KIMSF nr 22 Transakcje w walucie obcej - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu 

lub po 1 stycznia 2018 roku  
Interpretacja wyjaśnia ujęcie księgowe transakcji uwzględniających otrzymanie lub zapłatę zaliczki w walucie obcej. Interpretacja 
dotyczy transakcji w walucie obcej, wówczas, gdy jednostka ujmuje niepieniężne aktywo lub zobowiązanie wynikające z otrzymania 
lub zapłaty zaliczki w walucie obcej, zanim jednostka ujmuje odnośne aktywo, koszt lub przychód.  

  
f) Poprawki do MSSF (2014-2016) - zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF – 
obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku/po 1 stycznia 
2018 roku  
• Zmiana MSR 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy  
Poprawka dotyczy eliminacji krótkoterminowych zwolnień przewidzianych w par. E3-E7 MSSF 1, ponieważ dotyczyły one minionych 
okresów sprawozdawczych i spełniły już swoje zadanie. Zwolnienia te umożliwiały jednostkom stosującym MSSF po raz pierwszy 
skorzystanie z tych samych ujawnień, jakie przysługiwały jednostkom stosującym je od dawna w odniesieniu do:  
i. Ujawniania pewnych danych porównawczych dotyczących instrumentów finansowych, wymaganych wskutek wprowadzenia 

poprawek do MSSF 7  
ii. Przedstawienie danych porównawczych do ujawnień wymaganych do MSR 19, dotyczących wrażliwości zobowiązań z tytułu 

zdefiniowanych świadczeń na założenia aktuarialne  
iii. Retrospektywnego zastosowania wymogów dotyczących jednostek inwestycyjnych, zawartych w MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27.  

  
• Zmiana MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach  
Poprawka precyzuje zakres MSSF 12 wskazując, że wymogi ujawniania informacji zawarte w tym standardzie, z wyjątkiem 
wymogów par. B10-B16, dotyczą udziałów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży, przeznaczone do podziału między 
właścicieli lub jako działalność zaniechana zgodnie z MSSF 5. Poprawka powstała w związku z niejasnościami dotyczącymi 
wzajemnego oddziaływania wymogów ujawniania informacji zawartych w MSSF 5 i MSSF 12.  

  
Zarząd jest w trakcie analizowania potencjalnego wpływu powyższych standardów na sprawozdanie finansowe spółki w latach 
następnych.   
 
W niniejszym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości 
i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31.12.2016. 
 
Przygotowując skonsolidowane śródroczne sprawozdanie Grupa przyjęła wartości historyczne ze sprawozdań przygotowanych 
zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości łączących się podmiotów. Następnie ujednoliciła zasady rachunkowości i przekształciła 
dane do MSR/MSSF, stosując wszystkie obowiązujące standardy we wszystkich prezentowanych okresach.  
 
Skonsolidowane śródroczne sprawozdania finansowe zostały sporządzone przez Zarząd Spółki Hollywood S.A w celu zamieszczenia 
w prospekcie emisyjnym. 
 
Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości  
 
Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych zmian w standardach MSR/MSSF. 
 
Kontynuacja działalności 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć 
przyszłości. Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuacji działalności przez Grupę Kapitałową Hollywood S.A. 
 
 
Kursy walut 
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Do wyceny pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego z sytuacji finansowej wyrażonych w walutach obcych przyjęto 
następujące kursy walut obcych w złotych: 
 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej 
Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych 
dochodów 

 EUR    EUR   
31.12.2016 4,4240   01.01-31.12.2016 4,3690   

30.09.2016 4,3120   01.01-30.09.2016 4,3599 
  

30.09.2017 4,3091   01.01-30.09.2017 4,2566   
 

3. Połączenia jednostek gospodarczych 
 
  
W okresie od 1 stycznia 2017 do 30 września 2017 roku miało miejsce przejęcie bezkapitałowe kontroli  nad Pralnią HEVELIUS Sp. z 
o. o.  przez Zarząd Spółki Hollywood S.A. 
 
Ważniejsze informacje finansowe  Pralni Hevelius na dzień nabycia kontroli: 
 
Kapitał własny Spółki na dzień nabycia wynosi 1.228 tys. zł 
Przychody ze sprzedaży za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2017roku - 4.733 tys. zł 
Suma bilansowa – 7.784tys zł 
 
W okresie porównawczym od 1 stycznia do 31 marca 2016  miały miejsca następujące nabycia udziałów: 
 
HTS Stargard Sp. z o.o. 
W dniu 29.03.2016 na mocy umowy sprzedaży zawartej z p. Adamem Andrzejem Konieczkowskim nastąpiło nabycie przez 
Hollywood S.A. 199 udziałów w spółce HTS Stargard Sp. z o.o. w kapitale zakładowym, w wysokości łącznej 19.900 zł.  
W dniu 29.03.2016 na mocy umowy sprzedaży zawartej z p. Renatą Konieczkowską nastąpiło nabycie przez Hollywood S.A. 1 udziału 
w spółce HTS Stargard Sp. z o.o. w kapitale zakładowym, w wysokości łącznej 100 zł.  
Nabyte udziały stanowiły łącznie 100% wszystkich udziałów. Łączna cena sprzedaży wynosiła 20.000 zł. Zapłata ceny sprzedaży 
została ustalona w umowie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przez każdą ze stron. Głównym przedmiotem działalności 
przejmowanej spółki jest działalność pralnicza. Nabycie udziałów miało miejsce pod wspólną kontrolą. Połączenie rozliczono 
metodą łączenia udziałów. Wartość nabytych udziałów w cenie nabycia jest równa wartości obejmowanego kapitału 
podstawowego. 
 
Nabycie dodatkowych udziałów HTS Baltica Sp. z o.o. (wcześniej: Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) 
W dniu 30.03.2016 roku zostały zawarte umowy nabycia dodatkowych udziałów w spółce pod firmą Konsorcjum Pralnicze Sp. z.o.o.  
z siedzibą w Gdyni: 
 
Na mocy umowy sprzedaży zawartej w dniu 30.03.2016 z p.  Iwoną Moniką Markowską nastąpiło nabycie 177 udziałów w spółce 
Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, za łączną cenę w wysokości 1.113.038 zł.  
 
Na mocy umowy sprzedaży zawartej w dniu 30.03.2016 z p. Anną Kurpiewską nastąpiło nabycie 80 udziałów w spółce Konsorcjum 
Pralnicze Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, za łączną cenę w wysokości 500.324 zł.  
 
Nabyte udziały stanowiły 19,94% wszystkich udziałów, tym samym Hollywood S.A. posiada 100% udziałów w spółce pod firmą 
Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. Cena sprzedaży wynosiła łącznie 1.613.362 zł. Zapłata ceny sprzedaży została ustalona w umowie w 
terminie 7 dni od daty podpisania umowy przez każdą ze stron. Głównym przedmiotem działalności przejmowanej spółki jest 
działalność pralnicza.  
 
Rozliczenie nabycia dodatkowych udziałów: 
 
Kapitał własny na dzień nabycia wynosi 5.367 tys. zł 
Kapitały netto przypadające na nabyte udziały 19,94% - 1.070 tys. zł 
Cena nabycia – 1.613 tys. zł 
Powstała wartość firmy – 543 tys. zł 
 
W dniu 12.09.2016 nastąpiła zmiana nazwy Spółki z Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. na HTS Baltica Sp. z o.o. 
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4. Segmenty operacyjne 
 
Informacje sporządzane dla osób decydujących w Grupie o przydziale zasobów oraz oceniających wyniki finansowe segmentów 
koncentrują się na analizie wyników ze sprzedaży usług pralniczych, z dzierżawy systemów do obsługi działalności pralniczej, 
wynajmu odzieży i materiałów wielokrotnego użytku oraz działalności holdingowej jednostki dominującej. Wyodrębnienie 
segmentów miało miejsce w oparciu o zróżnicowanie produktów i usług. Segmenty nie podlegały łączeniu. 
Segmenty Grupy objęte sprawozdawczością zgodnie z MSSF 8 są następujące: 

Segment Rodzaj produktów i usług w segmencie 

Działalność pralnicza Usługi pralnicze, dezynfekcji, drobne naprawy krawiecki 

Dzierżawa systemów do obsługi działalności pralniczej Usługi dzierżawy, usługi serwisowe 

Wynajem odzieży i materiałów wielokrotnego użytku    
z usługą kompleksowego serwisu 

Wypożyczanie odzieży i innych materiałów, usługi pralnicze 

Działalność holdingowa 
Transakcje z podmiotami z Grupy wyłączone w konsolidacji- 

odsetki od udzielonych pożyczek, opłaty   z tytułu 
użytkowania znaku towarowego 

 
W trakcie okresów sprawozdawczych nie zaniechano żadnej działalności. Poniżej przedstawiono informacje o segmentach 
sprawozdawczych Grupy. Kwoty wykazane za lata ubiegłe zostały przedstawione zgodnie z wymogami MSSF 8. 
 
Przychody i wyniki segmentów 
Poniżej przedstawiono analizę przychodów, kosztów oraz wyników Grupy w poszczególnych segmentach objętych 
sprawozdawczością: 
 
za okres  od 1 styczeń 2017 do 30 wrzesień 
2017 

Działalność 
pralnicza 

 

Dzierżawa 
systemów 

 

Wynajem 
odzieży i 

materiałów 

 
Działalność 

holdingowa 

 

Razem 

 
000' PLN 

 
000' PLN  000' PLN 

 
000' PLN  000' PLN 

Przychody ze sprzedaży 57 294  1 091  11 337  7 497  77 219  
-  -  -  -  - 

Amortyzacja  (7 298)   (52)   (1 622)   (352)   (9 324) 
Zużycie materiałów i energii  (15 053)   (58)   (2 475)   (106)   (17 692) 
Usługi obce  (16 766)   (128)   (5 544)   (3 269)   (25 707) 
Podatki i opłaty  (670)   (6)   (149)   (57)   (882) 
Wynagrodzenia  (15 617)   (174)   (1 511)   (1 523)   (18 825) 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  (2 726)   (19)   (246)   (169)   (3 160) 
Pozostałe  (705)   (23)   (114)   (92)   (934) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  (216)   (470)   (74)   (651)   (1 411) 

Razem koszty działalności operacyjnej  (58 980)   (930)   (11 735)   (6 219)   (77 935)  

         
Zysk (strata) brutto na sprzedaży  (1 686)  161   (398)  1 278   (716) 
Pozostałe przychody operacyjne 1 211  13  398  73  1 695 
Pozostałe koszty operacyjne  (312)   (6)   (52)   (27)   (397) 
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji -  -  -  -  - 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej  (787)  168   (52)  1 324  582 
Przychody finansowe 23  -  7  -  30 
- w tym z tytułu odsetek 15  -  7  -  22 
Koszty finansowe  (1 087)   (71)   (406)   (470)   (2 034) 
- w tym z tytułu odsetek  (985)   (54)   (404)   (94)   (1 537) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  (1 851)  97   (451)  854   (1 422) 

Podatek dochodowy 44  39  11   (210)   (116) 

          

Zysk (strata) netto  (1 697)  136   (440)  644   (1 538) 
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od 1 styczeń 2016 do 30 wrzesień 2016  
Działalność 

pralnicza 

 

 
Dzierżawa 
systemów 

 

 
Wynajem 
odzieży i 

materiałów 

 
 

Działalność 
holdingowa 

 

 
Razem 

 
000' PLN 

 
000' PLN  000' PLN 

 
000' PLN  000' PLN 

Przychody ze sprzedaży 39 728  371  13 060  1 965  55 124  
-  -  -  -  - 

Amortyzacja  (5 678)   (50)   (2 685)   (138)   (8 551) 
Zużycie materiałów i energii  (10 352)   (11)   (2 460)   (33)   (12 856) 
Usługi obce  (14 514)   (58)   (5 825)   (549)   (20 946) 
Podatki i opłaty  (420)   (3)   (112)   (29)   (564) 
Wynagrodzenia  (6 421)   (71)   (1 209)   (958)   (8 659) 
Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia  (1 092)   (6)   (186)   (57)   (1 341) 
Pozostałe  (324)   (7)   (107)   (69)   (507) 
Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 127   (118)   (27)  -   (18) 

Razem koszty działalności operacyjnej  (38 674)   (324)   (12 611)   (1 833)   (53 442)  

         
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 1 054   47   449   132  1 683 
Pozostałe przychody operacyjne 2 606  7  1 074  36  3 723 
Pozostałe koszty operacyjne  (773)   (3)   (183)   (41)   (1 001) 
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji -    -  -  - 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 887   51   1 340   127   4 405 
Przychody finansowe 8  -  6  -  14 
- w tym z tytułu odsetek 6  -  6  -  12 
Koszty finansowe  (1 185)   (67)   (580)   (108)   (1 940) 
- w tym z tytułu odsetek  (1 016)   (59)   (570)   (108)   (1 753) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 710   (16)  766  19  2 479 

Podatek dochodowy  (748)   (9)   (231)   (32)   (1 020) 

          

Zysk (strata) netto 962   (25)  535   (13)  1 460 

 
 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 Działalność 
pralnicza 

Dzierżawa 
systemów 

Wynajem 
odzieży i 

materiałów 

Działalność 
holdingowa 

Razem 
 

Razem 000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 
Przychody ze sprzedaży 67 693 675 4 952 3 414 76 734  

    - 
Amortyzacja  (9 336)  (67)  (2 164)  (245)  (11 812) 
Zużycie materiałów i energii  (16 521)  (18)  (652)  (61)  (17 252) 
Usługi obce  (25 800)  (124)  (1 873)  (790)  (28 587) 
Podatki i opłaty  (783)  (7)  (105)  (133)  (1 028) 
Wynagrodzenia  (10 995)  (128)  (685)  (1 320)  (13 128) 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  (1 902)  (10)  (95)  (134)  (2 141) 
Pozostałe  (1 136)  (12)  (37)  (115)  (1 300) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  (62)  (340)  (48)  (252)  (702) 

Razem koszty działalności operacyjnej  (66 535)  (706)  (5 659)  (3 050)  (75 950)  

     
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 1 158  (31)  (707) 364 784 
Pozostałe przychody operacyjne 4 104 8 2 674 75 6 861 
Pozostałe koszty operacyjne  (1 244)  (4)  (126)  (1)  (1 375) 
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji - - - - - 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 018  (27) 1 841 438 6 270 
Przychody finansowe 96 - 1  (2) 95 
- w tym z tytułu odsetek 88 - 1 1 90 
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Koszty finansowe  (2 036)  (87)  (388)  (184)  (2 695) 
- w tym z tytułu odsetek  (1 873)  (68)  (380)  (163)  (2 484) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 078  (114) 1 454 252 3 670 

Podatek dochodowy  (920) -  (404)  (90)  (1 414) 

      

Zysk (strata) netto 1 158  (114) 1 050 162 2 256 
 

 

 

 

 

 

   

Powyższe przychody stanowią przychody od odbiorców zewnętrznych. Przychody z transakcji z innymi segmentami operacyjnymi tej 
samej jednostki nie wystąpiły. 
 
Aktywa i zobowiązania segmentów 
 

Aktywa i zobowiązania segmentów          
na dzień 30 wrzesień 2017 Działalność 

pralnicza 
Dzierżawa 
systemów 

Wynajem 
odzieży i 

materiałów 

Działalność 
holdingowa 

Razem 

 
000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 

Aktywa ogółem 80 825 2 917 39 993 91 464 215 199 
w tym wartość firmy 4 764 0 0 0 4 764 
Zobowiązania ogółem 66 722 2 111 22 030 5 689 96 552 
 
Amortyzacja 7 298 52 1 622 352 9 324 

 

Aktywa i zobowiązania segmentów          
na dzień 30 wrzesień 2016 Działalność 

pralnicza 
Dzierżawa 
systemów 

Wynajem 
odzieży i 

materiałów 

Działalność 
holdingowa 

Razem 

 
000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 

Aktywa ogółem 56 813 3 067 45 618 98 435 203 933 
 w tym wartość firmy 3 139 0 0 0 3 139 
Zobowiązania ogółem 50 245 2 301 28 095 7 307 87 948 
 
Amortyzacja 5 678 50 2 685 138 8 551 
 
Aktywa i zobowiązania segmentów           
 na dzień 31 grudnia 2016 

 

Działalność 
pralnicza 

Dzierżawa 
systemów 

Wynajem 
odzieży i 

materiałów 

Działalność 
holdingowa 

Razem 

 

 000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 

Aktywa ogółem 
 85 601 2 821 17 112 96 007 201 541 

 w tym wartość firmy  4 336 0 0 0 4 336 
Zobowiązania ogółem  66 397 2 151 10 553 4 537 83 638 

       
Amortyzacja  9 336 67 2 164 245 11 812 

 
W okresach objętych sprawozdaniem nie występowały istotne pozycje niepieniężne inne niż amortyzacja. Istotne straty na skutek 
utraty wartości aktywów w okresie sprawozdawczym nie miały miejsca. 
 
Informacje geograficzne 
 
Grupa w latach 2016-2017 świadczyła usługi pralnicze oraz wynajmu na terenie Polski za wyjątkiem Spółki HTS Targatz, która 
działalność operacyjną świadczy na terenie Niemiec. Z uwagi na znikomą wartość poznawczą Grupa nie prezentuje klasyfikacji wg 
regionów/województw za te okresy.    
W całym roku 2016 znaczącymi odbiorcami  Grupy Hollywood z poza terenu Polski byli klienci z: 
Szwecji– 3,0 % całości sprzedaży Grupy, 
Niemiec  - 0,1%  całości sprzedaży Grupy. 
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W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 znaczącymi odbiorcami  Grupy Hollywood z poza terenu Polski byli klienci z 
: 
- Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – 6,03% całości sprzedaży Grupy (Usługa prania dla wojska wykonywana jest na terenie 
Polski. Walutą, w której strony rozliczają kontrakt jest dolar amerykański). 
 
Informacje o wiodących klientach 
 
W okresie rozliczeniowym od 1 stycznia do 30 września 2017 roku wystąpiły transakcje sprzedaży z jednym zewnętrznym 
kontrahentem, które przekroczyły 5% przychodów ze sprzedaży Grupy w danym okresie. Klientem tym  była  Kellogg Brown & Root 
Services Int.  z USA.     
 

5. Dywidenda  
 
W okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku  Spółka dominująca nie wypłacała dywidendy. Nie występują znaczące 
ograniczenia zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy jednostce dominującej w postaci dywidend w środkach 
pieniężnych lub do spłaty pożyczek i zaliczek. 
 

6. Zysk przypadający na jedną akcję 
 
Podstawowy zysk na akcję wylicza się, jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz średniej ważonej liczby akcji 
zwykłych w trakcie roku, z wyłączeniem akcji zwykłych nabytych przez Spółkę i wykazywanych, jako akcje własne. 
 

  Za okres:  Za okres:  Za okres: 

  od 01.01.2017  od 01.01.2016  od 01.01.2016 

  do 30.09.2017  do 30.09.2016  do 31.12.2016 

  
000'PLN 

 
000'PLN 

 
000'PLN 

Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki  -1 538  1 460  2 256 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.)  50 163  35 114  46 460 

Podstawowy zysk na akcję (w PLN na jedną 
akcję)  

-0,0307 
 

0,0416 
 

0,0486 

 
Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję 

      

  Za okres:  Za okres:  Za okres: 

  od 01.01.2017  od 01.01.2016  od 01.01.2016 

  do 30.09.2017  do 30.09.2016  do 31.12.2016 

  
000'PLN 

 
000'PLN 

 
000'PLN 

Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki  -1 538  1 460  2 256 

Czynniki rozwadniające  -  -  - 

Zysk zastosowany przy ustalaniu rozwodnionego 
zysku na akcję  -1 538  1 460  2 256 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.)  50 163  35 114  46 460 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb 
rozwodnionego zysku na akcję (tys.)  50 163  35 114  46 460 

Rozwodniony zysk na akcję (w PLN na jedną akcję)  
-0,0307 

 
0,0416 

 
0,0486 

 
Rozwodniony zysk na akcję wylicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby nastąpiła zamiana na 
akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. W przypadku Grupy nie wystąpiły czynniki 
rozwadniające. 
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7. Rzeczowe aktywa trwałe 
 

 
 

 
Grunty 

 

Budynki 

 
Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

 
Środki 

transportu 

 

Pozostałe 

 

  000' PLN  000' PLN  000' PLN  000' PLN  000' PLN  
Okres od 1 stycznia 2017 do 30 września 2017            
Wartość księgowa netto na początek okresu  7 418  50 164  83 334  3 225  6 308  
Objęcie kontroli nad spółkami zależnymi:            

Koszt (brutto)  153  30  4880  1708  14  

Umorzenie  -6  -22  -1573  -865  -6  

Wartość netto na dzień objęcia kontroli  147  8  3 307  843  8  

Pozostałe zwiększenia wartość początkowa  -  657  3 316  883  4 616  
Zmniejszenia wartość początkowa  -  -  -277  -250  -422  
Zwiększenie umorzenia  -  -406  -4 104  -501  -2 889  
Zmniejszenie umorzenia  -  -  50  220  210  
Umorzenie nie stanowiące kosztu amortyzacji  -21  -450  -1 454  -60  301  
Wartość księgowa netto na koniec okresu  7 544   49 973   84 172   4 360   8 132  
Stan na 30 września 2017            
Wartość początkowa  7 397  50 371  84 919  3 798  10 803  
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości  -35  -406  -4 054  -281  -2 679  
Wartość księgowa netto koniec okresu  7 362   49 965  80 865  3 517  8 124  

  Grunty 
 

Budynki 
 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

 
Środki 

transportu 

 
Pozostałe 

 

  000' PLN  000' PLN  000' PLN  000' PLN  000' PLN  
Okres od 1 stycznia 2016  do 30 września 2016            
Wartość księgowa netto na początek okresu  6 614  41 096  72 952  2 004  7 741  
Pozostałe zwiększenia wartość początkowa  733  8 651  8 940  2 044  5 031  
Zmniejszenia wartość początkowa  -  -  -1 451  -516  -2 612  
Zwiększenie umorzenia  -  -730  -3 668  -1 038  -3 114  
Zmniejszenie umorzenia  -  -  242  301  1 071  
Wartość księgowa netto na koniec okresu  7 347  49 017  77 015  2 794  8 117  
 

                Stan na 30 września 2016 

Wartość początkowa  7 347  53 883  102 496  5 252  16 254  
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości  -  -4 866  -25 481  -2 458  -8 136  
Wartość księgowa netto koniec okresu  7 347  49 017  77 015  2 794  8 117  
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8. Zapasy  
 
Na dzień bilansowy nie było ustanowionych zabezpieczeń na zapasach z tytułu zaciągniętych przez Grupę kredytów i pożyczek. 
 

9. Transakcje z podmiotami powiązanymi  
 
Transakcje pomiędzy spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, podlegały eliminacji w momencie konsolidacji i nie zostały 
ujawnione w tej nocie. Transakcje pomiędzy Grupą a podmiotami powiązanymi ujawnione zostały poniżej.  
 
Transakcje handlowe 
 
W ciągu III kwartału roku 2017 i porównywanego kwartału roku 2016, spółki z Grupy zawarły następujące transakcje handlowe ze 
swoimi podmiotami powiązanymi, które nie należą do Grupy: 

  okres do 30.09.2017   okres do 30.09.2016 

Przychody ze sprzedaży towarów i usług 000' PLN  000' PLN 

Pracosław 2  
2 

Certus Sp. z o.o. 12  
88 

Polservis 1  
1 

Konieczkowski Adam 0  
2 

Begreener 2  
0 

Pawlaczyk Iza 6  
27 

 23   120 

 
 

 
 

Zakupy towarów i usług  
Adam Konieczkowski 40  

14 

Certus Sp. z o.o. 278  
131 

Polservis 0  
0 

INDEX Paweł Mielczarek 0  
0 

Marcin Podsiadło 186  
66 

New 4mat 34  
50 

Begreener 1  
0 

Pawlaczyk Iza 18  
19 

Pracosław 25  
23 

 
580   303 

 
 
Pracosław, Kancelaria Podatkowo–Księgowa Certus, Polservis, Begreener są podmiotami powiązanymi osobowo poprzez pana 
Adama Konieczkowskiego. New 4mat to podmiot powiązany poprzez osobę z Zarządu spółki Hollywood S.A Pana Pawła 
Kobierzyckiego. Spółka Pracosław wynajmowała pomieszczenia biurowe od jednostki w Grupie. Iza Pawlaczyk jest osobowo 
powiązana z prezesem spółki Medij. Kancelaria Podatkowo–Księgowa Certus świadczyła usługi finansowo-księgowe, zaś nabywała 
w Grupie usługi informatyczne, korzystała z serwerów i wynajmowała lokal. Polserwis wynajmował lokale w Grupie. Begreener 
sprzedawał środki czystości do Grupy. Izabela Pawlaczyk wynajmuje Grupie pojazd samochodowy oraz w niewielkim zakresie, 
incydentalnie  wykonuje usługę transportową. 
 
Zarówno sprzedaż jak i zakupy towarów oraz usług do i od podmiotów powiązanych odbywa się na podstawie cen rynkowych.   
 
Rozrachunki na dzień bilansowy nie są zabezpieczone i zostaną uregulowane zgodnie z umownymi terminami płatności. Nie 
utworzono żadnych odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych od podmiotów powiązanych.  
 
 
Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży i zakupu towarów i usług przedstawiają się  następująco: 

 stan na dzień 
30.09.2017 

 stan na dzień 
30.09.2016 
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 000' PLN  000' PLN 

Należności od podmiotów powiązanych  
Adam Konieczkowski 1  

1 

Certus Sp. z o.o. 1  
30 

Polservis 0  
0 

Begreener 0  
0 

Marcin Podsiadło 0  
0 

Pawlaczyk Iza 10  
38 

Pracosław 0  
0 

 
11   69 

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 
 

Adam Konieczkowski 0  
0 

Pracosław 9  
4 

Certus Sp. z o.o. 95  
53 

Polservis 0  
0 

Begreener 1  
0 

Marcin Podsiadło 12  
9 

Pawlaczyk Iza 0  
1 

New 4mat 0  
12 

 
117   79 

 

10. Wynagrodzenia kluczowych członków kadry kierowniczej 
Koszty wynagrodzenia członków zarządu oraz członków pozostałej kadry kierowniczej kształtowały się następująco: 

  okres  okres  okres 

  
od 01.01.2017 

 
od 01.01.2016  od 01.01.2016 

  do 30.09.2017  do 30.09.2016  do 31.12.2016 

  000' PLN  000' PLN  000' PLN 

  
 

 
   

Członkowie Zarządu 1077  821  1108 

Członkowie pozostałej kadry kierowniczej 1 441  1 041  1 340 

  2 518  1 862   2 448 

 
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym, w tym członkom zarządu oraz kluczowym członkom kadry kierowniczej nie wystąpiły. 
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11. Instrumenty finansowe 

  

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

 

Aktywa finansowe 
wyceniane w 

wartości godziwej 
przez RZiS 

 

Pożyczki i 
należności 

 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 
godziwej 

przez RZiS  

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane wg 
zamortyzowanego 

kosztu 

 

Ogółem 

Stan na dzień 30.09.2017  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN 

Środki pieniężne 
 

        2 412           2 412 
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności (bez 
budżetowych) 

 

  

  

  

  

29 031 

  

  

  

  

  

29 031 
Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych 

 
100       880           980 

Zobowiązania handlowe i pozostałe (bez budżetowych) oraz 
rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych 
okresów                  (30 920)   (30 920) 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                  (35 948)   (35 948) 

Zobowiązania z tytułu leasingu 
 

                (15 772)   (15 772) 

 

 
100 

 
- 

 
32 323 

 
- 

 
(82 640) 

 
(50 217) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

 

Aktywa finansowe 
wyceniane w 

wartości godziwej 
przez RZiS 

 

Pożyczki i 
należności 

 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 
godziwej 

przez RZiS  

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane wg 
zamortyzowanego 

kosztu 

 

Ogółem 

Stan na dzień 30.09.2016  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN 

Środki pieniężne 
 

        4 832           4 832 
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności (bez 
budżetowych) 

 

  

  

  

  

26 073 

  

  

  

  

  

26 073 
Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych 

 
100       1 050           1 150 

Zobowiązania handlowe i pozostałe (bez budżetowych) oraz 
rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych 
okresów                  (26 828)   (26 828) 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                  (30 194)   (30 194) 

Zobowiązania z tytułu leasingu 
 

                (14 972)   (14 972) 
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100 

 
- 

 
31 955 

 
- 

 
(71 994) 

 
(39 939) 

 
Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych 

Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych   

  

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

 

Aktywa finansowe 
wyceniane w 

wartości godziwej 
przez RZiS 

 

Pożyczki i 
należności 

 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 
godziwej 

przez RZiS 

 

Zobowiązani
a finansowe 

wyceniane 
wg 

zamortyzow
anego 
kosztu  

Ogółem 

Za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 
2017 roku 

 '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN 

Przychody (koszty) z tytułu odsetek      23    (1 602)  (1 579) 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych      7    (432)  (425) 

Rozwiązanie (utworzenie) odpisów aktualizujących      -      - 

Zyski (straty) z tytułu wycen            - 

  -  -  30 - - - (2 034) - (2 004) 

             

  Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

 Aktywa finansowe 
wyceniane w 

wartości godziwej 
przez RZiS 

 Pożyczki i 
należności 

 Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 
godziwej 

przez RZiS 

 Zobowiązani
a finansowe 

wyceniane 
wg 

zamortyzow
anego 
kosztu 

 Ogółem 

Za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30  września 2016 roku '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN 

Przychody (koszty) z tytułu odsetek      7    (1 903)  (1 896) 

Zyski (straty) z tytułu równic kursowych      7    (37)  (30) 

Rozwiązanie (utworzenie) odpisów aktualizujących      -      - 

Zyski (straty) z tytułu wycen            - 

  -  -  14  -  (1 940)  (1 926) 
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Grupa jest narażona na ryzyka związane przede wszystkim z instrumentami finansowymi, z których korzysta, takimi jak: 
kredyty bankowe, pożyczki umowy leasingu finansowego, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz należności i zobowiązania 
handlowe. 
 
Ogólna polityka Grupy Hollywood dotycząca zarządzania ryzykiem finansowym ma na celu zminimalizowanie potencjalnie 
niekorzystnego wpływu na wynik finansowy oraz płynność finansową Grupy. Zarząd jednostki dominującej ustala ogólne 
zasady zarządzania ryzykiem oraz politykę dotyczącą konkretnych obszarów, takich jak: ryzyko zmiany kursu walut, ryzyko 
stopy procentowej, ryzyko kredytowe, w celu stabilizacji przepływów pieniężnych tym samym zapewnienia odpowiedniego 
poziomu płynności i elastyczności finansowej. 
 
Ryzyko walutowe 
Grupa jest narażona na ryzyko walutowe w nieznacznym stopniu z uwagi na sprzedaż na terenie kraju oraz zdecydowaną 
większość zakupów realizowaną w oparciu o PLN. Walutą funkcjonalną jednostek wchodzących w skład Grupy jest polski złoty 
za wyjątkiem spółki HTS Targarz, która swoja działalność operacyjna prowadzi na terenie Niemiec i rozlicza się w walucie tego 
kraju – EURO.  Istotne transakcje z kontrahentami wyrażone w walutach obcych stanowią transakcje z Kellogg Brown & Root 
Service Inc. 601 Jefferson St. JE 1192-D, Houston TX 77002 z USA. Przychody z realizacji kontraktu rozliczane są w  dolarach. 
W roku  bieżącym przychody stanowiły ok. 6% całości przychodów Grupy. Grupa Hollywood SA nie zabezpiecza tych 
przychodów przed ryzykiem walutowym. Krótkie terminy płatności sprawiają, ze potencjalne ujemne różnice kursowe mają 
mniejszy wpływ na wynik finansowy  niż ewentualne koszty zabezpieczeń.     
Grupa stara się ograniczać również ryzyko  zawierając odpowiednie ustalenia w umowach z niektórymi kontrahentami, 
uzależniające finalną cenę dla kontrahenta od kursu waluty mającego wpływ na koszt wytworzenia produktu lub usługi. 
 
Ryzyko stopy procentowej 
Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko wynikające z faktu, że wartość godziwa albo przyszłe przepływy z instrumentu 
finansowego będą zmieniać się na skutek zmian stóp procentowych. Z powodu niedużego udziału długu w finansowaniu 
ogółem oraz poziomu stóp procentowych i ich zmian w ostatnim czasie, ekspozycja Grupy na to ryzyko nie jest szczególnie 
wysoka. W przypadku wzrostu udziału długu w strukturze finansowania ekspozycja na to ryzyko ulegnie zwiększeniu. 
 
Zobowiązaniami narażonymi na zmiany stóp procentowych są przede wszystkim kredyty oraz zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego.  
 
Wrażliwość na wahania stóp procentowych  
Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Grupę zmiana stopy procentowej WIBOR 1M o 1pp spowoduje wzrost obciążeń 
odsetkowych w całym okresie obowiązujących aktualnie podpisanych umów o około 517 tys. PLN. 
 
Grupa nie posiada znaczących aktywów i zobowiązań finansowych o stałej stopie procentowej wycenianych w wartości 
godziwej przez wynik finansowy oraz nie stosuje transakcji pochodnych, jako zabezpieczenie wartości godziwej. Dlatego też 
zmiana stopy procentowej nie miałaby wpływu na sprawozdanie z całkowitych dochodów z tytułu zmiany wartości godziwej 
instrumentów finansowych. 
 
Ryzyko kredytowe 
Ryzyko kredytowe definiowane jest, jako ryzyko poniesienia straty finansowej przez Grupę w sytuacji, kiedy kontrahent lub 
druga strona transakcji nie spełni swoich umownych obowiązków. Polityka Grupy zakłada ciągły monitoring i każdorazową 
analizę możliwości udzielenia kredytu kupieckiego odbiorcom produktów i usług. Wydłużony okres spłaty mogą otrzymać 
firmy będące we wcześniejszych okresach klientami Grupy i charakteryzujące się pozytywną historią spłat, oraz firmy 
posiadające zdolność kredytową ocenioną na podstawie analiz wewnętrznych lub zewnętrznych. Grupa w celu 
zminimalizowania potencjalnego wpływu ryzyka kredytowego na bieżąco monitoruje salda w odniesieniu do każdego klienta. 
W przypadku realizacji sprzedaży do sektora medycznego praktyką jest wykorzystywanie przez Grupę wyspecjalizowanych 
firm faktoringowych, celem poprawy struktury kapitału obrotowego oraz minimalizacji ekspozycji kredytowej. 
 
Niski stopień ryzyka kredytowego widoczny jest na przykładzie analizy poziomu odpisów aktualizujących:  
- dla roku 2017 - obroty Grupy to poziom 77.219 tys. PLN, a poziom utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności 
w 2017 roku to 5 tys. PLN 
  
Ryzyko utraty płynności  
Ryzyko utraty płynności to ryzyko, iż Grupa nie będzie w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych w dacie ich 
wymagalności. W ramach zarządzania ryzykiem płynności Grupa stara się utrzymywać stan środków pieniężnych pozwalający 
na spłatę zobowiązań bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Grupa monitoruje ryzyko braku płynności poprzez planowanie 
płynności, które uwzględnia terminy zapadalności zarówno inwestycji finansowych, aktywów finansowych (należności) oraz 
prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością 
finansowania, a elastycznością głównie poprzez finansowanie własnymi środkami oraz wykorzystywanie kredytów 
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w rachunku bieżącym i umów leasingowych. Biorąc pod uwagę osiągane wyniki finansowe, wielkość i strukturę długu oraz 
historycznie dobry cykl rotacji należności, ryzyko utraty płynności jest niskie. 
 
Zarządzanie ryzykiem kapitałowym  
Celem Grupy w zakresie zarządzania kapitałem jest dostarczenie odpowiednich środków finansowych niezbędnych do 
kontynuowania działalności, tak, aby możliwe było zapewnienie zwrotu na kapitale dla Akcjonariuszy oraz utrzymanie optymalnej 
struktury kapitału. Aby utrzymać lub skorygować strukturę kapitału, Grupa Hollywood może zwracać kapitał Akcjonariuszom, 
emitować nowe akcje lub sprzedawać aktywa w celu obniżenia zadłużenia. Grupa monitoruje kapitał przy pomocy m.in. wskaźnika 
zadłużenia. Istotnym z punktu widzenia możliwości pozyskania niezbędnego finansowania obrotowego jest utrzymanie wskaźnika 
dług/EBITDA na poziomie nieprzekraczającym wartość 3.  
 

  Stan na dzień   Stan na dzień  

  30.09.2017  30.09.2016 

  000' PLN  000' PLN 

Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej  118 647  115 985 

Kredyty i pożyczki   35 948  30 194 

Zobowiązania z tytułu faktoringu  -  - 

Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego  15 772  14 972 

Razem zadłużenie odsetkowe  51 720  45 166 

Współczynnik zadłużenia odsetkowego  0,44  0,39 

     

     

     
Analiza wrażliwości stopy procentowej 

    

  Stan na dzień   Stan na dzień    
30.09.2017 

 
30.09.2016   

000' PLN 
 

000' PLN 

Zobowiązania finansowe - oprocentowane  
    

Kredyty i pożyczki  
 

35 948 
 

30 194 
Faktoring  

 
- 

 
- 

Leasingi 
 

15 772 
 

14 972   
51 720 

 
45 166 

     
Wzrost oprocentowania o 1 pp 

    
Wzrost zobowiązań w PLN / wpływ na wynik 

 517  452  

    
Spadek oprocentowania o 1 pp 

    
Wzrost zobowiązań w PLN / wpływ na wynik 

  (517)   (452) 
 

  

   
 

12. Sprawy sądowe 
 
Na moment sporządzenia sprawozdania toczą się sprawy sądowe z udziałem Grupy z powództwa spółek w Grupie o zapłatę 
nieuiszczonych faktur za zrealizowane usługi. Spośród wszystkich prowadzonych spraw 65% stanowią sprawy przeciwko 
szpitalom.  Wartość poszczególnych sporów nie przekracza 200 000 EUR. Najwyższa wartość sporu, to kwota 1.080 tys. zł. 
Kwota ta, jest dochodzona przez Hollywood Textil Service Sp. z o. o. z pozwu przeciwko Regionalnemu Szpitalowi 
Specjalistycznemu w Grudziądzu. Łączna wartość spraw będących przedmiotem postępowań sądowych i egzekucyjnych Grupy 
to 1.903 tys. zł. 
 

13. Zdarzenia po dniu bilansowym 
 
Po dniu bilansowym miały miejsce następujące zdarzenia: 
 



 

34 

 

 w dniu  21.04.2017 roku Zarząd Hollywood SA  otrzymał informację o podpisaniu przez spółkę z grupy kapitałowej HTS 
Targatz GmbH umowy świadczenia usług pralniczych z siecią szpitali Vivantes Service GmbH z siedzibą w Berlinie. Umowa 
została zawarta okres 4 lat, szacunkowa wartość umowy to co najmniej 2.900.000 Euro.  

 
 

 W dniu 28.04.2017r. rezygnacja Pana Pawła Kobierzyckiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Hollywood.  
 

 w dniu 09.05.2017r. została podpisana umowa kupna sprzedaży urządzeń pralniczych ze spółką zależną Hollywood Rental 
z siedzibą w Sierpcu przy ul Płockiej 50A „Kupującym” a Herbert Kannegiesser GMBH z siedzibą w Niemczech 
„Sprzedający”. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż fabrycznie nowych urządzeń pralniczych, zgodnie z załącznikiem nr 1 
do Umowy  "Przedmiot Umowy". Hollywood Rental Sp. z o.o. kupiła urządzenia wraz z usługą montażu, uruchomienia, 
przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzeń oraz transportem urządzeń Kupujący zobowiązany jest zapłacić 
na rzecz Sprzedającego wynagrodzenie tytułem realizacji Umowy w łącznej wysokości netto 1.746.705 EUR. 

 

 11.05.2017 r. – powołano Panią Anetę Kazieczko do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Hollywood. 
 

 W dniu 01.06.2017 – przyznano Kredyt inwestycyjny w PEKAO S.A. (WIBOR 3M+2.0%) na refinansowanie kredytu w PKO 
BP S.A. z 21/2/2011) w kwocie 7,4 mln dla spółki HTS MEDIJ_kredyt uruchomiony w1.08.2017r.,  oraz Kredyt w rachunku 
bieżącym (WIBOR 1M+1,3%)  z limitem 1 mln. 

 

 W dniu 11.07.2017 – przyznano Kredyt inwestycyjny w Pekao SA na zakup tekstyliów (WIBOR 3M+1.4%) z militem 1 mln 
dla spółki HTS Medij. 

 

 W dniu 1 sierpnia 2017 roku Spółka Hollywood SA przejęła kontrolę nad pralnią HEVELIUS  Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni. 
Przejęcie kontroli nastąpiło w zwiazku z uzyskaniem większości głosów na posiedzeniach Zarządu Spółki na skutek 
powołania do Zrzadu trzech osób z Zarzadów Spółek z Grupy Hollywood.  

 

14. Zmiany wartości szacunkowych 
 
W działalności Grupy Kapitałowej Hollywood nie występuje sezonowość – brak wpływu na wartości szacunkowe. 
 
Na dzień 30 czerwca 2017 roku w Grupie nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metodologii dokonywania 
szacunków, które miałyby wpływ na sprawozdania bieżące lub sprawozdania za okresy przyszłe.  
Najistotniejsze szacunki dokonane za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 roku dotyczą:  
 
Odpis aktualizujący należności 
Na dzień bilansowy spółki z Grupy dokonują aktualizacji wartości należności, oceniają prawdopodobieństwo uzyskania 
wpływów z tytułu przeterminowanych należności i szacują wartość utraconych wpływów, na które tworzony jest odpis 
aktualizujący. Grupa tworzy odpisy aktualizujące w kwocie, którą uznaje za mało prawdopodobną do odzyskania. 
Przeprowadzone analiza wykazała, że w na dzień bilansowy łączny odpis aktualizujący stan należności w Grupie wynosi 
642tys.zł. Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości ujęty został w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych 
w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w roku zaistnienia przesłanki do odpisu. 
 
Odpis aktualizujący zapasy 
Nie wystąpiły przesłanki do utworzenia odpisu aktualizującego zapasy. 
 
Szacunki przyjęte przy szacowaniu rezerw na zobowiązania 
Na dzień bilansowy spółki Grupy Kapitałowej dokonują szacunków zobowiązań z tytułu wykonanych na rzecz spółek lecz 
niezafakturowanych usług. Kalkulowane kwoty wynikają głównie z szacunków na podstawie ustaleń umownych z 
kontrahentami. 
 
Rezerwy na odprawy emerytalne oraz niewykorzystane urlopy kalkulowane są bezpośrednio przez Spółkę bez udziału 
aktuariusza. W okresie 6 miesięcy 2017 roku nie wystąpiły istotne zmiany w pozycji rezerw.  
 
Wartość godziwa aktywów trwałych 
Przy przekształceniu jednostkowych sprawozdań finansowych spółek z Grupy skorzystano z możliwości przyjęcia wartości 
godziwej środków trwałych jako zakładanego kosztu na dzień przejścia na MSR/MSSF. Wartość godziwa środków trwałych 
była ustalona przez  niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. 
 

15. Poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych 
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Zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych na dzień 30 września 2017r wynoszą łącznie 3,45 
mln zł, w tym m.in.: 860 tys. zł przez Medij Sp. z o.o., 687 tys. zł przez Hollywood Textile Services Sp.  z o.o., 465 tys. zł przez 
Spółkę Rental, 357 tys. zł  Baxter Sp. z o.o., 272 tys. zł  przez Baltica Sp. z o.o.  
 
W okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku Grupa HOLLYWOOD S.A. poniosła nakłady na aktywa trwałe w  wartości ok. 
10 mln zł. 
 

3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH 
STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 

 
Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z § 5 ust. 4.1 - 4.2 oraz 5.1 – 5.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 
 
Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentuje dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 
września  2017 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia  
2016 roku do 30 września 2016 roku. 
 
Śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi 
przez Unię Europejską, na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi dalej „MSSF UE”.  
  
MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
(RMSR) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), zatwierdzone do stosowania 
w UE.  
Sporządzając sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku zastosowano  obowiązujące MSR.  W 2017 roku Spółka przyjęła 
wszystkie nowe i zatwierdzone standardy oraz interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości i Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, mające zastosowanie do 
prowadzonej przez  Grupę Kapitałową  polityki rachunkowości. 
 Przygotowując skonsolidowane śródroczne sprawozdanie (dane  porównywalne za rok 2016) Grupa przyjęła wartości 
historyczne ze sprawozdań przygotowanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. Następnie ujednoliciła zasady 
rachunkowości i przekształciła dane do MSR/MSSF, stosując wszystkie obowiązujące standardy.  
 
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową w nie 
zmniejszonym istotnie zakresie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej i nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania działalności.   
    
Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w tys. złotych. 
 

4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY 
RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIESZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM 
CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

W III kwartale 2017 roku przychody Grupy Kapitałowej osiągnęły wartość  30.673 tys. zł, natomiast  w  III kwartale 2016 roku 
przychody Grupy wyniosły 20.869 tys. zł. Wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 związany był 
z prowadzoną konsolidacją rynku pralniczego, rozwojem organicznym, wdrażaniem usługi rentalu oraz akwizycją nowych 
zakładów.   
 
Największy wpływ na wyniki finansowe Grupy uzyskane w III kwartale 2017 roku miały następujące czynniki: 
 

3) Kontynuacja dotychczas realizowanych kontraktów w spółkach wiodących, tj. Hollywood Textile Service Sp. z o.o. z 
siedzibą w Sierpcu i HTS Medij Sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie oraz pozyskanie nowych kontraktów  w zakresie 
świadczenia usług prania oraz wynajmu i serwisu odzieży i bielizny, w tym m.in.:  rozpoczęcie realizacji usług w 
Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni” w Inowrocławiu, Szpitalu Puckim Sp. zo.o. w Pucku, Akademii Sztuki 
Wojennej w Warszawie, Sam. Publicz. Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola Śródmieście, Samodzielny 
Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Zurominie, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej   w Słupcy, Politechnice Białostockiej w Białymstoku, Szpitalu Grochowskim w Warszawie, Płockim 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Płocku, Woj. Szpitalu Obserwacujno - Zakaźnym im. T.  Browicza w Bydgoszczy, SP 
ZOZ w Działdowie, Szpitalu Powiatowym w Golubiu Dobrzyniu, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, 
Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny 
Park w Warszawie.  

4) Stosowanie we wszystkich spółkach zależnych systemów oszczędnościowych związanych z eksploatacją maszyn, 
urządzeń i środków transportu.   
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5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY 

ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM 

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych. 
 

6. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO 

Nie dotyczy. 
 

7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Hollywood SA kontynuuje proces przejścia z New Connect na parkiet główny  Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. 
Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego  z dnia 08 listopada 2017r prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu  został 
przez Komisję zatwierdzony. Do publicznej wiadomości został  udostępniony od  dnia 13 listopada 2017 w postaci 
elektronicznej na stronie internetowej spółki http://hollywood.pl/pl/prospekt oraz stronie internetowej Firmy inwestycyjnej 
–Domu Maklerskiego BOŚ SA : http://bossa.pl/analizy/pierwotny/. 
 
Grupa Kapitałowa  angażuje się w działania B+R mające na celu wdrożenie prośrodowiskowych rozwiązań  do branży 
pralniczej. W przyszłości zamierza wdrożyć do swoich pralni innowacyjne rozwiązania m.in. w oparciu o wykorzystanie 
nanotechnologii. Wspólnie z Instytutem Hohenstein oraz Politechniką Warszawską  realizuje Projekt międzynarodowy pn. 
„Opracowanie zrównoważonego procesu recyklingu wody i detergentów stosowanych w pralniach przemysłowych” 
Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu wody stosowanej w pralniach przemysłowych. 
Technologia ta będzie oparta o filtrację membranową oraz wstępną obróbkę wody za pomocą metody indukcji dipoli. 
 
Spółka kontynuuje kampanię informacyjną  mającą na celu zwiększenie zainteresowania szpitali usługą sprzedaży lub 
wynajmu szaf vendingowych  do automatycznego wydawania bielizny operacyjnej i przyjmowania brudnej za pomocą 
magnetycznej identyfikacyjnej karty użytkownika. Usługę tą chcemy rozwijać  także w segmencie zakładów przemysłowych. 
 
W spółkach należących do Grupy Kapitałowej kontynuowane były również działania związane z propagowaniem 
innowacyjnego systemu radiowej identyfikacji bielizny i odzieży tzw. Systemu RFID jako nowoczesnego narzędzia do 
bezdotykowego identyfikowania i ewidencjonowania tekstyliów. Usługa ta dynamicznie jest rozwijana i  coraz więcej szpitali 
i zakładów przemysłowych decyduje się na stosowanie tego innowacyjnego systemu.  
  
Zarząd Grupy Kapitałowej analizuje możliwości rozwoju i wdrożenia pozostałych grup produktowych jak np. komory ozonowe, 
maty wejściowe czy sprzątanie specjalistyczne. 
 

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYH KONSOLIDACJI 

Hollywood S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w skład której na dzień 30 września  2017 roku wchodziły następujące podmioty 
zależne od Emitenta: 
 

1) HOLLYWOOD  TEXTILE  SERVICE  sp. z o. o. z siedzibą w Sierpcu (Emitent posiada 100% udziałów). Podstawowym 
przedmiotem działalności spółki jest świadczenie kompleksowych usług prania i czyszczenia wyrobów 
włókienniczych na rzecz odbiorców działających w  branży medycznej i hotelowej. 

 
2) HOLLYWOOD RENTAL sp. z o. o. z siedzibą w Sierpcu (Emitent posiada 100% udziałów). Spółka prowadzi 

specjalistyczną działalność w zakresie serwisu i wynajmu odzieży roboczej dla zakładów przemysłowych, mat 
wejściowych, ręczników wielokrotnego użytku oraz czyściwa.  
 

3) PRAL SERWIS WARSZAWA sp. z o. o. z siedzibą w Sierpcu (Emitent posiada 100% udziałów). Przedmiotem 
działalności spółki jest prowadzenie zakładów pralniczych na terenie Polski z przeznaczeniem wykonywania usług 
pralniczych dla małych instytucjonalnych klientów oraz klientów indywidualnych. 

 
4) PRALMED  sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Emitent posiada 100% udziałów). Głównym zadaniem spółki jest udzielanie 

wsparcia technicznego zakładom z Grupy Kapitałowej Hollywood SA. Zakład to wyspecjalizowany serwis o dużej 
wiedzy technicznej zapewniającej  klientom instalację urządzeń, ich serwis oraz doradztwo techniczne.   

 
5) POLTEXTIL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Emitent posiada 16,04% udziałów). Działalność spółki polega na 

współpracy Grupy Kapitałowej Hollywood z polskimi firmami z bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem 
w zakresie produkcji oraz świadczenia usług serwisowania bielizny i odzieży roboczej w zakresie rozwoju i promocji 
rynku pralniczego. 
 

http://hollywood.pl/pl/prospekt


 

37 

 

6) HTS TARGATZ GmbH ( dawniej: HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH) z siedzibą w Eberswalde  
(Emitent posiada 100% udziałów). Działalność spółki polega na pozyskiwaniu klientów na terenie Niemiec dla 
których świadczy usługi pralnicze w sektorach medycznym i hotelowym. 

 
7) HTS MEDIJ sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie (Emitent posiada 100% udziałów). Działalność spółki polega na 

świadczeniu usług pralnictwa dla klientów sektora medycznego i hotelowego  oraz usługi w zakresie  utrzymania 
czystości.  

8) HTS AMA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Emitent posiada 100% udziałów). Działalność spółki polega na 
świadczeniu  kompleksowych usług pralniczych dla klientów rynku polskiego i niemieckiego. 
 

9) HTS BALTICA Sp. z o.o. (dawniej: KONSORCJUM  PRALNICZE sp. z o.o). z siedzibą w Gdyni (Emitent posiada 100,00% 
udziałów) Działalność spółki polega na świadczeniu kompleksowych usług pralniczych dla klientów z rynku 
regionalnego. 
 

10) HTS NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Sierpcu (Emitent posiada 100% akcji). Spółka w III kwartale b.r  nie 
prowadziła działalności operacyjnej. 
 

11) HTS BAXTER sp. z o.o. z siedzibą w Tykocinie (Emitent posiada 85% udziałów). Spółka prowadzi działalność związaną 
z usługami pralniczymi w północno - wschodniej części Polski. 
 

12) HTS STARGARD Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu ul. Bojanowska 2a (Emitent posiada 100% udziałów). Spółka prowadzi 
działalność związaną z usługami pralniczymi w północno- zachodniej części Polski. 
 

13) Pralnia Hevelius Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Hollywood SA od 01.08.2017 sprawuje kontrolę nad Spółką, która  
prowadzi działalność związaną z usługami pralniczymi dla sektora hotelowego głównie z  terenu trójmiasta i regionu. 

 
9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH 

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ 

Emitent tworzy Grupę Kapitałową i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2017 roku, 
obejmujące wszystkie podmioty z Grupy. 
 

10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA 
DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA Emitenta 
na dzień przekazania raportu tj. 14 listopada 2017 roku. 
 

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

Liczba głosów 
Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Adam Konieczkowski 
wraz z podmiotem 

zależnym Pracosław sp. z 
o.o. 

21 005 295 41,87% 38 505 295 56,91% 

21 Concordia 3 S.a.r.l. 19 382 334 38,64% 19 382 334 28,64% 

Pozostali 9 776 612 19,49%  9 776 612  14,45% 

Suma 50.164.241 100,00 67.664.241 100,00 

Źródło: Emitent 
 

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

Na dzień 30 września  2017 roku Emitent zatrudniał łącznie 45 osób (37,250 etatu) na umowę o pracę oraz 2 osoby na 
umowę zlecenie. 
Struktura zatrudnienia w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej Hollywood. 

Zatrudnienie w poszczególnych spółkach na dzień 30.09.2017 roku 
 

Umowa o pracę 
(pełen etat) 

Umowa zlecenie 

1 .Hollywood Textile Service sp. z o. o.   50,875 40 

2. Hollywood Rental sp. z o. o. 23,125 51 

3. Pral Serwis sp. z o. o. 17,00 9 

4. Pralmed sp. z o.o. 1,500 2 
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5. Poltextil sp. z o. o.  1,00 3 

6. HTS Targatz  GmbH 100,95 0 

7. HTS Medij sp. z o.o. 174,38   7 

8. HTS AMA Sp. z o.o. 22,00  9 

9.HTS Baltica Sp. z o.o.(dawniej Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o) 40,00 2 

10. HTS Nieruchomości S.A. 0 0 

11.HTS Baxter sp. z o.o. 54,90 15 

12.HTS Stargard sp. z o.o. 55,630 16 

13 Pralnia Hevelius Sp. z o.o. 24,750 2 

Razem 566,11 156 

Źródło: Emitent 
12. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU 

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Hollywood spółka akcyjna 
 
Za okres od 1 stycznia 2017 do 30 września 2017, dane porównawcze za okres 1 stycznia 2016 do 30 września  2016.  
 
Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w poniżej przedstawionej 
kolejności. 
 
Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy: 
od 1 stycznia do 30 września 2017 wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 706 tys. zł 
 
Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień: 
30 września 2017, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 98.245 tys. zł 
 
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy: 
od 1 stycznia do 30 września 2017 
 
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy: 
od 1 stycznia do 30 września 2017 
 
Noty do  sprawozdania finansowego 

 
Sierpc, dnia  14 listopad 2017 
 
WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EUR 
 

  od 01.01.2017 od 01.01.2016 
od 
01.01.2016 

od 
01.01.2017 

od 
01.01.2016 

od 01.01.2016 

  do 30.09.2017 do 30.09.2016 
do 
31.12.2016 

do 
30.09.2017 

do 
30.09.2016 

do 31.12.2016 

  000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' EUR 000' EUR 000' EUR 

Przychody ze sprzedaży 8 062 1 964 3 414 1 894 450 781 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 432 135 440 336 31 101 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 932 29 261 219 7 60 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (967) (2 242) (885) (227) (514) (203) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

(3 046) (24 855) (29 128) (716) (5 701) (6 667) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

961 26 115 32 484 226 5 990 7 435 

Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków 
pieniężnych i ich ekwiwalenty 

(3 052) (982) 2 471 (717) (225) 566 

Aktywa, razem 98 245 98 420 95 981 22 799 22 825 21 696 

Zobowiązania długoterminowe 2 828 3 112 3 132 656 722 708 

Zobowiązania krótkoterminowe 3 261 4 191 1 399 757 972 316 

Kapitał własny jednostki   92 156 91 116 91 450 21 386 21 131 20 671 
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Kapitał podstawowy 50 164 50 159 50 159 11 641 11 632 11 338 

Średnioważona liczba akcji (w tys. szt.) 50 163 42 699 46 460 50 163 42 699 42 699 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,0141 -0,00010 0,0370 0,00033 -0,0002 0,0085 

 
 
 
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  

  Za okres:  Za okres:  Za okres:   Za okres:  Za okres:  

 
od 01.01.2017 

 
od 01.01.2016 

 
od 01.01.2016   od 01.07.2017 

 
od 01.07.2016 

 

 
do 30.09.2017 

 
do 30.09.2016 

 
do 31.12.2016   do 30.09.2017 

 
do 30.09.2016 

 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN   000' PLN 

 
000' PLN 

Działalność kontynuowana           
Przychody ze sprzedaży i odsetek 

 8 062  1 964  3 414  2 540  688  

          
Amortyzacja 

  (380)   (137)   (245)   (132)   (76) 
Zużycie materiałów i energii 

  (110)   (33)   (54)   (38)   (8) 
Usługi obce 

  (3 515)   (545)   (790)   (1 404)   (225) 
Podatki i opłaty 

  (62)   (30)   (133)   (16)   (6) 
Wynagrodzenia 

  (1 632)   (953)   (1 325)   (562)   (353) 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

  (182)   (57)   (132)   (61)   (26) 
Pozostałe 

  (99)   (69)   (115)   (28)   (17) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów   (700)      (252)         

Razem koszty działalności operacyjnej 
  (6 680)   (1 824)   (3 048)    (2 241)    (711)  

          
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 

 1 382  140  367   299    (23) 
Pozostałe przychody operacyjne 

 79  36  75  15  18 
Pozostałe koszty operacyjne 

  (29)   (41)   (1)   (2)  16 
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji 

 -         
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 

 1 432  135  440   312   11 
Zysk (strata) ze zbycia udziałów w jednostkach 
zależnych  -         
Przychody finansowe 

     23     
Koszty finansowe 

  (501)   (106)   (202)   (202)  10 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 
 932  29  261   110   21 

Podatek dochodowy 
  (225)   (32)   (87)  -   (2) 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 
 706   (3)  174   110   19 

Wynik na działalności zaniechanej           
Zysk netto za okres obrotowy 

 706   (3)  174   110   19 

 

  Za okres:  Za okres:  Za okres:   Za okres:  Za okres:  

 
od 01.01.2017 

 
od 01.01.2016 

 
od 01.01.2016   od 01.07.2017 

 
od 01.07.2016 

 

 
do 30.09.2017 

 
do 30.09.2016 

 
do 31.12.2016   do 30.09.2017 

 
do 30.09.2016 

 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN   000' PLN 

 
000' PLN 

Pozostałe całkowite dochody  -  -  -  -  - 

                

Całkowite dochody za rok obrotowy razem  706   (3)  174   110   19 

Zysk/strata na jedną akcję            
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:           

- zwykły  0,0141  -0,0001  0,0037       

- rozwodniony  0,0141  -0,0001  0,0037       

           

Z działalności kontynuowanej:             

- zwykły  0,0141  -0,0001  0,0037       

- rozwodniony  0,0141  -0,0001  0,0037       
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Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do sprawozdania finansowego, które 
stanowią jego integralną cześć. 
 
 
 
 
  
 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

  
Stan na dzień 

 Stan na dzień  Stan na dzień  

 
30 września 2017 

 
30 września 2016 

 
31 grudnia 2016 

 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

Aktywa trwałe       
Rzeczowe aktywa trwałe  9 196  8 523  8 462 
Pozostałe wartości niematerialne  113  57  90 
Udziały w jednostkach zależnych  48 448  48 290  48 448 
Udzielone pożyczki  34 859  28 965  29 622 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

 38  14  50  

 92 654  85 849  86 672 
Aktywa obrotowe       
Zapasy  45    45 
Należności handlowe oraz pozostałe  4 277  1 007  1 222 
Rozliczenia międzyokresowe  37  84  219 
Udzielone pożyczki  400  11 049  3 939 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  832  431  3 884  

 5 591  12 571  9 309  

      
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży  -  -  -  

      
Aktywa razem  98 245  98 420  95 981 

 
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (cd.) 

  Stan na dzień  Stan na dzień  Stan na dzień  

 30 wrzesień 2017  30 września 2016  30 grudnia 2016  

 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki 
dominującej 

      
Kapitał podstawowy  50 164  50 159  50 159 
Kapitał zapasowy  41 303  40 977  43 129 
Skupione akcje własne  -     (2 000) 
Kapitał z aktualizacji wyceny  -  -  - 
Rozliczenie połączenia  -     
Kapitał rezerwowy      5 
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych   (17)   (17)   (17) 
Zysk netto  706   (3)  174 
Kapitały przypadające właścicielom jednostki 
dominującej 

 92 156  91 116  91 450 
Razem kapitały własne  92 156  91 116  91 450  

      
Zobowiązanie długoterminowe       
Pożyczki i kredyty bankowe  2 425  2 967  2 846 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  239  121  115 
Rezerwy na zobowiązania  31  -  93 
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

 133  24  78 
Zobowiązania handlowe  -  -  -  

 2 828  3 112  3 132 
Zobowiązania krótkoterminowe       
Pożyczki i kredyty bankowe  2 074  3 718  552 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  50  21  21 
Zobowiązania z tytułu faktoringu  -  -  - 
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe  1 003  416  705 
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego      5 
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Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków  88  36  51 
Przychody przyszłych okresów  46    65  

 3 261  4 191  1 399  

      
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży  -  -  - 

       
Pasywa razem  98 245  98 420  95 981 

 
Sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami do sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć. 
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  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
 
 
 

  

Kapitał 
podstawowy 

 

Kapitał 
zapasowy 

 

Nierozliczony 
wynik z lat 
ubiegłych 

 

Wynik 
finansowy 
okresu 
obrotowego 

 

Kapitał z 
aktualizacji 
wyceny 

Kapitał 
rezerwowy 

 
Kapitał 
własny  
razem 

  
PLN’000 

 
PLN’000 

 
PLN’000 

 
PLN’000 

 
PLN’000 PLN’000 

 
PLN’000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Stan na dzień 01.01.2017  
50 159 

 
41 129 

 
(17) 

 
174 

 
- 5 

 
91 450 

Zmiany w kapitale własnym w roku 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Podwyższenie kapitału podstawowego  
5 

 

 

 

 

 

 

 

 
(5) 

 
- 

Niezarejestrowane podwyższenie kapitału  

- 

 

 

 

 

 

 

 

   
- 

Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
- 

Nabycie Skupienie akcji własnych  
- 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
- 

Udziały niedające kontroli  
- 

 

 

 

 

 
- 

 

 
- 

 
- 

Nabycie dodatkowych udziałów w spółkach zależnych  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 
- 

 
- 

Przeniesienie z ZFRON  
- 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
- 

Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony   

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- - 
 

- 

Przeniesienie zysków zatrzymanych  
- 

 
174 

 

 

 
(174) 

 

 
- 

 
(0) 

Wynik okresu  
- 

 

 

 

 

 
706 

 

 
- 

 
706 

Saldo na dzień 30.09.2017  
50 164 

 
41 303 

 
(17) 

 
706 

 
- - 

 
92 156 
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Kapitał 
podstawowy 

 

Kapitał 
zapasowy 

 

Nierozliczony 
wynik z lat 
ubiegłych 

 

Wynik 
finansowy 
okresu 
obrotowego 

 

Kapitał z 
aktualizacji 
wyceny 

Kapitał 
rezerwowy 

 
Kapitał własny  
razem 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  PLN’000  PLN’000  PLN’000  PLN’000  PLN’000 PLN’000 
 

PLN’000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Stan na dzień 01.01.2016  
35 114 

 
16 539 

 
(35) 

 
166 

 
- 3 881 

 
55 665 

Zmiany w kapitale własnym w roku 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Podwyższenie kapitału podstawowego  
15 045 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
15 045 

Niezarejestrowane podwyższenie kapitału  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 
(3 881) 

 
(3 881) 

Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji  

- 

 

26 290 

 

 

 

 

 

 
- 

 
26 291 

Nabycie Skupienie akcji własnych  
- 

 
(2 000) 

 

 

 

 

 

 
- 

 
(2 000) 

Udziały niedające kontroli  
- 

 

 

 

 

 
- 

 

 
- 

 
- 

Nabycie dodatkowych udziałów w spółkach zależnych  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 
- 

 
- 

Przeniesienie z ZFRON  
- 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
- 

Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony   

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- - 
 

- 

Przeniesienie zysków zatrzymanych  
- 

 
148 

 
18 

 
(166) 

 

 
- 

 
- 

Wynik okresu  
- 

 

 

 

 

 
(3) 

 

 
- 

 
(3) 

Saldo na dzień 30.09.2016  
50 159 

 
40 977 

 
(17) 

 
(3) 

 
- (0) 

 
91 116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 

 

  

Kapitał 
podstawowy 

 

Kapitał 
zapasowy 

 

Nierozliczony 
wynik z lat 
ubiegłych 

 

Wynik 
finansowy 
okresu 
obrotowego 

 

Kapitał z 
aktualizacji 
wyceny 

Kapitał 
rezerwowy 

 
Kapitał 
własny  
razem 

  
PLN’000 

 
PLN’000 

 
PLN’000 

 
PLN’000 

 
PLN’000 PLN’000 

 
PLN’000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Stan na dzień 01.01.2016  
35 114 

 
16 539 

 
(35) 

 
166 

 
- 3 881 

 
55 665 

Zmiany w kapitale własnym w roku 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Podwyższenie kapitału podstawowego  
15 045 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
15 045 

Niezarejestrowane podwyższenie kapitału  

- 

 

(3 881) 

 

 

 

 

 

 
(3 876) 

 
(7 756) 

Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji  

- 

 

30 323 

 

 

 

 

 

 
- 

 
30 323 

Nabycie Skupienie akcji własnych  
- 

 
(2 000) 

 

 

 

 

 

 
- 

 
(2 000) 

Udziały niedające kontroli  
- 

 

 

 

 

 
- 

 

 
- 

 
- 

Nabycie dodatkowych udziałów w spółkach zależnych  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 
- 

 
- 

Przeniesienie z ZFRON  
- 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
- 

Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony   

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- - 
 

- 

Przeniesienie zysków zatrzymanych  
- 

 
148 

 
18 

 
(166) 

 

 
- 

 
- 

Wynik okresu  
- 

 

 

 

 

 
174 

 

 
- 

 
174 

Saldo na dzień 31.12.2016  
50 159 

 
41 129 

 
(17) 

 
174 

 
- 5 

 
91 450 

 
 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami do sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część. 
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  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM – CD. 
 
 

  Za okres Za okres 

  01.07.2017 01.07.2016 

Wyszczególnienie 30.09.2017 30.09.2016 

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 92 046 55 665 

      

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50 164 50 159 

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego   

zwiększenie (z tytułu)   

zmniejszenie (z tytułu)    

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50 164 50 159 

     

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu    

      

Udziały (akcje) własne na początek okresu     

      

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 41 303 41 037 

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  -59 

zwiększenie (z tytułu)   

zmniejszenie    59 

 -     

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 41 303 40 978 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu   

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu   
    

Kapitały rezerwowe na początek okresu    

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych   

zwiększenie (z tytułu)   
 -  podwyższenie kapitału (niezarejestrowane)   

zmniejszenie (z tytułu)   
kapitał w rejestracji   

Kapitały rezerwowe na koniec okresu    

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -17 -58 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu    

zwiększenie (z tytułu)   

zmniejszenie (z tytułu)   18 

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu   

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -17 -40 

Zysk / Strata za rok obrotowy 110 19 

Zysk netto   19 

Strata netto 110  

Odpisy z zysku     

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 92 156 91 116 

 
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami do sprawozdania finansowego, które stanowią jego 
integralną część. 
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

   Za okres:  Za okres:  Za okres:  Za okres:  Za okres: 

   od 01.01.2017  01-01-2016  01-01-2016  01-07-2017  01-07-2016 

   do 30.09.2017  30-09-2016  31-12-2016  30-09-2017  30-09-2016 

   000' PLN  000' PLN  000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej             

Zysk / Strata netto   706   (3)  174  110  5 

Korekty o pozycje   (1 673)  (2 239)   (1 059)  (273)  (1 886) 

Amortyzacja   380  137  245  132  76 
Odsetki, udziały w zyskach, zyski (straty) z tytułu 
różnic kursowych   481   (106)  (902)  292  217 
Zmiana stanu rezerw   (6)   (19)  127  -  - 
Zmiana stanu zapasów   -  -  (45)  -  - 
Zmiana stanu należności   (3 055)   (1 302)  701  (909)  (2 439) 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów   561   (916)   (985)  80  332 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   177   (33)   (140)  133  (72) 
Inne korekty   -  -  -  -  - 
Zapłacony podatek dochodowy   (211)    (60)  (1)   

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej    (967)   (2 242)   (885)   (163)   (1 881) 
            

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej            

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 
i wartości niematerialnych   -  -  -  -  - 
Wpływy z tytułu spłaty pożyczek   4 050  5 100  16 492  850  4 188 
Wpływy z odsetek   -    801     
Wydatki na nabycie rzeczonych aktywów trwałych i 
wartości niematerialnych    (1 361)   (1 577)   (2 002)   (1 193)   (1) 
Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek    (5 715)   (26 765)   (42 805)   (1 120)  2 845 
Wydatki na nabycie aktywów finansowych    (20)   (1 613)   (1 614)   (20)  - 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej    (3 046)   (24 855)   (29 128)   (1 483)  7 032 

            

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej            

Wpływy z zaciągniętych kredytów i pożyczek   3 905  4 811  3 200  -  4 211 
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału   -  32 500  32 500  -  - 

Inne wpływy finansowe   -  -  511  -  582 
Wydatki na nabycia udziałów własnych     -  -  -  - 

Spłata kredytów i pożyczek    (2 805)   (10 463)   (3 548)   (108)   (9 723) 
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego    (35)   (12)   (18)   (22)   (5) 
Spłaty odsetek    (104)   (76)   (161)   (33)   (23) 
Inne wydatki finansowe   -   (645)       (645) 

            

Środki pieniężne netto z działalności finansowej   961  26 115  32 484   (163)   (5 603) 
            
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów    (3 052)   (982)  2 471   (1 809)   (452) 

Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów   3 884  1 413  1 413  2641  883 
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych   -  -  -  -  - 

Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów   832  431  3 884  832  431 
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 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami do sprawozdania finansowego, które stanowią 
jego integralną cześć. 
 
 
NOTY DO  SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 30 września 2017 
 
 INFORMACJE OGÓLNE  
 
Akt założycielski HOLLYWOOD S.A.  sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Anna Sota w Warszawie 
w dniu 19.10.2012, Repertorium A nr 8073/2012. W dniu 31.10.2012 Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr 0000438549.  
Siedzibą spółki  jest Sierpc, ul. Bojanowska 2A. 
Przedmiotem działalności Spółki jest działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 
finansowych. 
Skład zarządu w okresie od 01.01.2017 do 30.09.2017  był następujący: 
Adam Andrzej Konieczkowski    Prezes Zarządu 
Maria Kopytek    Członek Zarządu 
Rafał Stanisław Wójcik   Wiceprezes Zarządu  
Paweł Mielczarek    Wiceprezes Zarządu   
Tomasz Mika    Wiceprezes Zarządu   
 
Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 do 30.09.2017 był następujący: 

Aneta Kazieczko  Członek  od 11.05.2017 

Marcin Podsiadło  Przewodniczący   

Paweł Ryszard Kobierzycki  Członek  do 27.04.2017 

Koźbiał Patrycja   Członek  od 26.10.2017  

Cezariusz Konieczkowski  Członek   
Dariusz Górka  Członek    

Marek Modecki  Członek    
 
Na dzień 30 września 2017 akcjonariat Spółki przedstawiał się następująco: 

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

 Liczba głosów  Udział w ogólnej 
liczbie głosów (%) 

Adam Konieczkowski wraz z 
podmiotem zależnym 
Pracosław Sp. z o.o. 

 
21 005 295 

 
41,87% 

 
38 505 295 

 
56,91% 

21 Concordia 3 S.a.r.l.  19 382 334  38,64%  19 382 334 
 

28,64% 

Pozostali  9 776 612  19,49%  9 776 612 
 

14,45% 

Suma  50 164 241  100%  67 659 241  100% 

 
 
 INFORMACJA O JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH 
Hollywood S.A. posiada  udziały w poniższych spółkach i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe dla Grupy: 

FIRMA PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 
METODA 
KONSOLIDACJI 

HOLLYWOOD TEXTILE SERVISE SP. Z O. O. usługi pralnicze, dezynfekcja pełna 

HTS MEDIJ SP. Z O. O. usługi pralnicze, dezynfekcja pełna 

HTS RENTAL SP. Z O. O. 
wypożyczanie odzieży i innych 
materiałów, usługi pralnicze pełna 

PRALSERWIS WARSZAWA  SP. Z O. O. usługi pralnicze, dezynfekcja pełna 

PRALMED SP. Z O. O. usługi dzierżawy, usługi serwisowe pełna 

HTS AMA SP. Z O. O. usługi pralnicze, dezynfekcja pełna 
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POLTEXTIL SP. Z O. O.   
wdrożenia innowacyjnych instalacji, 

usługi prania pełna 

TARGATZ GmbH usługi pralnicze, dezynfekcja pełna 

HTS BAXTER SP. Z O. O.  usługi pralnicze, dezynfekcja pełna 

HTS BALTICA SP. Z O.O . usługi pralnicze, dezynfekcja pełna 

HTS NIERUCHOMOSCI S. A. 
wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami pełna 

HTS STARGARD SP. Z O. O. usługi pralnicze, dezynfekcja pełna 

HEWELIUS SP. Z  O. O. usługi pralnicze, dezynfekcja pełna 

 
Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości 
 
Oświadczenie o zgodności 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi 
przez Unię Europejską, na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi dalej „MSSF UE”.  
  
MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
(RMSR) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), zatwierdzone do stosowania 
w UE.  
Sporządzając sprawozdanie finansowe za rok 2017 jednostka stosuje takie same zasady rachunkowości jak przy sporządzaniu 
rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016, z wyjątkiem zmian do standardów i nowych standardów i interpretacji 
zatwierdzonych przez Unię Europejską dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 
roku. W 2017 roku Spółka przyjęła wszystkie nowe i zatwierdzone standardy i interpretacje wydane przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
i zatwierdzone do stosowania w UE, mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności i obowiązujące w okresach 
sprawozdawczych od 1 stycznia 2017r.   
Poniżej wymieniono standardy i zmiany do standardów zatwierdzone do stosowania w UE i mających zastosowanie do 
okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017:   
Poprawka do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 38 Wartości niematerialne: Wyjaśnienia dotyczące akceptowalnych 
metod amortyzacji (rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych)   
W odniesieniu do amortyzacji środków trwałych doprecyzowano, że metoda amortyzacja powinna odzwierciedlać tryb 
konsumowania przez jednostkę gospodarczą korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów. W zmianie do MSR 16 dodano 
jednak, iż metoda oparta na przychodach (odpisy amortyzacyjne dokonywane proporcjonalnie do przychodów generowanych 
przez jednostkę z tytułu działalności, w której wykorzystywane są określone składniki aktywów trwałych) nie jest właściwa. 
RMSR wskazała, że wpływ na wysokość przychodów ma szereg innych czynników, w tym takich jak np. inflacja, która nie ma 
absolutnie nic wspólnego ze sposobem konsumowania korzyści ekonomicznych ze składników rzeczowych aktywów trwałych.  
W odniesieniu do składników aktywów niematerialnych (czyli w ramach poprawki do MSR 38) uznano jednak, że w pewnych 
okolicznościach można uznać, iż zastosowanie metody amortyzacji opartej na przychodach będzie właściwe. Sytuacja taka 
wystąpi, jeżeli jednostka wykaże, że istnieje ścisły związek między przychodami a konsumpcją korzyści ekonomicznych ze 
składnika aktywów niematerialnych oraz dany składnik aktywów niematerialnych jest wyrażony jako prawo do uzyskania 
określonej kwoty przychodów (kiedy jednostka osiągnie określoną kwotę przychodów dany składnik aktywów 
niematerialnych wygaśnie) – przykład może stanowić prawo do wydobywania złota ze złoża, aż osiągnięty zostanie określony 
przychód.  
Poprawka do MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne: Ujmowanie udziałów we wspólnych działaniach   
Poprawka wprowadza dodatkowe wytyczne dla transakcji nabycia (przejęcia) udziałów we wspólnym działaniu, które stanowi 
przedsięwzięcie zgodnie z definicją MSSF 3.   
MSSF 11 wskazuje zatem obecnie, że w takiej sytuacji jednostka powinna, w zakresie wynikającym ze swojego udziału we 
wspólnym działaniu, zastosować zasady wynikające z MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć (jak również inne MSSF niestojące w 
sprzeczności z wytycznymi MSSF 11) oraz ujawnić informacje, które są wymagane w odniesieniu do połączeń. W części B 
standardu przedstawiono bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu ujęcia m.in. wartości firmy, testów na utratę 
wartości  
Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych : Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji   
Zmiany mają na celu zachęcenie jednostek do zastosowania profesjonalnego osądu w celu określenia, jakie informacje 
podlegają ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz gdzie i w jakiej kolejności zaprezentować ujawnienia w 
sprawozdaniu finansowym.  
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Zmiany do MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe : Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym  
Zmiany dotyczą zastosowania metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych. Mają na celu 
przywrócenie tej metody jako dodatkowej opcji rozliczania inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach 
i jednostkach stowarzyszonych.  
Poprawki do MSSF - zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF   
MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana – zmiany w metodach zbycia,  
Wprowadzenie specjalnych wytycznych dotyczących przypadku reklasyfikacji składnika aktywów (lub grupy aktywów 
przeznaczonych do zbycia) z przeznaczonych do sprzedaży na przeznaczone do dystrybucji (lub odwrotnie), lub w przypadku 
zaniechania ich klasyfikacji jako przeznaczonych do dystrybucji. Tego typu reklasyfikacja nie będzie stanowiła zmiany planu 
sprzedaży lub dystrybucji, wobec czego dotychczasowe wymogi dotyczącej klasyfikacji, prezentacji i wyceny nie ulegną 
zmianie. Aktywa, które przestały spełniać kryterium przeznaczonych do dystrybucji (i nie spełniają kryteriów przeznaczonych 
do sprzedaży) należy traktować tak samo, jak aktywa, które przestały kwalifikować się jako przeznaczone do sprzedaży. 
Proponuje się, by poprawki miały zastosowanie prospektywne.  
MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienia – obsługa kontraktów; zastosowanie zmian do MSSF 7 przy kompensacie danych 
ujawnianych w skróconych śródrocznych sprawozdaniach finansowych,  
Dodanie wytycznych precyzujących, czy dany kontrakt usługowy stanowi kontynuację zaangażowania w przekazywany 
składnik aktywów dla celów ujawnienia informacji wymaganych w odniesieniu do przekazywanych składników aktywów. 
Paragraf 42C(c) MSSF 7 stanowi, że przekazanie umów zgodnie z kontraktem usługowym nie oznacza samo w sobie ciągłości 
zaangażowania związanej z obowiązkiem ujawniania informacji o ich przekazaniu. W praktyce jednak większość kontraktów 
usługowych zawiera dodatkowe klauzule, skutkujące utrzymaniem ciągłości zaangażowania w dany składnik aktywów, np. 
jeżeli kwota i/lub termin wypłaty opłat za usługi zależy od kwoty i/lub terminu otrzymania wpływów pieniężnych. 
Proponowane poprawki przyczyniłyby się do wyjaśnienia tej kwestii.  
Proponowane poprawki do MSSF 7 eliminują wątpliwości dotyczące uwzględniania wymogów ujawniania kompensaty 
aktywów i zobowiązań finansowych w skróconych śródrocznych sprawozdaniach finansowych. Proponuje się sprecyzowanie, 
że ujawnienia dotyczące kompensaty nie są wymagane w stosunku do wszystkich okresów śródrocznych.   
MSR 19 Świadczenia pracownicze – stopa dyskonta: emisje na rynkach regionalnych,  
Doprecyzowano, że wysoko oceniane obligacje przedsiębiorstw wykorzystywane do szacowania stopy dyskonta świadczeń 
po okresie zatrudnienia powinny być emitowane w tej samej walucie, co te zobowiązania. Proponowane poprawki umożliwią 
ocenę wielkości rynku takich obligacji na poziomie waluty. Propozycje obowiązywałyby retrospektywnie.  
MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa – ujawnianie informacji „w innym miejscu śródrocznego raportu 
finansowego”.  
Proponuje się wyjaśnienie, czy informacje wymagane w MSR 34 przedstawione są w ramach śródrocznego raportu 
finansowego, ale poza śródrocznym sprawozdaniem finansowym. Zgodnie z propozycją, informacje takie musiałyby być 
włączone do sprawozdania śródrocznego przez odniesienie do innej części raportu śródrocznego dostępnego dla 
użytkowników na tych samych warunkach i w tym samym czasie, co śródroczne sprawozdanie finansowe.  
Przyjęcie powyższych zmian standardów nie spowodowało zmian w polityce rachunkowości Spółki ani w prezentacji danych 
w sprawozdaniu finansowym.  
Spółka nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania standardów i zmian do standardów zatwierdzonych przez 
Unię Europejską, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku.   
MSSF 9 „ Instrumenty finansowe” (z 12 listopada 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami do MSSF 9 i MSSF 7 z 16 grudnia 2011 
r.) – obowiązującym w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018  
 
Nowy standard zastępuje wytyczne zawarte w MSR 39 Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena, na temat klasyfikacji 
oraz wyceny aktywów finansowych. Standard eliminuje istniejące w MSR 39 kategorie utrzymywane do terminu 
wymagalności, dostępne do sprzedaży oraz pożyczki i należności.   
Składnik aktywów finansowych jest wyceniany według zamortyzowanego kosztu jeżeli spełnione są następujące dwa warunki: 
aktywa utrzymywane są w ramach modelu biznesowego, którego celem jest utrzymywanie aktywów w celu uzyskiwania 
przepływów wynikających z kontraktu; oraz, jego warunki umowne powodują powstanie w określonych momentach 
przepływów pieniężnych stanowiących wyłącznie spłatę kapitału oraz odsetek od niespłaconej części kapitału.  
Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są w wyniku finansowym bieżącego 
okresu, z wyjątkiem sytuacji, gdy inwestycja w instrument finansowy nie jest przeznaczona do obrotu. MSSF 9 daje możliwość 
decyzji o wycenie takich instrumentów finansowych, w momencie ich początkowego ujęcia, w wartości godziwej przez inne 
całkowite dochody. Decyzja taka jest nieodwracalna. Wyboru takiego można dokonać dla każdego instrumentu osobno. 
Wartości ujęte w innych całkowitych dochodach nie mogą w późniejszych okresach zostać przekwalifikowane do rachunku 
zysków i strat.  
MSSF 9 wprowadzono nowy model w zakresie ustalania odpisów aktualizujących tj. model oczekiwanych strat kredytowych. 
Istotny jest także wprowadzony przez MSSF 9 wymóg ujawniania w pozostałych całkowitych dochodach skutków zmian 
własnego ryzyka kredytowego z tytułu zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.  
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a)  MSSF 15 Przychody z umów z klientami – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych 
rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku  
MSSF 15 określa, w jaki sposób i kiedy należy rozpoznawać przychody, jak również wymaga od podmiotów stosujących MSSF 
istotnych ujawnień. Standard wprowadza jednolity modelu pięciu kroków, oparty na zasadach, który ma być stosowany dla 
wszystkich umów z klientami przy rozpoznawaniu przychodu.   
  
Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE do stosowania:  
MSSF 16 Leasing – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 
2019 roku  
MSSF 16 zastępuje obowiązujące dotychczas rozwiązania w zakresie leasingu obejmujące MSR 17, KIMSF 4, SKI 15 i SKI 27.  
MSSF wprowadza jeden model ujmowania leasingu u leasingobiorcy wymagający ujęcia aktywa i zobowiązania, chyba że okres 
leasingu wynosi 12 miesięcy i mniej lub składnik aktywów ma niską wartość. Podejście od strony leasingodawcy pozostaje 
zasadniczo niezmienione w stosunku do rozwiązań z MSR 17 - nadal wymagana jest klasyfikacja leasingu jako operacyjnego 
lub finansowego.  
  
Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy: Rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
niezrealizowane straty-  obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 
stycznia 2017 roku,  
Celem proponowanych zmian jest doprecyzowanie, że niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych wycenianych w 
wartości godziwej, a dla celów podatkowych według ceny nabycia, mogą powodować powstanie ujemnych różnic 
przejściowych.  
Proponowane poprawki będą również stanowić, że wartość bilansowa danego składnika aktywów nie ogranicza szacunków 
wartości przyszłych dochodów do opodatkowania. Ponadto, w przypadku porównania ujemnych różnic przejściowych do 
przyszłych dochodów do opodatkowania, przyszłe dochody do opodatkowania nie będą obejmować odliczeń podatkowych 
wynikających z odwrócenia tych ujemnych różnic przejściowych.  
  
Zmiany do MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych: Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji-  obowiązujące w 
odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku,  
Zmiana ma na celu podniesienie jakości informacji dotyczących działalności finansowej i płynności jednostki sprawozdawczej 
przekazywanych użytkownikom sprawozdań finansowych. Wprowadza się wymóg:  
uzgadniania sald otwarcia i zamknięcia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla wszystkich pozycji, generujących przepływy 
pieniężne, które kwalifikują się jako działalność finansowa, z wyjątkiem pozycji kapitału własnego;   
ujawniania informacji dotyczących kwestii ułatwiających analizę płynności jednostki, takich jak ograniczenia stosowane przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystania środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.  
  
Wyjaśnienia dotyczące MSSF 15 Przychody z umów z klientami - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych 
rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku, Zmiany doprecyzowują w jaki sposób:  
dokonać identyfikacji zobowiązania do realizacji świadczeń,  
ustalić czy w danej umowie jednostka działa jako zleceniodawca lub agent,  
ustalić sposób rozpoznawania przychodów z tytułu udzielonych licencji (jednorazowo lub rozliczać w czasie)  Zmiany te 
wprowadzają 2 dodatkowe zwolnienia mające na celu obniżenie kosztów i zawiłości dla jednostek przy wdrażaniu standardu.  
  
KIMSF nr 22 Transakcje w walucie obcej - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w 
dniu lub po 1 stycznia 2018 roku  
Interpretacja wyjaśnia ujęcie księgowe transakcji uwzględniających otrzymanie lub zapłatę zaliczki w walucie obcej. 
Interpretacja dotyczy transakcji w walucie obcej, wówczas, gdy jednostka ujmuje niepieniężne aktywo lub zobowiązanie 
wynikające z otrzymania lub zapłaty zaliczki w walucie obcej, zanim jednostka ujmuje odnośne aktywo, koszt lub przychód.  
  
Poprawki do MSSF (2014-2016) - zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF – obowiązujące 
w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku/po 1 stycznia 2018 roku  
• Zmiana MSR 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy  
Poprawka dotyczy eliminacji krótkoterminowych zwolnień przewidzianych w par. E3-E7 MSSF 1, ponieważ dotyczyły one 
minionych okresów sprawozdawczych i spełniły już swoje zadanie. Zwolnienia te umożliwiały jednostkom stosującym MSSF 
po raz pierwszy skorzystanie z tych samych ujawnień, jakie przysługiwały jednostkom stosującym je od dawna w odniesieniu 
do:  
Ujawniania pewnych danych porównawczych dotyczących instrumentów finansowych, wymaganych wskutek wprowadzenia 
poprawek do MSSF 7  
Przedstawienie danych porównawczych do ujawnień wymaganych do MSR 19, dotyczących wrażliwości zobowiązań z tytułu 
zdefiniowanych świadczeń na założenia aktuarialne  
Retrospektywnego zastosowania wymogów dotyczących jednostek inwestycyjnych, zawartych w MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27.  
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• Zmiana MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach  
Poprawka precyzuje zakres MSSF 12 wskazując, że wymogi ujawniania informacji zawarte w tym standardzie, z wyjątkiem 
wymogów par. B10-B16, dotyczą udziałów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży, przeznaczone do podziału 
między właścicieli lub jako działalność zaniechana zgodnie z MSSF 5. Poprawka powstała w związku z niejasnościami 
dotyczącymi wzajemnego oddziaływania wymogów ujawniania informacji zawartych w MSSF 5 i MSSF 12.  
  
Zarząd jest w trakcie analizowania potencjalnego wpływu powyższych standardów na sprawozdanie finansowe spółki w latach 
następnych.   
 
W niniejszym śródrocznym  sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod 
obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31.12.2016. 
 
Przygotowując śródroczne sprawozdanie Hollywood SA  stosuje wszystkie obowiązujące standardy we wszystkich 
prezentowanych okresach.  
 
Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości  
Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych zmian w standardach MSR/MSSF. 
 
 
 
 ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PROFESJONALNYM OSĄDZIE I SZACUNKACH.   
Profesjonalny osąd.  
Sporządzenie skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki wymaga od Zarządu jednostki osądów, szacunków 
oraz założeń, które mają wpływ na prezentowane przychody, koszty, aktywa i zobowiązania i powiązane z nimi noty oraz 
ujawnienia dotyczące zobowiązań warunkowych. Niepewność co do tych założeń i szacunków może spowodować istotne 
korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w przyszłości.  
 
Niepewność szacunków i założeń.  
Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień 
bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w 
następnym roku finansowym. Spółka przyjęła założenia i szacunki na temat przyszłości na podstawie wiedzy posiadanej 
podczas sporządzania sprawozdania finansowego. Występujące założenia i szacunki mogą ulec zmianie na skutek wydarzeń 
w przyszłości wynikających ze zmian rynkowych lub zmian niebędących pod kontrolą Spółki. Takie zmiany są odzwierciedlane 
w szacunkach lub założeniach w chwili wystąpienia.  
 
Utrata wartości aktywów trwałych 
Spółka nie zidentyfikowała przesłanek z tytułu utraty wartości i nie dokonywała testów z tego tytułu.   
 
Utrata wartości udziałów w jednostkach zależnych 
Spółka nie zidentyfikowała przesłanek z tytułu utraty wartości i nie dokonywała testów z tego tytułu.   
 
Wycena rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych  
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane przez spółkę samodzielnie.   
 
Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego  
Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty 
zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby 
spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione.   
 
Stawki amortyzacyjne  
Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności 
składników rzeczowego majątku trwałego oraz aktywów niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych 
okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków.  
 
Kursy walut 
Do wyceny pozycji  sprawozdania finansowego z sytuacji finansowej wyrażonych w walutach obcych przyjęto następujące 
kursy walut obcych w złotych: 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej 
Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych 
dochodów 
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 EUR    EUR   
2016 4,424   2016 4,3690   

30.09.2016 4,3120   01.01-30.09.2016 4,3599 
  

30.09.2017 4,3091   01.01-30.09.2017 4,2566   
 
Informacje geograficzne 
Spółka w roku 2017 świadczy  usługi  jedynie na terenie Polski, dla podmiotów polskich i zagranicznych. Z uwagi na znikomą 
wartość poznawczą Grupa nie prezentuje klasyfikacji wg regionów/województw za te okresy.    
W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 znaczącym odbiorcą Hollywood S.A. z poza terenu Polski jest Kellogg 
Brown & Root Service, Inc. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – 42,24% całości sprzedaży. Hollywood SA świadczy 
usługę prania dla USA Army. Walutą, w której strony rozliczają kontrakt jest dolar amerykański. 
 
NOTY OBJAŚNIAJACE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
NOTA 1 . Inwestycje w jednostkach zależnych. 
Hollywood S.A. posiada  inwestycje w następujących jednostkach zależnych: 

NAZWA JEDNOSTKI 
ROK OBJECIA 
UDZIAŁÓW 

% UDZIAŁ.  
W KAPITALE 
PODSTAWOWYM 
JEDNOSTEK 

% UDZIAŁU  
W GŁOSACH  
W WALNYM 
ZGROMADZENIU 

WARTOŚĆ 
UDZIAŁÓW  
NA DZIEŃ 
30.09.2017  
w tys. zł 

HOLLYWOOD TEXTILE SERVISE SP. Z O. O. 2013 100,00% 100,00% 30 000     

HTS MEDIJ SP. Z O. O. 2014 100,00% 100,00% 3 751     

HTS RENTAL SP. Z O. O. 2012 100,00% 100,00% 180     

PRALSERWIS WARSZAWA  SP. Z O. O. 2012 100,00% 100,00% 18     

PRALMED SP. Z O. O. 2012 100,00% 100,00% 20     

HTS AMA SP. Z O. O. 2014 100,00% 100,00% 267     

POLTEXTIL SP. Z O. O.   2012 49,48% * 49,48% 17     

TARGATZ GmbH 2013 100,00% 100,00% 105     

HTS BAXTER SP. Z O. O.  2015 85,00% 85,00% 5 107     

HTS BALTICA SP. Z O.O . 2015 100,00% 100,00% 8 864     

HTS NIERUCHOMOSCI S. A. 2015 100,00% 100,00% 100     

HTS STARGARD SP. Z O. O. 
PRALNIA HEVELIUS SP. Z O. O. 

2016 
2017 

100,00% 
0,00% 

100,00% 
100,00% 

20 
0 

        48 448     

 
* Spółka dominująca posiada bezpośrednio 16,04% oraz pośrednio 33,44% udziałów w Poltextil (poprzez Konsorcjum 
Pralnicze, HTS Baxter, oraz osobowo). Spółka dominująca posiada kontrolę nad Poltextil poprzez osobę Prezesa Zarządu, 
którym jest P. Adam Konieczkowski.  
 
NOTA 2.    Dywidenda na akcję 
W  okresie od stycznia do września 2017 roku  Spółka  nie wypłacała dywidendy.     
 
NOTA 3.   Zysk przypadający na jedną akcję 
Podstawowy zysk na akcję wylicza się, jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz średniej ważonej liczby 
akcji zwykłych w trakcie roku, z wyłączeniem akcji zwykłych nabytych przez Spółkę i wykazywanych, jako akcje własne. 
 

Zysk przypadający na jedną akcję 
       

  Za okres:  Za okres:   Za okres: 

  od 01.01.2017  od 01.01.2016   od 01.01.2016 

  do 30.09.2017  do 30.09.2016   do 31.12.2016 

  000'PLN  000'PLN  

 
000'PLN 

Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki  706  -3   174 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.)  50 163  42 699   46 460 
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Podstawowy zysk na akcję (w PLN na jedną 
akcję)  

0,0141 
 

-0,0001 
  

0,0037 

        

        

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję 
       

  Za okres:  Za okres:   Za okres: 

  od 01.01.2017  od 01.01.2016   od 01.01.2016 

  do 30.09.2017  do 30.09.2016   do 31.12.2016 

  000'PLN  000'PLN   000'PLN 

Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki  706  -3   174 

Czynniki rozwadniające  -  -   - 

Zysk zastosowany przy ustalaniu rozwodnionego 
zysku na akcję  706  -3   174 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.)  50 163  42 699   46 460 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla 
potrzeb rozwodnionego zysku na akcję (tys.)  50 163  42 699   46 460 

Rozwodniony zysk na akcję (w PLN na jedną 
akcję)  

0,0141 
 

-0,0001 
  

0,0037 

 
 
Rozwodniony zysk na akcję wylicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby nastąpiła 
zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. W przypadku Spółki nie wystąpiły 
czynniki rozwadniające. 
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NOTA 4.   Rzeczowe aktywa trwałe 
 
 
Okres od 1 stycznia 2016 do 30 września 2016     

 

  

ZMIANY SRODKÓW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH  grunty 
budynki  
i budowle 

urządzenia 
techniczne  
i maszyny 

środki 
transportu 

pozostałe 
środki trwałe 

środki trwałe 
w budowie RAZEM 

 Wartość brutto środków trwałych na początek okresu                         -                          -     
 

                     -                      28               7 009               7 037     
    zwiększenia                        -                          -               3 729                   452                      12               1 221               5 414     
      nabycie   

  
          3 729                   452                      12               1 221               5 414     

      darowizny  
      

                     -     
      inne  

      
                     -     

 przemieszczenia wewnętrzne  
      

                     -     
   zmniejszenia                        -                          -                         1                          -                          -               3 801               3 802     
      zbycie  

  
                    1     

   
                    1     

      likwidacja  
      

                     -     
      inne  

      
                     -     

 przemieszczenia wewnętrzne  
     

          3 801               3 801     

 Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu                        -                          -               3 728                   452                      40               4 429               8 649     

 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu   
  

                     -     
   

                     -     
     zwiększenia                        -                          -                      85                      41                         1                          -                   127     
         amortyzacja okresu bieżącego  

  
                 85                      41                         1     

 
              127     

        likwidacja  
      

                     -     
         inne  

      
                     -     

     zmniejszenia                         -                          -                         1                          -                          -                          -                         1     
        sprzedaż   

  
                    1     

   
                    1     

        likwidacja  
      

                     -     
         inne  

      
                     -     

 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu                        -                          -                      84                      41                         1                          -                   126     
   odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu   

      
                     -     

   odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu   
      

                     -     

 Wartość netto środków trwałych na koniec okresu                        -                          -               3 644                   411                      39               4 429               8 523     
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Okres od 1 stycznia 2017 do 30 września 2017 

ZMIANY SRODKÓW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH  grunty 
budynki i 
budowle 

urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

środki 
transportu 

pozostałe 
środki trwałe 

środki trwałe 
w budowie RAZEM 

 Wartość brutto środków trwałych na początek okresu                         -                          -               7 339                   715                         7                   628               8 462     
    zwiększenia                        -                          -                   368                          -                         9               1 397               1 774     
      nabycie                   368                          9               1 397               1 774     
      darowizny                             -     
      inne                             -     
 przemieszczenia wewnętrzne                             -     
   zmniejszenia                        -                          -                          -                          -                          -                   689                   689     
      zbycie                     260                   260     
      likwidacja                             -     
      inne                             -     
 przemieszczenia wewnętrzne                     429                   429     

 Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu                        -                          -               7 707                   715                      16               1 336               9 774     

 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu                   164                      59                         3                    226     
     zwiększenia                        -                          -                   298                      53                         1                          -                   352     
         amortyzacja okresu bieżącego                  298                      53                         1                    352     
        likwidacja                             -     
         inne                             -     
     zmniejszenia                         -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     
        sprzedaż                              -     
        likwidacja                             -     
         inne                             -     
 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu                        -                          -                   462                   112                         4                          -                   578     
   odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu                              -     
   odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu                              -     

 Wartość netto środków trwałych na koniec okresu                        -                          -               7 245                   603                      12               1 336               9 196     
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NOTA 5.  Zapasy  
 
  Stan na dzień  Stan na dzień 

  30.09.2017  30.09.2016 

  000' PLN  000' PLN 

Towary   45      -       

Stan na koniec roku  45      -       

 
W roku 2017 Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących zapasów. Na dzień bilansowy nie było ustanowionych 
zabezpieczeń na zapasach z tytułu zaciągniętych przez Grupę kredytów i pożyczek. 
 
NOTA 6.    Transakcje z podmiotami powiązanymi  
 
  Transakcje pomiędzy Spółką, a podmiotami powiązanymi ujawnione zostały poniżej.  

   okres do 
30.09.2017 

  okres do 
30.09.2016  

 okres do 
31.12.2016 

Przychody ze sprzedaży towarów i usług 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

HTS Stargard Sp. zo.o. 115  5  34 

HTS AMA Sp. z o. o. 189  142  212 

HTS MEDIJ Sp. z o. o. 538  472  666 

Hollywood Rental Sp. z o. o. 510  334  516 

Pralmed Sp. z o. o. 32  22  32 

HTS Nieruchomości Sp. z o. o.  -         -         -       

HTS Baxter Sp. z o. o. 187  99  157 

Hollywood Textile Service Sp. z o. o.  545  467  668 

Poltextil Sp. z o. o.  -        -        -       

Pralserwis Warszawa Sp. z o. o. 155  145  236 

HTS Baltica Sp. z o. o. 164  172  289 

HTS Targatz GmbH 256  13  210 

Pralnia Hevelius 11  
 

 
 

  2 702  1 871 
 

3 020 

Zakupy towarów i usług    
  

HTS Stargard Sp. z o. o. 213   -           -       

HTS AMA Sp. z o. o.  -         -           -       

HTS MEDIJ Sp. z o. o.  -         -           -       

Hollywood Rental Sp. z o. o. 1403   -          -       

Pralmed Sp. z o. o. -         -        19 

HTS Nieruchomości Sp. z o. o.  -        -          -       

HTS Baxter Sp. z o. o.  -         -          -       

Hollywood Textile Service Sp. z o. o.  87  38  66 

Poltextil Sp. z o. o. -        10  10 

Pralserwis Warszawa Sp. z o. o.  -         -          -       

HTS Baltica Sp. z o. o. 605  -          -       

HTS Targatz GmbH -        -           -       

Pralnia Hevelius  -        
 

 
 

  
2308  48 

 
95 
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  stan na dzień 
30.09.2017 

 stan na dzień 
30.09.2016  

stan na dzień   
31.12.2016 

  000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Należności od podmiotów powiązanych    
  

HTS Stargard Sp. zo.o. 224  1  40 

HTS AMA Sp. z o. o. 26  719  26 

HTS MEDIJ Sp. z o. o. 188  1758  72 

Hollywood Rental Sp. z o. o. 449  182  89 

Pralmed Sp. z o. o. 30  6  6 

HTS Nieruchomości Sp. z o. o.  -      -        -       
HTS Baxter Sp. z o. o. 110  42  85 

Hollywood Textile Service Sp. z o. o.  106  81  47 

Poltextil Sp. z o. o. 1  1  1 

Pralserwis Warszawa Sp. z o. o. 36  35  33 

HTS Baltica Sp. z o. o. 95  470  334 

HTS Targatz GmbH 104  6561  -       

Pralnia Hevelius -        -  - 

 
 1 369  9 856  733 

 
Zobowiązania wobec podmiotów 
powiązanych 

   

  
HTS Stargard Sp. zo.o. -        -        -       

HTS AMA Sp. z o. o. -        -        -       

HTS MEDIJ Sp. z o. o. -        -        -       

Hollywood Rental Sp. z o. o. 475  -        -       

Pralmed Sp. z o. o. -        -        -       

HTS Nieruchomości Sp. z o. o. 72  72  72 

HTS Baxter Sp. z o. o. -        -        -       

Hollywood Textile Service Sp. z o. o.  22  11  12 

Poltextil Sp. z o. o. -        1  -       

Pralserwis Warszawa Sp. z o. o. -        -        -       

HTS Baltica Sp. z o. o. -        -        -       

HTS Targatz GmbH -        -        -       

Pralnia Hevelius -        
 

 
 

  569  84  84 

 
Należności z tytułu udzielonych pożyczek jednostkom powiązanym: 

  

Stan na dzień 
30.09.2017  

Stan na dzień 
30.09.2016  

Stan na dzień 
31.12.2016 

Pożyczkobiorca 000' PLN  000' PLN 
 

000' PLN 

Hollywood Textile Service Sp. z o. o. 3 800  4900  3 900 

HOLLYWOOD  RENTAL Sp. z o. o. 4 300  7 000  5 000 

PRALSERWIS WARSZAWA Sp. z o. o. 900  2 500  1 800 

PRALMED Sp. z o. o. 1 100  1000  1 200 

HTS MEDIJ Sp. z o. o . 5 950  4 150  5 950 

HTS AMA Sp. z o. o. 2 200  2600  2 200 

HTS BALTICA Sp. z o. o. 7 135  2200  4 910 

HTS TARGATZ GmbH 3 388  3615  3 539 

HTS STARGARD Sp. z o. o.  6 301  2900  5 081 

HTS Nieruchomości Sp. z o.o. 20  -         -       

  35 094  30 865  33 580 
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Zarówno sprzedaż jak i zakupy towarów oraz usług do i od podmiotów powiązanych odbywają się na podstawie cen 
rynkowych. Rozrachunki na dzień bilansowy nie są zabezpieczone i zostaną uregulowane zgodnie z umownymi terminami 
płatności.  Nie utworzono żadnych odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych od podmiotów powiązanych.  
 
NOTA 7.    Wynagrodzenia kluczowych członków kadry kierowniczej 
 
Koszty wynagrodzenia członków zarządu oraz członków pozostałej kadry kierowniczej kształtowały się następująco: 
 

  okres  okres 

  
od 01.01.2017 

 
od 01.01.2016 

  do 30.09.2017  do 30.09.2016 

  000' PLN  000' PLN 

Członkowie Zarządu 758  694 

Członkowie pozostałej kadry kierowniczej  
 

 

  758  694 

 
Pożyczki udzielone   członkom zarządu oraz kluczowym członkom kadry kierowniczej nie wystąpiły. 
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NOTA 8.    Instrumenty finansowe 
 
Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych 

       

  

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

 

Aktywa 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 

godziwej przez 
RZiS  

Pożyczki i 
należności 

 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 

godziwej przez 
RZiS  

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane wg 
zamortyzowanego 

kosztu 

 

Ogółem 

Za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN 

Przychody (koszty) z tytułu odsetek          (99)  (99) 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych          (402)  (402) 

Rozwiązanie (utworzenie) odpisów aktualizujących      -      - 
Zyski (straty) z tytułu wycen            - 

  -  -  - - - - (501) - (501) 

             

  

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

 

Aktywa 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 

godziwej przez 
RZiS  

Pożyczki i 
należności 

 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 

godziwej przez 
RZiS  

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane wg 
zamortyzowanego 

kosztu 

 

Ogółem 

Za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30  września 2016 roku  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN 

Przychody (koszty) z tytułu odsetek          (106)  (106) 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych            - 

Rozwiązanie (utworzenie) odpisów aktualizujących      -      - 
Zyski (straty) z tytułu wycen            - 

  -  -  -  -  (106)  (106) 

             

  

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

 

Aktywa finansowe 
wyceniane w 

wartości godziwej 
przez RZiS 

 

Pożyczki i 
należności 

 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 
godziwej 

przez RZiS  

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane wg 
zamortyzowaneg

o kosztu 

 

Ogółem 

Stan na dzień 30.09.2017  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN 

Środki pieniężne 
 

        832           832 
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Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności (bez 
budżetowych) 

 
        4 277           4 277 

Udzielone pożyczki 
 

        35 259           35 259 
Zobowiązania handlowe i pozostałe (bez budżetowych) oraz 
rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów 

                 1 213   1 213 

Zobowiązania z tytułu faktoringu                  -   - 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                  (4 499)   (4 499) 

Zobowiązania z tytułu leasingu 
 

                (289)   (289) 

 
 

- 
 

- 
 

40 368 
 

- 
 

(3 575) 
 

36 793 

  Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

 Aktywa finansowe 
wyceniane w 

wartości godziwej 
przez RZiS 

 Pożyczki i 
należności 

 Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 
godziwej 

przez RZiS 

 Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane wg 
zamortyzowaneg

o kosztu 

 Ogółem 
Stan na dzień 30.09.2016  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN  '000 PLN 

Środki pieniężne 
 

        431           431 
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności (bez 
budżetowych) 

 
        1 007           1 007 

Udzielone pożyczki 
 

        40 014           40 014 
Zobowiązania handlowe i pozostałe (bez budżetowych) oraz 
rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów 

                 (440)   (440) 

Zobowiązania z tytułu faktoringu                      - 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                  (6 685)   (6 685) 

Zobowiązania z tytułu leasingu 
 

                (142)   (142) 

 
 

- 
 

- 
 

41 452 
 

- 
 

(7 267) 
 

34 185 



 

61 

 

NOTA 9.   CEL I ZASADY ZARZADZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM 
 
Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka, należą kredyty bankowe, umowy leasingu finansowego, 
środki pieniężne. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność 
Spółki. Spółka posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które 
powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.  
Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko 
związane  z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z 
tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniżej. Spółka monitoruje również ryzyko cen rynkowych 
dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych.   
 
Ogólna polityka Spółki Hollywood dotycząca zarządzania ryzykiem finansowym ma na celu zminimalizowanie potencjalnie 
niekorzystnego wpływu na wynik finansowy oraz płynność finansową. Zarząd Hollywood S.A. ustala ogólne zasady zarządzania 
ryzykiem oraz politykę dotyczącą konkretnych obszarów  w celu stabilizacji przepływów pieniężnych tym samym zapewnienia 
odpowiedniego poziomu płynności i elastyczności finansowej. 
 
Ryzyko walutowe 
Spółka narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonywania przez 
Jednostkę sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta funkcjonalna.   
W przypadku wystąpienia transakcji w walutach obcych Spółka stara się ograniczać to ryzyko np. zawierając odpowiednie 
ustalenia w umowach z niektórymi kontrahentami, uzależniające finalną cenę dla kontrahenta od kursu waluty mającego 
wpływ na koszt wytworzenia produktu lub usługi. 
Istotną transakcję z kontrahentem wyrażone w walutach obcych stanowi transakcja z Kellogg Brown & Root Service Inc. 601 
Jefferson St. JE 1192-D, Houston TX 77002 z USA. Przychody z realizacji kontraktu rozliczane są w  dolarach. W roku  bieżącym 
przychody stanowiły ok. 40% całości przychodów.  Hollywood SA nie zabezpiecza tych przychodów przed ryzykiem 
walutowym. Krótkie terminy płatności sprawiają, ze potencjalne ujemne różnice kursowe mają mniejszy wpływ na wynik 
finansowy  niż ewentualne koszty zabezpieczeń.     
Spółka nie stosuje zasad rachunkowości zabezpieczeń.   
 
Ryzyko stopy procentowej 
Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko wynikające z faktu, że wartość godziwa albo przyszłe przepływy z instrumentu 
finansowego będą zmieniać się na skutek zmian stóp procentowych. Z powodu niedużego udziału długu w finansowaniu 
ogółem oraz poziomu stóp procentowych i ich zmian w ostatnim czasie, ekspozycja Spółki na to ryzyko nie jest szczególnie 
wysoka. W przypadku wzrostu udziału długu w strukturze finansowania ekspozycja na to ryzyko ulegnie zwiększeniu. 
 
Zobowiązaniami narażonymi na zmiany stóp procentowych są przede wszystkim kredyty oraz zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego.  
 
Wrażliwość na wahania stóp procentowych  
Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Spółkę zmiana stopy procentowej WIBOR 1M o 1pp spowoduje wzrost obciążeń 
odsetkowych w całym okresie obowiązujących aktualnie podpisanych umów o około 48 tys. PLN. Spółka nie posiada 
znaczących aktywów i zobowiązań finansowych o stałej stopie procentowej wycenianych w wartości godziwej przez wynik 
finansowy oraz nie stosuje transakcji pochodnych, jako zabezpieczenie wartości godziwej. Dlatego też zmiana stopy 
procentowej nie miałaby wpływu na sprawozdanie z całkowitych dochodów z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów 
finansowych. 
 
Ryzyko kredytowe 
Ryzyko kredytowe definiowane jest, jako ryzyko poniesienia straty finansowej przez Spółkę w sytuacji, kiedy kontrahent lub 
druga strona transakcji nie spełni swoich umownych obowiązków. Polityka Spółki zakłada ciągły monitoring i każdorazową 
analizę możliwości udzielenia kredytu kupieckiego odbiorcom produktów i usług. Wydłużony okres spłaty mogą otrzymać 
firmy będące we wcześniejszych okresach klientami Spółki i charakteryzujące się pozytywną historią spłat, oraz firmy 
posiadające zdolność kredytową ocenioną na podstawie analiz wewnętrznych lub zewnętrznych. Spółka w celu 
zminimalizowania potencjalnego wpływu ryzyka kredytowego na bieżąco monitoruje salda w odniesieniu do każdego klienta.   
Głównymi odbiorcami oferowanych przez Spółkę Hollywood  towarów i usług są spółki z grupy. 
 
Ryzyko utraty płynności  
Ryzyko utraty płynności to ryzyko, iż Spółka nie będzie w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych w dacie ich 
wymagalności. W ramach zarządzania ryzykiem płynności Spółka stara się utrzymywać stan środków pieniężnych pozwalający 
na spłatę zobowiązań bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Spółka monitoruje ryzyko braku płynności poprzez planowanie 
płynności, które uwzględnia terminy zapadalności zarówno inwestycji finansowych, aktywów finansowych (należności) oraz 
prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem Hollywood S.A. jest utrzymanie równowagi pomiędzy 
ciągłością finansowania, a elastycznością głównie poprzez finansowanie własnymi środkami oraz wykorzystywanie kredytów 



 

62 

 

w rachunku bieżącym i umów leasingowych. Biorąc pod uwagę osiągane wyniki finansowe, wielkość i strukturę długu oraz 
historycznie dobry cykl rotacji należności, ryzyko utraty płynności jest niskie. 
 
Zarządzanie ryzykiem kapitałowym  
Celem Spółki w zakresie zarządzania kapitałem jest dostarczenie odpowiednich środków finansowych niezbędnych do 
kontynuowania działalności, tak, aby możliwe było zapewnienie zwrotu na kapitale dla Akcjonariuszy oraz utrzymanie 
optymalnej struktury kapitału. Aby utrzymać lub skorygować strukturę kapitału,   Hollywood może zwracać kapitał 
Akcjonariuszom, emitować nowe akcje lub sprzedawać aktywa w celu obniżenia zadłużenia. Hollywood S.A. monitoruje 
kapitał przy pomocy m.in. wskaźnika zadłużenia. Istotnym z punktu widzenia możliwości pozyskania niezbędnego 
finansowania obrotowego jest utrzymanie wskaźnika dług/EBITDA na poziomie nieprzekraczającym wartość 3.  

     

  Stan na dzień   Stan na dzień  

  30.09.2017  30.09.2016 

  000' PLN  000' PLN 

Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej  92 156  9 116 

Kredyty i pożyczki   4 499  6 685 

Zobowiązania z tytułu faktoringu  -  - 

Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego  289  142 

Razem zadłużenie odsetkowe  4 788  6 827 

Współczynnik zadłużenia odsetkowego  0,05  0,75 

     
     

     
Analiza wrażliwości stopy procentowej 

    

  Stan na dzień   Stan na dzień    
30.09.2017 

 
30.06.2016   

000' PLN 
 

000' PLN 

Zobowiązania finansowe - oprocentowane  
    

Kredyty i pożyczki  
 

4 499 
 

6 685 
Faktoring  

 
- 

 
- 

Leasingi 
 

289 
 

142   
4 788 

 
6 827 

     
Wzrost oprocentowania o 1 pp 

    
Wzrost zobowiązań w PLN / wpływ na wynik 

 48  68  

    
Spadek oprocentowania o 1 pp 

    
Wzrost zobowiązań w PLN / wpływ na wynik 

  (48)   (68) 

      

 

 

 

 

NOTA 10.   Sprawy sądowe 
Na moment sporządzenia sprawozdania nie toczą się sprawy sądowe z udziałem Spółki  Hollywood. 
 
NOTA 11.    Zdarzenia po dniu bilansowym 
Po dniu bilansowym miały miejsce następujące zdarzenia: 

 w dniu 9 marca 2017 roku została podpisana Umowa Wieloproduktowa Nr 875/2017/00001191/00 _"Umowa"_ 
pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("Bank") a HOLLYWOOD Spółka Akcyjna ("Klient 1") oraz 
HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o.o. ("Klient 2"),oraz HOLLYWOOD RENTAL Sp. z o.o. ("Klient 3"), oraz HTS 
BAXTER Sp. z o.o. ("Klient 4"), oraz HTSBALTICA Sp. z o.o. ("Klient 5"), oraz PRALMED Sp. z o.o. ("Klient 6"), oraz 
PRAL SERWIS WARSZAWA Sp. z o.o. ("Klient 7"), zwani w dalszej treści raportu łącznie "Klientem". 
Przedmiot Umowy: Na podstawie Umowy Bank przyznał Klientowi odnawialny Limit Kredytowy Umowy 
Wieloproduktowej w maksymalnej wysokości 24.460.000,00 zł, obejmujący w szczególności finansowanie oraz 
refinansowanie kredytów w rachunku bieżącym, kredytów obrotowych oraz kredytów inwestycyjnych. Kredyty 
obrotowe przeznaczone będą na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Klienta, a w szczególności na 
finansowanie kontraktów dotyczących wynajmu tekstyliów wraz z serwisem pralniczym. 
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W ramach kredytu w rachunku bieżącym udzielono finansowania/refinansowania na łączną kwotę 6.860tys. zł, w 
ramach kredytu obrotowego udzielono finansowania do wysokości maksymalnej 6.000 tys. zł, zaś w ramach kredytu 
inwestycyjnego udzielono finansowania/refinansowania na kwotę 11.600 tys. zł. 

 w dniu  21 kwietnia 2017 roku Zarząd Hollywood SA  powziął informację o podpisaniu przez spółkę z grupy 
kapitałowej HTS Targatz GmbH umowy świadczenia usług pralniczych z siecią szpitali Vivantes ServiceGmbH z 
siedzibą w Berlinie. Umowa została zawarta okres 4 lat, szacunkowa wartość umowy to co najmniej 2.900.000 Euro.  

 W dniu 28.04.2017r. rezygnacja Pana Pawła Kobierzyckiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki 
Hollywood.  

 W dniu 11.05.2017 r. – powołano Panią Anetę Kazieczko do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki 
Hollywood. 

 27.10.2017r- został powołany Komitet Audytu w składzie: 
Patrycja Koźbiał – Przewodnicząca Komitetu Audytu 
Aneta Kazieczko – Członek Komitetu Audytu 
Marcin Podsiadło – Członek Komitetu Audytu 
W tym też dniu został przyjęty Regulamin Komitetu Audytu. 

 W dnia 08 listopada 2017r prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu został zatwierdzony przez Komisję 
Nadzoru Finansowego.  
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Informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w treści Prospektu   
 
Strona 23, lit. E5, dodaje się do ostatniego tire następujące zdanie: 
Ponadto na mocy postanowień umownych Emitent lub podmiot wskazany przez Emitenta posiada prawo pierwszeństwa 
nabycia od DGP Dozorbud 1.164.241 akcji serii I po dniu 31 grudnia 2017 roku, w przypadku gdy DGP Dozorbud zdecyduje się 
na sprzedaż tych akcji. DGP Dozorbud zobowiązał się, że w przypadku chęci zbycia akcji serii I po dniu 31 grudnia 2017r. 
skieruję ofertę sprzedaży akcji serii I do Emitenta lub do podmiotu wskazanego przez Emitenta, określając jednocześnie 
warunki i cenę sprzedaży akcji. Emitent lub podmiot wskazany przez Emitenta będzie mógł skorzystać z oferty sprzedaży akcji 
w terminach następujących: o okresie 14 dni nastąpi w tym zakresie oświadczenia Zarządu spółki – adresata oferty sprzedaży 
i kolejno w ciągu kolejnych 30 dni dojdzie do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy / Zgromadzenia Wspólników, 
które poweźmie pozytywną uchwałę w tym przedmiocie. Po upływie w/w terminu tj. łącznie 45 dni i/lub braku akceptacji 
oferty, DGP będzie mógł sprzedać akcje dowolnemu podmiotowi. Ponadto, po dniu 31 grudnia 2017 roku Emitent lub podmiot 
wskazany przez Emitenta posiada prawo pierwszeństwa nabycia od DGP Dozorbud 1.164.241 akcji serii I, w przypadku gdy 
DGP Dozorbud zdecyduje się na sprzedaż tych akcji.  
 
Strona 318, w pkt 7.3 Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” zmieniono treść podpunktu zatytułowanego 
Przedwstępna warunkowa umowa nabycia środków trwałych z dnia 9 listopada 2015 roku dodaje się w ostatnim zdaniu 
następującą informację: 
Ponadto na mocy postanowień umownych Emitent lub podmiot wskazany przez Emitenta posiada prawo pierwszeństwa 
nabycia od DGP Dozorbud 1.164.241 akcji serii I po dniu 31 grudnia 2017 roku, w przypadku gdy DGP Dozorbud zdecyduje się 
na sprzedaż tych akcji. DGP Dozorbud zobowiązał się, że w przypadku chęci zbycia akcji serii I po dniu 31 grudnia 2017r. 
skieruję ofertę sprzedaży akcji serii I do Emitenta lub do podmiotu wskazanego przez Emitenta, określając jednocześnie 
warunki i cenę sprzedaży akcji. Emitent lub podmiot wskazany przez Emitenta będzie mógł skorzystać z oferty sprzedaży akcji 
w terminach następujących: o okresie 14 dni nastąpi w tym zakresie oświadczenia Zarządu spółki – adresata oferty sprzedaży 
i kolejno w ciągu kolejnych 30 dni dojdzie do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy / Zgromadzenia Wspólników, 
które poweźmie pozytywną uchwałę w tym przedmiocie. Po upływie w/w terminu tj. łącznie 45 dni i/lub braku akceptacji 
oferty, DGP będzie mógł sprzedać akcje dowolnemu podmiotowi. Ponadto, po dniu 31 grudnia 2017 roku Emitent lub podmiot 
wskazany przez Emitenta posiada prawo pierwszeństwa nabycia od DGP Dozorbud 1.164.241 akcji serii I, w przypadku gdy 
DGP Dozorbud zdecyduje się na sprzedaż tych akcji.  
 
 
Strona 110, w pkt 14.1.1. Zarząd niewłaściwie wskazano, że pan Rafał Wójcik jest Wiceprezesem Zarządu spółki HTS AMA sp. 
z o.o.  
 
Strona 115, pkt 14.1.2. Rada Nadzorcza podano niewłaściwe informacje o dacie powołania członków Rady Nadzorczej. 
Poprawna datą powołania członków Rady Nadzorczej jest 26 października 2017 roku.  
 
Strona 115, pkt 14.1.2. Rada Nadzorcza podano niepełny skład Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej wchodzi, jako 
szósty członek Rady Nadzorczej pani Patrycja Koźbiał.  
 
Strona 123, w pkt 16.1.2. Rada Nadzorcza podano niewłaściwą informacje o dacie powołania członków Rady Nadzorczej. 
Poprawna datą powołania członków Rady Nadzorczej jest 26 października 2017 roku.  
 
Strona 261, w pkt 21.1.7 Dane historyczne na temat kapitału zakładowego z podkreśleniem informacji o wszelkich 
zmianach, za okres objęty historycznymi informacjami finansowym podano nieprawidłową informację o dacie zmiany akcji 
imiennych zwykłych serii I na akcje zwykłe na okaziciela serii I. Nieprawidłowa informacja to data 10 lipca 2017 roku, a 
prawidłowa informacja to 26 września 2017 roku.  
 
Strona 262, w pkt 21.1.7 Dane historyczne na temat kapitału zakładowego z podkreśleniem informacji o wszelkich 
zmianach, za okres objęty historycznymi informacjami finansowym w sposób niewłaściwy wskazano, że ujawnienie zmian 
w niektórych seriach akcji, o których mowa w pkt 21.3 nastąpi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 
26 października 2017 roku. Poprawna informacja powinna brzmieć w następujący sposób: 
W dniu 26 października 2017r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę uaktualniającą zapisy § 7 Statutu Spółki 
w zakresie nazewnictwa akcji. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nadal 50.164.241 i dzieli się na: 50.164.241 akcji 
uprawniających do 67.664.241 głosów, w tym: 200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A uprawniających 
do 400.000 głosów, 17.300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B uprawniających do 34.600.000 głosów, 
12.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C uprawniających do 12.700.000 głosów, 800.000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii D uprawniających do 800.000 głosów, 2.414.295 akcji zwykłych ma okaziciela serii E uprawniających do 2.414.295 
głosów, 1.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F uprawniających do 1.700.000 głosów, 395.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii G uprawniających do 395.000 głosów, 3.485.705 akcji zwykłych na okaziciela serii H uprawniających do 
3.485.705 głosów, 1.164.241 akcji zwykłych na okaziciela serii I uprawniających do 1.164.241 głosów, 10.000.000 akcji 
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zwykłych na okaziciela serii J uprawniających do 10.000.000 głosów oraz 5.000 akcji imiennych serii K uprawniających do 
5.000 głosów.  
 
Strona 301, pkt 4.2 Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe podano nieprawidłową 
informację o dacie zmiany akcji imiennych zwykłych serii I na akcje zwykłe na okaziciela serii I. Nieprawidłowa informacja to 
data 10 lipca 2017 roku, a prawidłowa informacja to 26 września 2017 roku. Dodatkowo nieprawidłowo podano informację, 
iż na datę Prospektu akcje serii nie zostały zamienione na okaziciela.  
 



 

Aneks nr 2 
do prospektu emisyjnego Hollywood SA z siedzibą w Sierpcu 

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 listopada 2017 roku („Prospekt”) 
 
 
Niniejszy Aneks nr 2 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych oraz w związku z publikacją informacji o rejestracji zmian w Statucie (RB 19/2017). 
Odwołania do stron odnoszą się do Prospektu udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 13 
listopada 2017 roku i zamieszczonego na stronach internetowych Emitenta http://hollywoodsa.pl/pl/prospekt oraz w celach 
informacyjnych na stronie internetowej firmy inwestycyjnej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA pod adresem 
http://bossa.pl/analizy/pierwotny/ 
 
Zdarzenia po dacie Prospektu   
 
Strona 23, w lit. E5 oraz strona 318, w pkt 7.3 Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” zmieniono treść podpunktu 
zatytułowanego Przedwstępna warunkowa umowa nabycia środków trwałych z dnia 9 listopada 2015 roku dodaje się w 
następującą informację: 
 
Emitent pismem z dnia 13 grudnia 2017 wyraził zgodę na sprzedaż 1.164.241 akcji serii I przez DGP Dozorbud przed dniem 
31.12.2017 roku, a także o zgodzie na brak blokady.  
 
 
 
Informacje w związku z publikacją raportu bieżącego nr 19/2017 w sprawie informacji o rejestracji zmian w Statucie  
 
Strona 124, w pkt 16.3.1. Komitet Audytu dodaje się następujące informacje o zarejestrowaniu w dniu 11 grudnia 2017 roku 
zmian uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.10.2017r. w § 31 ust. 6 Statutu. 
 
Strona 257, w pkt 21.1.1. Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału zakładowego w ostatnim zdaniu 
dodaje się informacje, że akcjami na okaziciela są również akcje serii G i I.  
 
Strona 274, w pkt 21.3. Opis dokonanych zmian w Statucie Spółki dodaje się następujące informacje, że akcjami na okaziciela 
są również akcje serii G i I. 
 
Do § 36 Statutu Spółki dodaje się treść ustępu 6: 
„6. Tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, Rada Nadzorcza, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, będzie powoływać Komitet Audytu. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu 
Audytu, tryb jego pracy, skład, liczebność, zasady powoływania członków oraz ich kwalifikacje będą określały przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, uchwała powołująca Komitet Audytu oraz zatwierdzony wraz z nią regulamin. Jeśli 
powołanie Komitetu Audytu nie jest obligatoryjne (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa) zadania 
Komitetu Audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą kolegialnie w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą 
uchwały o przejęciu zadań Komitetu Audytu.” 
 
Do § 36 Statutu Spółki dodaje się treść ustępu 7:  
„7. Komitet Audytu działań będzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z dnia 6 czerwca 2017r.).” 
 

http://hollywoodsa.pl/pl/prospekt
http://bossa.pl/analizy/pierwotny/
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