Grupa Pracuj S.A.
(spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Prostej 68, 00-838, Warszawa, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000913770)

Oferta publiczna nie więcej niż 22.380.626 akcji o wartości nominalnej 5 PLN każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich, tj. 68.104.250, akcji Spółki o wartości nominalnej 5 PLN każda
Niniejszy prospekt („Prospekt”) został sporządzony w związku z: (i) publiczną sprzedażą nie więcej niż 22.380.626 akcji spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka” lub „Emitent”) o wartości nominalnej 5 PLN każda („Akcje Oferowane”) („Oferta”), z czego (i) nie więcej niż 9.396.084 Akcje Oferowane są oferowane przez TCV Luxco Perogie S.à r.l. („TCV Luxco”)
(z zastrzeżeniem informacji w akapicie poniżej), (ii) nie więcej niż 1.194.313 Akcji Oferowanych jest oferowanych przez Przemysława Gacka oraz (iii) nie więcej niż 1.157.773
Akcje Oferowane są oferowane przez Macieja Nogę, (iv) nie więcej niż 1.025.480 Akcji Oferowanych jest oferowanych przez Oksanę Świerczyńską, (v) nie więcej niż 337.000 Akcji
Oferowanych jest oferowanych przez Pawła Leksa, (vi) nie więcej niż 100.000 Akcji Oferowanych jest oferowanych przez Gracjana Fiedorowicza, (vii) nie więcej niż 105.000 Akcji
Oferowanych jest oferowanych przez Rafała Nachynę, (viii) nie więcej niż 215.000 Akcji Oferowanych jest oferowanych przez Marcina Pietrasa, (ix) nie więcej niż 75.000 Akcji
Oferowanych jest oferowanych przez Mykolę Mykhaylova oraz (x) nie więcej niż 15.200 Akcji Oferowanych jest oferowanych przez Grażynę Rzehak-Majcherek oraz (ii) ubieganiem
się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
(„GPW”) wszystkich, tj. 68.104.250, akcji Spółki o wartości nominalnej 5 PLN każda, w tym Akcji Oferowanych („Akcje Dopuszczane”).
W związku z Ofertą, zamiarem TCV Luxco jest sprzedaż do 9.396.084 Akcji Oferowanych, natomiast w przypadku, gdy TCV Luxco, wraz z Globalnymi Koordynatorami, uzna popyt
Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych na Akcje Oferowane za odpowiedni, może zwiększyć liczbę sprzedawanych Akcji Oferowanych o nie więcej niż
8.759.776 Akcji Oferowanych, jednak w żadnym przypadku TCV Luxco nie zaoferuje więcej niż 18.155.860 Akcji Oferowanych, a Oferta w żadnym przypadku nie będzie obejmować więcej niż 22.380.626 Akcji Oferowanych.
Dla potrzeb budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalony orientacyjny przedział cenowy, który nie będzie podany do publicznej wiadomości oraz który może ulec zmianie. Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych będzie prowadzony od dnia 17 listopada 2021 r. do dnia 24 listopada
2021 r. Inwestorzy Instytucjonalni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 25 listopada 2021 r. do dnia 29 listopada 2021 r.
Cena maksymalna sprzedaży dla wszystkich Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych („Cena Maksymalna”) została ustalona przez
TCV LuxCo oraz Przemysława Gacka (działających łącznie) po konsultacji z Citigroup Global Markets Europe AG (będącym jednym z globalnych koordynatorów Oferty oraz współprowadzącym księgę popytu), Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. (będącym firmą inwestycyjną, jednym z globalnych koordynatorów Oferty oraz współprowadzącym
księgę popytu), Goldman Sachs Bank Europe SE (będącym jednym z globalnych koordynatorów Oferty oraz współprowadzącym księgę popytu) oraz Trigon Dom Maklerski S.A.
(będącym firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej Akcji Oferowanych objętych Prospektem, jednym z globalnych koordynatorów Oferty oraz współprowadzącym
księgę popytu) („Globalni Współkoordynatorzy”) oraz Numis Securities Limited (będącym współprowadzącym księgę popytu; łącznie z Globalnymi Współkoordynatorami,
„Współprowadzący Księgę Popytu”) i wynosi 82 PLN za jedną Akcję Oferowaną. Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia
17 listopada 2021 r. do dnia 24 listopada 2021 r.
Ostateczna cena sprzedaży dla wszystkich Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych („Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych”)
i ostateczna cena sprzedaży dla wszystkich Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych („Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych”) zostaną ustalone przez TCV LuxCo oraz Przemysława Gacka (działających łącznie), po konsultacji ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, po przeprowadzeniu procesu
budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.
Akcje Spółki nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym. Po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) Spółka zamierza
złożyć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wnioski o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Oferowanych oraz pozostałych Akcji Dopuszczanych będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW.
Wszystkie Akcje Oferowane będą istniały w formie zdematerializowanej z chwilą ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Zamiarem Spółki
i Akcjonariuszy Sprzedających jest, aby pierwszy dzień notowań istniejących akcji Spółki, w tym Akcji Sprzedawanych, na rynku podstawowym GPW nastąpił nie później niż
9 grudnia 2021 r.
Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze
udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka,
które należy rozważyć w związku z inwestowaniem w Akcje Oferowane, znajduje się w rozdziale „Czynniki ryzyka”.
Prospekt został sporządzony w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 6 ust. 3 Rozporządzenia Prospektowego oraz został przygotowany zgodnie z obowiązującymi
przepisami Ustawy o Ofercie, Rozporządzenia Prospektowego oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzenia prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą
publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) Nr 809/2004 („Rozporządzenie
2019/980”) w oparciu o Załącznik 1 oraz Załącznik 11 Rozporządzenia 2019/980.
KNF zatwierdza Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności nałożone Rozporządzeniem Prospektowym. Zatwierdzenie Prospektu przez KNF nie powinno być uznawane za zatwierdzenie Emitenta ani jakości akcji, które są przedmiotem tego Prospektu. Inwestorzy
powinni dokonać własnej oceny adekwatności inwestowania w akcje. Zatwierdzając Prospekt, KNF nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego
Emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie
podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem Akcji Oferowanych. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez KNF, chyba że Prospekt nie

został uzupełniony o suplement, o którym mowa w art. 23 Rozporządzenia 2019/980. W przypadku powstania obowiązku tego uzupełnienia, obowiązek
uzupełnienia Prospektu w przypadku nowych znaczących czynników, istotnych błędów lub istotnych niedokładności nie ma zastosowania, gdy Prospekt
straci ważność.
W związku z Ofertą mogą zostać podjęte ograniczone działania promocyjne mające na celu przekazanie informacji o Ofercie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym (ang.
Qualified Institutional Buyers) („Kwalifikowani Nabywcy Instytucjonalni”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki w rozumieniu i zgodnie z Przepisem 144A (ang. Rule 144A)
wydanym na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended) („Amerykańska Ustawa o Papierach
Wartościowych”) oraz innym inwestorom instytucjonalnym poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki (z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S (ang. Regulation S) wydaną
na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa jurysdykcji, gdzie taka promocja Oferty będzie prowadzona.
W celu prowadzenia powyższych ograniczonych działań promocyjnych, w każdym przypadku zgodnie z właściwymi przepisami prawa jurysdykcji, w których takie działania będą
podejmowane, został sporządzony na podstawie informacji zawartych w Prospekcie międzynarodowy dokument marketingowy w języku angielskim (ang. International Offering
Memorandum) („Dokument Marketingowy”). Dokument Marketingowy nie podlega i nie będzie w przyszłości podlegać zatwierdzeniu przez KNF ani przez żaden inny organ
administracji publicznej, w szczególności organ właściwy w jurysdykcji, gdzie taka promocja Oferty będzie prowadzona. Potencjalni inwestorzy powinni zwrócić uwagę na fakt, że
jedynym prawnie wiążącym dokumentem sporządzonym na potrzeby Oferty, zawierającym informacje na temat Spółki oraz Akcji Oferowanych, jest Prospekt, a także wszystkie
opublikowane suplementy do Prospektu (po ich zatwierdzeniu przez KNF), komunikaty aktualizujące oraz informacja o ostatecznej cenie i liczbie oferowanych w Ofercie Akcji
Oferowanych.
AKCJE OFEROWANE NIE ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ANI PRZEZ ŻADEN
ORGAN REGULUJĄCY OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI JAKIEGOKOLWIEK STANU LUB PODLEGAJĄCY JURYSDYKCJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, I NIE
MOGĄ BYĆ OFEROWANE, SPRZEDAWANE, ZASTAWIANE ANI W INNY SPOSÓB ZBYWANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, CHYBA ŻE W RAMACH
WYJĄTKU OD WYMOGU REJESTRACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO W AMERYKAŃSKIEJ USTAWIE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH LUB W RAMACH TRANSAKCJI WYŁĄCZONYCH SPOD TEGO WYMOGU, POD WARUNKIEM ZACHOWANIA ZGODNOŚCI Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA REGULUJĄCYMI OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI W KTÓRYMKOLWIEK STANIE LUB JURYSDYKCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. INFORMACJE O AKCJACH OFEROWANYCH (W RAMACH OGRANICZONYCH
DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH, O KTÓRYCH MOWA W AKAPICIE POPRZEDZAJĄCYM) MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE WYŁĄCZNIE KWALIFIKOWANYM NABYWCOM INSTYTUCJONALNYM W ROZUMIENIU PRZEPISU 144A AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI INFORMACJE
O AKCJACH OFEROWANYCH (W RAMACH OGRANICZONYCH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH, O KTÓRYCH MOWA W AKAPICIE POPRZEDZAJĄCYM) MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE W OPARCIU O REGULACJĘ S WYDANĄ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE
OGRANICZEŃ W ZAKRESIE SPRZEDAŻY, MOŻLIWOŚCI OFEROWANIA, SKŁADANIA ZAPISÓW I ROZPORZĄDZANIA NIMI ZAMIESZCZONE SĄ W ROZDZIALE „OGRANICZENIA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY AKCJI”. PRZYSZŁYCH NABYWCÓW NINIEJSZYM INFORMUJE SIĘ, ŻE SPRZEDAJĄCY AKCJE OFEROWANE MOŻE PODLEGAĆ WYŁĄCZENIU
Z POSTANOWIEŃ UST. 5 AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ZGODNIE Z PRZEPISEM 144A.
Akcjonariusze Sprzedający przewidują, że w związku z Ofertą Citigroup Global Markets Europe AG jako menadżer stabilizujący („Menadżer Stabilizujący”) będzie mógł nabywać na GPW Akcje Spółki w liczbie nie większej niż 10% ostatecznej liczby Akcji Spółki oferowanych w Ofercie („Liczba Akcji Stabilizujących”) w celu stabilizacji ich kursu giełdowego na poziomie wyższym niż poziom, który ustaliłby się w innych okolicznościach, gdyby działania takie nie były podejmowane. Nabywanie Akcji Spółki w ramach transakcji
stabilizacyjnych będzie dokonywane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów
odkupu i środków stabilizacji. Transakcje nabycia Akcji będą mogły być dokonywane w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia okresu notowań Akcji na GPW („Okres
Stabilizacji”) po cenie nie wyższej niż Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych. Menadżer Stabilizujący nie będzie jednak zobowiązany do podjęcia
jakichkolwiek działań stabilizacyjnych. Jeśli działania takie zostaną podjęte przez Menadżera Stabilizującego, mogą one zostać przerwane w każdym czasie, jednak nie później
niż z upływem Okresu Stabilizacji.
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PODSUMOWANIE
Niniejsze podsumowanie zostało przygotowane w oparciu o informacje podlegające ujawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i zawiera wszystkie wymagane elementy podsumowania, które są zawarte w sekcjach A–D. Ponieważ zawarcie w niniejszym podsumowaniu
elementów, w ramach których ujawniane są niektóre informacje, nie jest wymagane, może się zdarzyć, że w poszczególnych sekcjach, w odniesieniu do Spółki lub ze względu na rodzaj papierów wartościowych objętych niniejszym Prospektem nie występują informacje dotyczące danego
elementu i w takim przypadku w opisie elementu zamieszcza się wskazanie „nie dotyczy” wraz z krótkim wyjaśnieniem.
Sekcja A – Wprowadzenie i ostrzeżenia
Niniejsze podsumowanie powinno być odczytywane jako wprowadzenie do prospektu („Prospekt”).
Nazwa papierów wartościowych
Prospekt został sporządzony w związku z: (i) publiczną sprzedażą nie więcej niż 22.380.626 akcji spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka” lub „Emitent”) o wartości nominalnej 5 PLN każda („Akcje Oferowane”) („Oferta”), z czego (i) nie więcej niż 9.396.084 Akcje Oferowane są oferowane przez TCV Luxco Perogie
S.à r.l. („TCV Luxco”) (z zastrzeżeniem akapitu poniżej), (ii) nie więcej niż 1.194.313 Akcji Oferowanych jest oferowanych przez Przemysława Gacka oraz (iii)
nie więcej niż 1.157.773 Akcje Oferowane są oferowane przez Macieja Nogę, (iv) nie więcej niż 1.025.480 Akcji Oferowanych jest oferowanych przez Oksanę
Świerczyńską, (v) nie więcej niż 337.000 Akcji Oferowanych jest oferowanych przez Pawła Leksa, (vi) nie więcej niż 100.000 Akcji Oferowanych jest oferowanych przez Gracjana Fiedorowicza, (vii) nie więcej niż 105.000 Akcji Oferowanych jest oferowanych przez Rafała Nachynę, (viii) nie więcej niż 215.000 Akcji
Oferowanych jest oferowanych przez Marcina Pietrasa, (ix) nie więcej niż 75.000 Akcji Oferowanych jest oferowanych przez Mykolę Mykhaylova oraz (x) nie
więcej niż 15.200 Akcji Oferowanych jest oferowanych przez Grażynę Rzehak-Majcherek; oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich,
tj. 68.104.250, akcji Spółki o wartości nominalnej 5 PLN każda, w tym Akcji Oferowanych („Akcje Dopuszczane”). Na Datę Prospektu kapitał zakładowy
Spółki wynosi 340.521.250 PLN.
W związku z Ofertą, zamiarem TCV Luxco jest sprzedaż do 9.396.084 Akcji Oferowanych, natomiast w przypadku, gdy TCV Luxco, wraz z Globalnymi Koordynatorami, uzna popyt Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych na Akcje Oferowane za odpowiedni, może zwiększyć liczbę sprzedawanych Akcji Oferowanych o nie więcej niż 8.759.776 Akcji Oferowanych, jednak w żadnym przypadku TCV Luxco nie zaoferuje więcej niż 18.155.860 Akcji
Oferowanych, a Oferta w żadnym przypadku nie będzie obejmować więcej niż 22.380.626 Akcji Oferowanych („Maksymalna Liczba Akcji Oferowanych”).
Międzynarodowy kod identyfikujący papiery wartościowe (ISIN)
Papierom wartościowym będącym przedmiotem Oferty nadano kod ISIN PLGRPRC00015. Akcje Spółki nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym
rynku regulowanym. Spółka zamierza po Dacie Prospektu wystąpić z odpowiednimi wnioskami o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Dopuszczanych będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym
prowadzonym przez GPW.
Dane Identyfikacyjne Emitenta
Emitentem jest Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68, 00-838 Warszawa, Polska oraz adresem strony internetowej www[.]grupapracuj[.]pl. Emitent jest spółką utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem polskim. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000913770.
Dane Identyfikacyjne Oferujących
Oferującymi są: (i) TCV Luxco; (ii) Przemysław Gacek, (iii) Maciej Noga, (iv) Oksana Świerczyńska, (v) Paweł Leks, (vi) Gracjan Fiedorowicz, (vii) Rafał Nachyna, (viii) Marcin Pietras, (ix) Mykola Mykhaylov oraz (v) Grażyna Rzehak-Majcherek
TCV Luxco Perogie S.à r.l. (forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société à responsabilité limitée)) z siedzibą w Luksemburgu adres: 287289 route d’Arlon, L-1150, Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga.TCV Luxco jest spółką utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem luksemburskim.TCV
Luxco została wpisana do luksemburskiego rejestru handlowego i spółek (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B215552. Kod LEI TCV Luxco:
222100ANB88XLYJL3P37.
Adres korespondencyjny dla Oferujących, poza TCV Luxco: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, Polska.
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Dane organu zatwierdzającego Prospekt
Organem właściwym do zatwierdzenia Prospektu jest KNF. Adres KNF to ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, Polska. Numer telefonu KNF to +48 22 262 50 00,
a strona internetowa to www[.]knf[.]gov[.]pl.
Data Zatwierdzenia Prospektu
KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 16 listopada 2021 r.
Sekcja B – Kluczowe informacje na temat emitenta
Kto jest emitentem papierów wartościowych?
Emitentem jest Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68, 00-838 Warszawa, Polska, numerem telefonu +48 22 373 7300 oraz adresem
strony internetowej www[.]grupapracuj[.]pl. Emitent jest spółką utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem polskim, a jej identyfikator podmiotu prawnego
(„LEI”) to 259400BSBFEIIIDAAL82. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000913770.
Grupa Pracuj S.A. jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR (zarządzanie zasobami ludzkimi) w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, która
świadczy usługi wsparcia przedsiębiorstw w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników. Grupa Pracuj ułatwia użytkownikom jej serwisów znalezienie odpowiedniego zatrudnienia umożliwiającego pełne wykorzystanie ich potencjału oraz tworzy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku HR. Grupa działa od ponad 20 lat w Polsce i od 15 lat na Ukrainie. Marki należące do Grupy tworzą zaawansowany cyfrowy ekosystem dla branży
HR, spośród których najważniejsze to Pracuj.pl, Robota.ua i eRecruiter. Na Dzień Prospektu głównymi akcjonariuszami Emitenta są: (i) Przemysław Gacek,
który posiada 55,64% Akcji w kapitale zakładowym Spółki, co uprawnia go do wykonywania 55,64% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; (ii) TCV Luxco, który posiada 27,11% Akcji w kapitale zakładowym Spółki, co uprawnia go do wykonywania 27,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz (iii)
Maciej Noga, który posiada 10,39% Akcji w kapitale zakładowym Spółki, co uprawnia go do wykonywania 10,39% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Na Dzień Prospektu Emitent jest bezpośrednio kontrolowany przez Przemysława Gacka.
Na Dzień Prospektu Zarząd Emitenta składa się z Przemysława Gacka, Gracjana Fiedorowicza oraz Rafała Nachyny, zaś Rada Nadzorcza Emitenta składa się
z Macieja Nogi, Wojciecha Stankiewicza, Johna Dorana, Przemysława Budkowskiego, Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej oraz Mirosława Stachowicza.
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020 dla celów przygotowania niniejszego Prospektu zostały zbadane przez Ernst & Young Audyt Polska spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. („E&Y”) (wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem
130) z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa, Polska. W imieniu E&Y sprawozdanie z badania dotyczące badania Historycznych
Informacji Finansowych zostało podpisane przez Marcina Zielińskiego, kluczowego biegłego rewidenta zarejestrowanego pod numerem10402 w rejestrze
prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. W związku z Ofertą Emitent wybrał firmę audytorską E&Y jako podmiot upoważniony do zbadania
Historycznych Informacji Finansowych Spółki sporządzonych zgodnie z MSSF za lata 2018, 2019 oraz 2020. E&Y przeprowadziła przegląd Śródrocznego
Sprawozdania Finansowego zamieszczonego w niniejszym Prospekcie.
Jakie są kluczowe informacje finansowe dotyczące emitenta?
Niniejszy Prospekt obejmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za lata zakończone odpowiednio 31 grudnia
2020 r., 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2018 r. sporządzone zgodnie z MSSF („Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020”), a także śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 r. („Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie
Finansowe”), które zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 i włączone do niniejszego Prospektu. Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020 oraz
Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe łącznie „Historyczne Informacje Finansowe”.
Poniższe wybrane skonsolidowane informacje finansowe na dzień i za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. i 2020 r. oraz na dzień i za lata obrotowe
zakończone 31 grudnia 2018 r., 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2020 r. pochodzą z Historycznych Informacji Finansowych:
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Wybrane pozycje ze sprawozdań z całkowitych dochodów
9 miesięcy zakończonych
30 września
2021
2020
(niebadane)
Przychody z umów z klientami
Amortyzacja
Koszty usług marketingowych
Koszty usług korzystania z oprogramowania
Pozostałe usługi obce
Koszty świadczeń pracowniczych
Pozostałe koszty
Inne przychody operacyjne
Inne koszty operacyjne
Oczekiwane straty kredytowe
Zysk z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Przychody/(koszty) finansowe netto
Strata na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych
Udział w zysku jednostek wycenianych metodą praw własności
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto z działalności kontynuowanej
Zysk netto

343.848
(8.838)
(30.188)
(4.276)
(16.323)
(105.760)
(3.597)
812
(292)
364
175.750
88.046
(1.247)
86.799
5.285
267.834
(55.217)
212.617
212.617

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe
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214.678
(8.638)
(11.467)
(4.512)
(9.808)
(78.760)
(2.958)
772
(383)
(597)
98.327
1.780
(7.493)
(5.713)
2.121
94.735
(19.666)
75.069
75.069

Rok zakończony 31 grudnia
2020
2019
2018
(zbadane)
(w tys. PLN)
299.308
367.503
327.229
(11.471)
(11.014)
(9.919)
(16.080)
(40.433)
(32.663)
(6.132)
(5.085)
(3.290)
(16.213)
(22.000)
(21.827)
(108.880)
(120.910)
(115.309)
(3.938)
(8.132)
(9.042)
660
1.081
588
(583)
(790)
(8.392)
(557)
(334)
(318)
136.114
159.886
127.057
1.946
3.057
21.865
(6.871)
(9.671)
(7.183)
(4.925)
(6.614)
14.682
(763)
2.258
7.941
6.327
133.447
160.450
148.066
(26.519)
(32.093)
(30.415)
106.928
128.357
117.651
106.928
128.357
117.651
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Wybrane pozycje ze sprawozdań z sytuacji finansowej
Na dzień
30 września
2021
(niebadane)

Na dzień 31 grudnia
2019
2018
(zbadane)
(w tys. PLN)

2020

AKTYWA
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
Inwestycje wyceniane metodą praw własności
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa niefinansowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwałe
Należności handlowe
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa niefinansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe
Aktywa razem

4.614
10.772
22.434
30.468
124.851
231
6.178
199.548
46.967
25.062
6.313
149.925
228.267
427.815

2.750
11.214
24.922
23.945
34.817
244
23.493
121.385
30.175
15.082
4.186
135.227
184.670
306.055

2.381
13.625
33.730
25.861
29.254
291
24.374
129.516
38.477
16.245
3.404
85.934
144.060
273.576

2.349
9.916
23.921
28.214
24.084
348
24.244
113.076
41.915
10.182
4.560
93.544
150.201
263.277

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Fundusz celowy na zakup udziałów własnych
Programy płatności w formie akcji
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia
Rozliczenie połączeń
Zyski/(straty) zatrzymane
Kapitał własny przypisany właścicielom Jednostki Dominującej
Kapitał udziałowców niekontrolujących
Kapitał własny razem
Kredyty
Zobowiązania z tytułu leasingu
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania wobec pracowników
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty
Zobowiązania z tytułu leasingu
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania wobec pracowników
Zobowiązania handlowe
Pozostałe zobowiązania niefinansowe
Zobowiązania z tytułu dywidendy
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu umów
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania razem
Kapitał własny i zobowiązania razem

334.867
108.516
427
28.002
(8.842)
129
(586.707)
328.412
204.804
(12)
204.792
19.141
13.795
7.519
40.455
9.116
2.276
11.476
10.264
12.553
23.909
4.399
108.575
182.568
223.023
427.815

334.867
107.247
2.960
16.685
37.812
488
(586.707)
189.839
103.191
(216)
102.975
23.647
1.549
25.196
29.294
8.499
20.306
9.018
7.735
2.731
100.301
177.884
203.080
306.055

335.367
99.299
9.639
15.954
(226)
146
(586.707)
182.134
55.606
392
55.998
28.285
29.471
7.927
65.683
918
8.510
11.971
5.963
9.245
8.262
107.026
151.895
217.578
273.576

342.815
99.299
12.035
(113)
41
(586.707)
109.131
(23.499)
681
(22.818)
69.475
22.468
5.119
97.062
39.629
6.565
259
21.679
7.164
9.584
10.330
93.823
189.033
286.095
263.277

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe
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Wybrane pozycje ze sprawozdań z przepływów pieniężnych
9 miesięcy zakończonych
30 września
2021
2020
(niebadane)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Różnice kursowe od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
Stan środków pieniężnych wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

267.834
153.461
(18.600)
(120.513)
14.348
135.227
350
149.925
149.925

94.735
82.029
(3.177)
(68.394)
10.458
85.934
(356)
96.036
96.036

Rok zakończony 31 grudnia
2020
2019
2018
(zbadane)
(w tys. PLN)
133.447
124.460
(3.830)
(70.817)
49.813
85.934
(520)
135.227
135.227

160.450
151.016
(13.690)
(144.963)
(7.637)
93.544
27
85.934
85.934

148.066
149.192
(27.147)
(113.686)
8.359
85.129
56
93.544
93.544

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe

Informacje finansowe pro forma
Prospekt nie zawiera żadnych danych finansowych pro forma ani prognozy lub oszacowania zysków w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego ze
względu na brak podstaw do prezentacji takich informacji.
Krótki opis wszelkich zastrzeżeń zawartych w sprawozdaniu z badania dotyczących historycznych informacji finansowych
Nie dotyczy. Wydane przez biegłego rewidenta sprawozdanie z badania Historycznych Informacji Finansowych za lata 2018-2020 nie zawiera zastrzeżeń.
Jakie są kluczowe ryzyka właściwe dla emitenta?
Poniżej przedstawiono wybrane najważniejsze czynniki ryzyka charakterystyczne dla Emitenta:
••

Ryzyko związane z pogorszeniem sytuacji makroekonomicznej w Polsce i kondycją rynku pracy.
Wyniki finansowe Grupy są ściśle związane z szeroko zdefiniowaną sytuacją gospodarczą w Polsce, największym rynku, na którym działa Grupa,
a w szczególności od sytuacji na rynku pracy. Dobra sytuacja gospodarcza sprzyja zwiększaniu się popytu na nowych pracowników, co przekłada się
na zwiększoną liczbę ogłoszeń o pracę. Jednocześnie turbulencje gospodarcze, na które narażona jest polska gospodarka odbiją się na wynikach Grupy,
co można było zaobserwować przy okazji kryzysu finansowego z 2008 r. oraz w wyniku pandemii COVID-19. W szczególności, problemy gospodarcze
mogą przełożyć się na ograniczenie aktywności pracodawców na rynku pracy.

••

Ryzyko obniżenia rozpoznawalności marki Grupa Pracuj na skutek negatywnych komentarzy przekazywanych przez klientów i użytkowników do wiadomości publicznej.
Rozpoznawalność marek Grupy jest uzależniona między innymi od opinii klientów i użytkowników wyrażanych w Internecie – a więc w sferze, nad
którą Grupa pozbawiona jest kontroli i gdzie rozpowszechniane mogą być fałszywe i szkodzące informacje na temat produktów oferowanych przez
Grupę. Grupa nie ma możliwości kształtowania percepcji jej marek w mediach społecznościowych czy forach internetowych. W opinii Grupy utrzymanie, ochrona oraz wzmacnianie marek własnych Grupy ma kluczowe znaczenie dla jej perspektyw rozwoju. Stąd wysiłki marketingowe podejmowane
przez Grupę w celu zapewnienia silnej i pozytywnej znajomości jej marek własnych. Nie można jednak wykluczyć, że pomimo ponoszenia znaczących
wydatków na marketing marki konkurencyjne staną się bardziej rozpoznawalne.

••

Ryzyko rosnącej konkurencji rynkowej, które może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy.
Polski rynek usług rekrutacyjnych charakteryzuje wysokie nasycenie firmami konkurencyjnymi, takimi jak: OLX, Infopraca, Praca.pl, NoFluff Jobs czy
Just Join IT. Ponadto, ze względu na niskie bariery wejścia na rynek, nie można wykluczyć pojawienia się nowych konkurentów w przyszłości. Zagrożeniem dla pozycji rynkowej Grupy stanowią profesjonalne oraz ogólne serwisy społecznościowe takie jak LinkedIn czy Facebook. Grupa spotyka się
również z konkurencją ze strony spółek prowadzących działalność w zakresie metod rekrutacji z wykorzystaniem tradycyjnych metod. Presja ze strony
konkurentów może doprowadzić do zmniejszenia się udziału w rynku Grupy.

5

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

••

Ryzyko pogorszenia sytuacji politycznej lub gospodarczej na Ukrainie, które może mieć ujemny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki
lub perspektywy Grupy.
Grupa jest obecna na rynku ukraińskim od roku 2006 i nie wyklucza podjęcia w przyszłości próby rozwoju swojej działalności na tym rynku. Jednakże
rynek ukraiński charakteryzuje się mniejszą stabilnością polityczną oraz prawną od rynków krajów rozwiniętych. Główną przyczyną takiego stanu
rzeczy jest uśpiony obecnie konflikt we wschodniej części kraju pomiędzy Ukrainą a samozwańczymi republikami ludowymi w Doniecku i Ługańsku
aktywnie wspieranymi finansowo i militarnie przez Rosję. Wskutek konfliktu Ukraina pozbawiona została kontroli nad donieckim zagłębiem przemysłowym, jednym z najwyżej uprzemysłowionych regionów państwa. Ponadto, Ukraina wciąż boryka się z problemami z korupcją w państwie i nadużyciami ze strony władzy mającymi negatywny wpływ na klimat biznesowy.

••

Ryzyko utraty doświadczonej i utalentowanej kadry kierowniczej oraz wykwalifikowanych pracowników działów rozwoju produktów, technologii,
sprzedaży i obsługi klienta.
Grupa prowadzi działalność w branży, gdzie kluczowe znaczenie mają zasoby ludzkie oraz umiejętności pracowników. Grupa potrzebuje mieć dostęp
do specjalistów z zakresu IT, sprzedaży czy obsługi klienta. Możliwa jest sytuacja, w której Grupa nie będzie w stanie utrzymać odpowiedniej liczby
wysoko wykwalifikowanych pracowników. Natomiast nowo zatrudnione osoby mają szansę zastąpić starszą kadrę jedynie po gruntownym przeszkoleniu. Ponadto, proces szybkiego wzrostu płac może przełożyć się na zwiększenie kłopotów z utrzymaniem i przyciągnięciem najlepszych pracowników.
Presja na wzrost wynagrodzeń spowoduje również wzrost kosztów osobowych Grupy. Grupa traktuje swoją kadrę kierowniczą jako element zapewniający jej przewagę nad konkurencją – utrata któregoś z jej członków może mieć negatywny skutek na sytuację Grupy.

••

Ryzyko spowodowane eskalacją pandemii koronawirusa (COVID-19) może mieć ujemny wpływ na działalność Grupy.
Wprowadzenie programów pomocowych nie zapobiegło pogorszeniu koniunktury gospodarczej państw dotkniętych pandemią COVID-19, które przełożyło się na rosnącą stronę bezrobocia, wzrost inflacji czy spadek siły nabywczej ludności. Kolejne fale koronawirusa będą miały negatywny wpływ
na rynki, na których prowadzi działalność Grupa. Firmy mogą wstrzymać lub też ograniczyć zatrudnianie nowych pracowników, co ma bezpośredni
wpływ na sytuację Grupy. Nie można również wykluczyć, że na skutek kontaktu z osobami chorymi na COVID-19 część pracowników Grupy będzie zmuszona do odbycia kwarantanny czy przebywania na zwolnieniu lekarskim, co odbije się na działalności Grupy. Obecna sytuacja pandemiczna sprawia,
że nie jest możliwe przewidzenie dokładnych skutków na zachowania rządu czy klientów Grupy.

••

Ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem, atakami fizycznymi lub innymi poważnymi zakłóceniami infrastruktury technicznej lub informacyjnej
Grupy.
Grupa prowadzi działalność przy pomocy infrastruktury informatycznej, która narażona jest na ataki ze strony osób trzecich. Każda taka sytuacja może
skutkować zwiększeniem się nakładów Grupy na przywrócenie działania swoich systemów do pełnej sprawności. Grupa może paść ofiarą ataków
cybernetycznych ze strony hakerów mogących żądać zapłaty okupu. Działalność systemów Grupy może zostać również naruszona w wyniku błędu
ludzkiego czy nadużycia. Potencjalny atak hakerski może skończyć się wyciekiem danych, co narazi grupę na kary wynikające z przepisów prawa oraz
pogorszenie się reputacji.

••

Ryzyko braku zainteresowania ofertą produktów i platformą technologiczną Grupy ze strony osób poszukujących pracy i pracodawców.
Sukces Grupy jest w sporym stopniu uzależniony od rozbudowywania i utrzymywania bazy pracodawców i osób szukających pracy, ze względu na fakt,
że pracodawcy wykupujący ogłoszenia o pracę są głównym źródłem przychodów Grupy. Pracodawcy są zainteresowani powiększającą się bazą CV,
natomiast osoby poszukujące pracy przyciąga poszerzenie się bazy ofert pracy. Tempo powiększania bazy klientów uzależnione jest od szeregu czynników takich jak działalność konkurencji czy ceny usług oferowanych przez Grupę. Aby rozwijać swoją działalność, Grupa musi kontynuować pracę
nad wprowadzaniem innowacyjnych produktów i usług, które zostaną zauważone i uznane za przydatne przez pracodawców i osoby szukające pracy.
Jednakże Grupa nie może zagwarantować, że wysiłki ukierunkowane na poprawienie doświadczenia użytkowników będą zawsze skuteczne. Możliwa
jest sytuacja, w której nowy produkt Grupy nie zostanie pozytywnie przyjęty, a Grupa będzie zmuszona do poniesienia kosztów wycofania produktu
i opracowania jego zastępstwa.

••

Ryzyko utraty zdolności Grupy do świadczenia usług na skutek pogorszenia jakości i zawodności technologii dostarczanych przez partnerów i dostawców usług.
Obecnie Grupa uzależniona jest od prawidłowego funkcjonowania swoich platform informatycznych, które zapewniane są przez podmioty takie jak
ATM S.A. czy Oktawave. Zarazem, wybór dostawców technologii niezbędnych Grupie jest ograniczony, co oznacza niewielkie pole manewru Grupy w przypadku, w którym będzie ona niezadowolona z jakości świadczonej na jej rzecz usług. Ponadto, zawieszenie czy zakończenie współpracy
z dostawcą zewnętrznym może mieć negatywny wpływ na sytuację Grupy i zmusić ją do zwiększenia wydatków na zakup sprzętu. Również oprogramowanie, z którego korzysta Grupa, zapewniane jest przez dostawców zewnętrznych. Zazwyczaj tacy dostawcy to duże międzynarodowe korporacje
mogące dyktować swoim klientom warunki umów. Wpływ Grupy na takie zachowania pozostaje ograniczony ze względu na siłę negocjacyjną takich
podmiotów czy ograniczoną konkurencję na rynku.
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••

Ryzyko zmiany technologii wyszukiwania w Internecie lub pogorszenia pozycjonowania stron Grupy.
Grupa korzysta z pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych, aby przyciągać klientów. Poza wyszukiwaniem wykupionym, wyszukiwarki oferują również wyszukiwanie algorytmiczne, na które Grupa może mieć wpływ jedynie płacąc operatorowi wyszukiwarki za uplasowanie swojej pozycji
wyżej w wynikach wyszukiwania. Jako że większość użytkowników trafia na strony internetowe Grupy bezpośrednio, polega ona w dużym stopniu na wyszukiwaniu algorytmicznym, co oznacza, że każda potencjalna zmiana algorytmów przez operatorów wyszukiwarek będzie miała wpływ
na pozycjonowanie Grupy w wyszukiwarce. Niemożliwe jest określenie dokładnego kosztu dostosowania takiego pozycjonowania na skutek zmiany
algorytmów.

Sekcja C – Kluczowe informacje na temat papierów wartościowych
Jakie są główne cechy papierów wartościowych?
Opis papierów wartościowych będących przedmiotem Oferty oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym GPW
Na podstawie Prospektu Oferujący oferują nie więcej niż 22.380.626 istniejących Akcji Sprzedawanych, z których każda daje prawo do jednego głosu w Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 5 PLN każda. Przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW są wszystkie, tj. 68.104.250, akcje Spółki, w tym Akcje Oferowane.
Prawa związane z papierami wartościowymi
Prawa i obowiązki związane z Akcjami określa w szczególności KSH, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawa o Ofercie Publicznej oraz Statut.
Poniżej wymieniono najważniejsze prawa akcjonariuszy związane z Akcjami: (i) prawo do rozporządzania Akcjami; (ii) prawo do udziału w zysku; (iii) prawo
objęcia akcji Spółki nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych Akcji; (iv) prawo do udziału w podziale majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu
lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jego likwidacji; (v) prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu; (vi) prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach;
(vii) prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; (viii) prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad; (ix) prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; (x) prawo
zgłaszania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia; (xi) prawo do uzyskania podczas obrad Walnego Zgromadzenia informacji dotyczących Spółki; (xii)
prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; (xiii) prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia; oraz
(xiv) prawo żądania zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw
przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
Ograniczenia dotyczące swobodnej zbywalności papierów wartościowych
Ustawowe ograniczenia zbywalności papierów wartościowych
Niektóre ograniczenia zbywalności akcji wynikające z przepisów prawa:
••

obowiązek zawiadomienia KNF oraz Spółki ciążący na każdym, kto: (i) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75%
albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej; (ii) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej
liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął, odpowiednio, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo
90% lub mniej ogólnej liczby głosów; (iii) zmienił dotychczas posiadany udział ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby
głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych (na Datę Prospektu takim rynkiem jest
rynek podstawowy GPW); (iv) zmienił dotychczas posiadany udział ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej o co najmniej 1% ogólnej
liczby głosów;

••

obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w przypadku: (i) przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu, (ii) przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; oraz

••

obowiązek zawiadomienia właściwego organu kontroli na podstawie Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji o zamiarze nabycia akcji Emitenta,
skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad Emitentem (organ ten może wyrazić sprzeciw wobec
takiego nabycia).

Ograniczenia umowne swobodnej zbywalności papierów wartościowych
Nie później niż w dniu 16 listopada 2021 r. Akcjonariusze Sprzedający oraz Spółka zamierzają zawrzeć warunkową umowę o gwarantowanie zapisów
Inwestorów Instytucjonalnych („Umowa o Gwarantowanie Oferty”) z Menadżerami. Umowa o Gwarantowanie Oferty będzie przewidywała umowne
ograniczenia w zakresie zbywalności Akcji w odniesieniu do Spółki oraz Oferujących.
Czy papiery wartościowe są objęte zabezpieczeniem?
Nie dotyczy. Akcje oferowane w ramach Oferty nie są objęte zabezpieczeniem.
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Polityka w zakresie wypłacania dywidendy
W perspektywie średniookresowej intencją Spółki jest wypłata dywidendy na poziomie nie niższym niż 50% zysku netto za dany rok obrotowy. Intencją
Spółki jest wypłata dywidendy, o ile pozwolą na to możliwości finansowe Spółki, warunki rynkowe oraz bieżące potrzeby inwestycyjne, w tym konieczność
realizacji celów Oferty. W przypadku gdy bieżące potrzeby inwestycyjne Spółki będą od Spółki zmiany polityki dywidendowej, Spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia takiej decyzji.
Gdzie papiery wartościowe będą przedmiotem obrotu?
Wszystkie Akcje Oferowane będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym
przez GPW.
Jakie są kluczowe rodzaje ryzyka właściwe dla papierów wartościowych?
Poniżej przedstawiono wybrane najważniejsze czynniki ryzyka charakterystyczne dla Akcji i Oferty:
••

Ryzyko spowodowane możliwością podejmowania przez Pana Przemysława Gacka (albo Frascati Investments lub ich następców prawnych pod tytułem ogólnym) decyzji, które mogą być sprzeczne z intencjami lub interesami pozostałych akcjonariuszy Spółki.
Po zakończeniu Oferty Pan Przemysław Gacek będzie posiadał, bezpośrednio i pośrednio, łącznie 36.067.687 Akcji w Spółce oraz 53,0% całkowitej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co oznacza, że będzie miał znaczący wpływ na decyzje podejmowane przez Walne Zgromadzenie i kierunek
dalszego rozwoju Spółki. Nie można zagwarantować, że interesy Pana Przemysława Gacka będą zgodne z interesami pozostałych akcjonariuszy, lub że
Pan Przemysław Gacek będzie wykonywał swoje prawa, w tym uprawnienia osobiste, na korzyść wszystkich akcjonariuszy. Taki rozdźwięk, a zwłaszcza
ewentualne spory między akcjonariuszami i ich konsekwencje dla decyzji korporacyjnych podejmowanych przez Walne Zgromadzenie, może mieć
istotny niekorzystny wpływ na przychody, wyniki, działalność, sytuację lub perspektywy rozwoju Grupy.

••

Ryzyko związane z ograniczeniami wynikającymi z Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji.
W związku z pogorszeniem się sytuacji gospodarczej wywołanym pandemią COVID-19 wprowadzone zostały tymczasowe regulacje uzupełniające
dotychczasową treść Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji, określające zasady i tryb nabycia lub osiągnięcia stosunku dominacji nad określonym
przedsiębiorstwem przez podmioty spoza UE, EOG lub OECD. Po Dopuszczeniu, Grupa będzie Podmiotem Objętym Nową Ochroną z uwagi na swój status spółki publicznej. Nowe regulacje nakładają obowiązek złożenia zawiadomienia Prezesa UOKiK w przypadku osiągnięcia zdefiniowanych w ustawie progów uczestnictwa w przedsiębiorstwie. Prezes UOKiK może wydać decyzję o sprzeciwie wobec takiej transakcji. Niewykonanie obowiązku
zawiadomienia bądź wbrew sprzeciwowi będzie nieważne z mocy prawa, co oznacza, że transakcje sprzeczne z reżimem ustawowym powinny zostać
anulowane. Taka sytuacja może mieć negatywny wpływ na wycenę akcji Spółki oraz ich cenę.

••

Ryzyko niewypłacania dywidendy przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz Ryzyko rozwiązania, wypowiedzenia lub niespełnienia się
warunków zawieszających zawartych w Umowie o Gwarantowanie Oferty.
Istnieje możliwość, że Spółka nie będzie wypłacać dywidendy w najbliższej przyszłości. Pomimo zapowiedzi wypłaty dywidendy w perspektywie
średniookresowej przez Spółkę, Zarząd nie jest zobowiązany do przekazywania wniosku Walnemu Zgromadzeniu o powzięcie uchwały w sprawie
wypłaty dywidendy za jakikolwiek rok obrotowy, natomiast Walne Zgromadzenie nie jest obowiązane do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty
dywidendy.

••

Ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Spółkę wymogów dotyczących dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu
giełdowego.
Biorąc pod uwagę, że niektóre kryteria dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na GPW są uznaniowe i należą do oceny
Zarządu GPW, nie jest to pewne, że Akcje Oferowane zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Na Datę Prospektu Spółka nie spełnia
kryteriów dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

Sekcja D – Kluczowe informacje na temat oferty publicznej papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym
Na jakich warunkach mogę inwestować w te papiery wartościowe?
Oferta
Inwestorami uprawnionymi do uczestnictwa w Ofercie są:
••

Inwestorzy Indywidualni; oraz

••

Inwestorzy Instytucjonalni.
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Przewidywany harmonogram
Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty (czas podawany wg czasu warszawskiego).
16 listopada 2021 r.
17-24 listopada 2021 r.
17-24 listopada 2021 r.
24 listopada 2021 r.
(lub w okolicach tej daty)

25 -29 listopada 2021 r.
nie później niż 29 listopada 2021 r.
do 30 listopada 2021 r.

30 listopada 2021 r.
30 listopada 2021 r.
30 listopada 2021 r. (lub w okolicach
tej daty)
7 grudnia 2021 r.
8 grudnia 2021 r.

9 grudnia 2021 r.
(lub w okolicach tej daty)

publikacja Prospektu (zawierającego informację o Cenie Maksymalnej)
proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do godz. 16:59 czasu lokalnego w Warszawie
w dniu 24 listopada 2021 r.)
publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej
Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych
w ramach Oferty przez każdego z Akcjonariuszy Sprzedających oraz liczbie Akcji Oferowanych oferowanych
poszczególnym kategoriom Inwestorów
przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
dokonanie płatności za Akcje Oferowane przez Inwestorów Instytucjonalnych
ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenia Gwarantów Oferty lub Gwarantów Oferty albo ich podmiotów powiązanych w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy
o Gwarantowanie Oferty
sesja GPW – przeprowadzenie alokacji Akcji Oferowanych w wyniku zapisów na Akcje Oferowane złożonych przez
Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW
przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”)
zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych
zakładana data wystawienia zleceń rozrachunku w celu zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów
wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych
zakładana data zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez Inwestorów Instytucjonalnych na potrzeby zapisania Akcji
Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe)
przewidywany pierwszy dzień notowania Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Oferowanych, na GPW

Cena Maksymalna
TCV Luxco oraz Przemysław Gacek (działający łącznie), po konsultacji ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, ustalili maksymalną cenę sprzedaży dla wszystkich Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych na 82 PLN za jedną Akcję Oferowaną („Cena Maksymalna”).
Dla potrzeb budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalony orientacyjny przedział cenowy, który nie będzie podany
do publicznej wiadomości oraz który może ulec zmianie.
Ustalenie ostatecznej ceny Akcji Oferowanych
Ostateczna cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych („Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych”)
i ostateczna cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych („Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych”)
zostaną ustalone przez TCV Luxco oraz Przemysława Gacka (działających łącznie), po konsultacji ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, po przeprowadzeniu
procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.
Ostateczna Cena sprzedaży dla wszystkich Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych będzie nie wyższa niż Cena Maksymalna. Ostateczna Cena
sprzedaży dla wszystkich Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna. W przypadku gdy Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna, Inwestorzy Indywidualni nabędą
Akcje Oferowane po cenie równej Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych. Informacja na temat Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych zostanie przekazana przez Spółkę
do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.
W przypadku, gdy Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna,
Inwestorzy Indywidualni (w odniesieniu do których Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna), którzy złożyli już zapisy na Akcje Oferowane, na zasadach określonych przez art. 17 ust. 1 lit. (b) Rozporządzenia Prospektowego nie będą mieli
prawa do wycofania złożonych zapisów na tej podstawie. W przypadku, gdy Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych zostanie
ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna, Inwestorzy Instytucjonalni, którzy złożyli już zapisy na Akcje Oferowane, na zasadach określonych
przez art. 17 ust. 1 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego będą mieli prawo do wycofania złożonych zapisów.
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Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych zostaną
ustalone w złotych.
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych
Najpóźniej w dniu ustalenia Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów
Instytucjonalnych TCV Luxco oraz Przemysław Gacek (działający łącznie), po konsultacji ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, podejmą decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych przez wszystkich Akcjonariuszy Sprzedających w Ofercie. Ponadto, Przemysław Gacek, po konsultacji z TCV Luxco
oraz ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, ustali ostateczną liczbę wszystkich Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów.
Intencją Akcjonariuszy Sprzedających jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym do 10% Akcji Oferowanych.
Zasady składania zapisów – Informacje ogólne
Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe oraz nieodwołalne (z zastrzeżeniem prawa do wycofania złożonego zapisu stosownie do art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego), a także nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń lub dodatkowych warunków realizacji oraz wiążą inwestorów składających
takie zapisy do Dnia Przydziału Akcji Oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających lub do dnia ewentualnego odstąpienia od przeprowadzenia Oferty.
W przypadku ustalenia ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie niższej niż maksymalna liczba Akcji Oferowanych oferowanych na podstawie Prospektu, o ile TCV Luxco oraz Przemysław Gacek (działający łącznie) nie ustalą inaczej w związku z ustaleniem ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
oferowanych w Ofercie, wielkość pakietu Akcji Oferowanych sprzedawanych przez każdego z Akcjonariuszy Sprzedających ulegnie proporcjonalnej redukcji.
W przypadku udostępnienia do publicznej wiadomości suplementu do Prospektu Inwestor, który złożył zapis na Akcje Oferowane przed udostępnieniem
suplementu, może wycofać złożony zapis na podstawie art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego, składając w przypadku Inwestorów Indywidualnych
w jednym z punktów obsługi klienta tej firmy inwestycyjnej, w której został złożony zapis przez Inwestora Indywidualnego, a w przypadku Inwestorów
Instytucjonalnych w siedzibie Trigon Dom Maklerski, odpowiednie oświadczenie na piśmie w tym zakresie w terminie trzech dni roboczych od dnia udostępnienia suplementu do publicznej wiadomości, o ile nie zostanie ustalony inny termin. Prawo do wycofania złożonych zapisów nie dotyczy przypadków,
gdy suplement jest udostępniany w związku z nowym znaczącym czynnikiem, istotnym błędem lub istotną niedokładnością w treści Prospektu, które
wystąpiły lub zostały zauważone przez Spółkę lub Akcjonariuszy Sprzedających po zakończeniu okresu oferowania Akcji Oferowanych przez Akcjonariuszy
Sprzedających. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, będzie można złożyć na formularzach dostępnych w jednym z punktów obsługi klienta tej firmy
inwestycyjnej, w której został złożony zapis, lub z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji, określonych w umowach pomiędzy Inwestorem
a firmą inwestycyjną oraz stosownych regulaminach firmy inwestycyjnej, w której został złożony zapis przez Inwestora.
Inwestor jest związany zapisem na Akcje Oferowane od daty złożenia zapisu do Dnia Przydziału Akcji Oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających.
Inwestor przestaje być związany zapisem w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty przez TCV Luxco oraz Przemysława Gacka (każdego z nich
działającego indywidualnie).
Zasady składania zapisów – Inwestorzy Indywidualni
Przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym zostanie dokonany za pośrednictwem systemu GPW, w ramach którego zostanie przeprowadzona
alokacja Akcji Oferowanych. W związku z tym Inwestor Indywidualny zainteresowany złożeniem zapisu na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych otwarty w firmie inwestycyjnej, w której będzie składał zapis na Akcje Oferowane, i która jest członkiem konsorcjum firm inwestycyjnych
przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane od Inwestorów Indywidualnych.
Inwestorzy Indywidualni będą składać zapisy w Polsce po Cenie Maksymalnej, wskazując liczbę Akcji Oferowanych, którą zamierzają nabyć. Zapisy zawierające cenę inną niż Cena Maksymalna będą nieważne.
Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w punktach obsługi klienta Trigon Dom Maklerski, a także w punktach obsługi
klienta firm inwestycyjnych, które przystąpią do konsorcjum detalicznego i będą przyjmować od Inwestorów Indywidualnych zapisy na Akcje Oferowane
(łącznie „Członkowie Konsorcjum Detalicznego”, a każdy z nich z osobna „Członek Konsorcjum Detalicznego”). Zapisy muszą być składane na formularzach zapisu dostępnych w punktach obsługi klienta Członków Konsorcjum Detalicznego lub faksem, telefonicznie albo przy wykorzystaniu innych
środków komunikacji elektronicznej, jeżeli dany Członek Konsorcjum Detalicznego przewiduje taki sposób składania zapisów.
Inwestorzy Indywidualni mogą złożyć więcej niż jeden zapis. Liczba Akcji Oferowanych, na które opiewa jeden zapis złożony przez danego Inwestora Indywidualnego, nie może być niższa niż 100 Akcji Oferowanych ani większa niż 72.000 Akcji Oferowanych. Zapis opiewający na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych
niż 100 będzie nieważny. Zapis opiewający na większą liczbę Akcji Oferowanych niż 72.000 będzie traktowany jak zapis na 72.000 Akcji Oferowanych.
W przypadku złożenia przez Inwestorów Indywidualnych ważnych zapisów na Akcje Oferowane obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Oferowanych
niż liczba Akcji Oferowanych oferowanych tej kategorii Inwestorów, przydział Akcji Oferowanych nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze
złożonych zapisów.
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Zasady składania zapisów – Inwestorzy Instytucjonalni
Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu Przemysław Gacek, po konsultacji z TCV Luxco oraz ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, dokona uznaniowego wyboru Inwestorów Instytucjonalnych, do których zostaną wysłane zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Oferowane i którzy będą uprawnieni
do złożenia zapisów na Akcje Oferowane w liczbie wskazanej w zaproszeniu do złożenia zapisu oraz dokonania wpłat na Akcje Oferowane na rachunek
wskazany w takim zaproszeniu. Zaproszenia do Inwestorów Instytucjonalnych zostaną przesłane przez Trigon Dom Maklerski w imieniu własnym oraz pozostałych Współprowadzących Księgę Popytu. Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych, którzy zostali zaproszeni do złożenia zapisów na Akcje Oferowane, będą przyjmowane przez Trigon Dom Maklerski na zasadach określonych w zaproszeniu do składania zapisów. Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych
na Akcje Oferowane będą przyjmowane na piśmie, na formularzu zapisu udostępnionym przez Trigon Dom Maklerski. Formularz zapisu zawierać będzie także obowiązkową dyspozycję deponowania Akcji Oferowanych na rachunku papierów wartościowych Inwestora. W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat: (i) dokumentów wymaganych przy składaniu zapisów przez przedstawicieli ustawowych,
pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu Inwestorów Instytucjonalnych oraz (ii) sposobu składania zapisów, Inwestorzy Instytucjonalni powinni
skontaktować się z Trigon Dom Maklerski. Każdy z Inwestorów Instytucjonalnych może złożyć zapis lub zapisy łącznie na taką liczbę Akcji Oferowanych,
która będzie wskazana w skierowanym do danego Inwestora Instytucjonalnego zaproszeniu do złożenia zapisu i w tym kontekście liczba Akcji Oferowanych
wskazana w skierowanym do danego Inwestora Instytucjonalnego zaproszeniu do złożenia zapisu jest maksymalną liczbą Akcji Oferowanych, na które może
złożyć zapisy Inwestor Instytucjonalny (przy czym liczba ta może być inna dla każdego Inwestora Instytucjonalnego). Zapisy opiewające łącznie na większą
liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w zaproszeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będą traktowane jako zapisy na maksymalną liczbę Akcji
Oferowanych, na które może złożyć zapis dany Inwestor Instytucjonalny. Instytucje zarządzające aktywami na zlecenie mogą złożyć jeden zapis zbiorczy
na rzecz poszczególnych klientów, dołączając do zapisu listę klientów zawierającą dane wymagane jak w formularzu zapisu. W przypadku złożenia przez
Inwestora zapisu na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż wynikająca z otrzymanego zaproszenia, według wyłącznego uznania Przemysława Gacka, takiemu Inwestorowi może zostać przydzielona liczba Akcji Oferowanych wynikająca ze złożonego przez niego zapisu, mniejsza liczba Akcji Oferowanych niż
wynikająca ze złożonego przez niego zapisu lub może nie zostać mu przydzielona żadna Akcja Oferowana.
Zasady płatności za Akcje Oferowane – Inwestorzy Indywidualni
Inwestorzy Indywidualni składający zapisy na Akcje Oferowane są zobowiązani opłacić je najpóźniej w momencie składania zapisu w kwocie w złotych
stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor Indywidualny składa zapis, oraz Ceny Maksymalnej powiększonej o ewentualną prowizję
maklerską firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. Płatność za Akcje Oferowane musi być dokonana w złotych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi
w danej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis na Akcje Oferowane. Opłacenie zapisu na Akcje Oferowane ze środków na rachunku papierów wartościowych Inwestora może nastąpić jedynie poprzez wykorzystanie niezablokowanych środków pieniężnych tego Inwestora zdeponowanych na jego rachunku
pieniężnym prowadzonym dla rachunku papierów wartościowych. Nierozliczone należności nie mogą stanowić wpłaty na Akcje Oferowane. W przypadku
braku pokrycia na rachunku zapis Inwestora Indywidualnego nie zostanie przyjęty.
Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem powiększona o ewentualną prowizję maklerską zostanie zablokowana w chwili składania zapisu na rachunku
pieniężnym prowadzonym dla rachunku papierów wartościowych danego Inwestora Indywidualnego przez firmę inwestycyjną przyjmującą ten zapis.
Zapis Inwestora Indywidualnego, w przypadku dokonania niepełnej lub nieterminowej wpłaty, jest nieważny w całości.
Zasady płatności za Akcje Oferowane – Inwestorzy Instytucjonalni
Inwestorzy Instytucjonalni powinni opłacić składany zapis najpóźniej do dnia i godziny wskazanych w ich zaproszeniu do złożenia zapisu na Akcje Oferowane w złotych w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na którą Inwestor Instytucjonalny złożył zapis lub zapisy, oraz Ostatecznej
Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, w sposób zgodny z instrukcjami wskazanymi w zaproszeniu do złożenia zapisów.
W przypadku dokonania przez Inwestora Instytucjonalnego niepełnej wpłaty zapis może zostać uznany za nieważny albo za ważny, ale wiążący jedynie
w odniesieniu do: (i) liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem, która wynika z ilorazu kwoty wpłaconej przez Inwestora Instytucjonalnego oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych po zaokrągleniu w dół do liczby całkowitej lub (ii) liczby Akcji Oferowanych, która jest niższa
niż liczba wskazana w punkcie (i) powyżej. Inwestorowi Instytucjonalnemu w takim przypadku mogą również nie zostać przyznane żadne akcje.
Różnica pomiędzy kwotą wpłaconą przez Inwestora Instytucjonalnego a iloczynem liczby Akcji Oferowanych przydzielonych danemu Inwestorowi Instytucjonalnemu oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych zostanie zwrócona Inwestorowi Instytucjonalnemu. Decyzje
o uznaniu zapisów za nieważne lub o przydziale Akcji Oferowanych poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym będą miały charakter uznaniowy i zostaną
podjęte przez Przemysława Gacka, po konsultacji z TCV Luxco oraz ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu.
Wpłaty z tytułu zapisów na Akcje Oferowane powinny być dokonywane przelewem w złotych, na rachunek wskazany w zaproszeniu do złożenia zapisu. Jako
datę wpłaty uznaje się datę uznania tego rachunku kwotą pieniężną.
Dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym
Na Datę Prospektu akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub jakimkolwiek innym odpowiednim rynku.
Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, tj. 68.104.250 istniejących akcji Spółki, do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW.
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Spółka złożyła do KDPW wniosek o rejestrację Akcji Oferowanych będących przedmiotem Oferty w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez
KDPW. Spółka złożyła również wniosek o rejestrację pozostałych Akcji, które będą objęte wnioskami o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego,
w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
Spółka dołoży wszelkich starań, aby Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Oferowane, w możliwie najkrótszym terminie od Dnia Przydziału Akcji Oferowanych
w ramach Oferty dopuścić i wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty
Poniższa tabela przedstawia przewidywaną strukturę akcjonariatu po zakończeniu Oferty przy założeniu, że ostatecznie wszystkie Akcje Oferowane zostaną
zaoferowane i sprzedane w Ofercie (w tym TCV Luxco sprzeda wszystkie swoje Akcje Oferowane w Spółce).

Liczba Akcji
36.067.687
0
5.799.227
1.323.270
1.011.000
212.360
108.730
522.910
490.640
164.160
23.640
22.380.626
68.104.250

Przemysław Gacek (bezpośrednio i pośrednio poprzez Frascati Investments)*
TCV Luxco
Maciej Noga
Oksana Świerczyńska
Paweł Leks
Marcin Pietras
Mirosław Stachowicz
Gracjan Fiedorowicz
Rafał Nachyna
Mykola Mykhaylov
Grażyna Rzehak-Majcherek
Pozostali akcjonariusze
Razem

% akcji
w kapitale
zakładowym
53,0%*
0,0%
8,5%
1,9%
1,5%
0,3%
0,2%
0,8%
0,7%
0,2%
0,0%
32,9%
100,0%

Liczba głosów % głosów na WZ
36.067.687
53,0%**
0
0,0%
5.799.227
8,5%
1.323.270
1,9%
1.011.000
1,5%
212.360
0,3%
108.730
0,2%
522.910
0,8%
490.640
0,7%
164.160
0,2%
23.640
0,0%
22.380.626
32,9%
68.104.250
100,0%

* Przy założeniu, że ostatecznie wszystkie Akcje Oferowane zostaną zaoferowane i sprzedane w Ofercie (w tym TCV Luxco sprzeda wszystkie swoje Akcje Oferowane w Spółce)
Przemysław Gacek będzie posiadał łącznie 36.067.687 Akcji Spółki, w tym 1.334.519 akcji Spółki bezpośrednio i 34.733.168 akcji Spółki pośrednio poprzez Frascati Investments.
** Przy założeniu, że ostatecznie wszystkie Akcje Oferowane zostaną zaoferowane i sprzedane w Ofercie (w tym TCV Luxco sprzeda wszystkie swoje Akcje Oferowane w Spółce)
Przemysław Gacek posiadać będzie bezpośrednio 2,0% i pośrednio poprzez Frascati Investments 51,0% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Źródło: Spółka.

Poniższa tabela przedstawia przewidywaną strukturę akcjonariatu po zakończeniu Oferty przy założeniu, że TCV Luxco sprzeda 9.396.084 Akcje Oferowane,
natomiast pozostali Akcjonariusze Sprzedający zaoferują i sprzedadzą wszystkie swoje Akcje Oferowane.

Liczba Akcji
36.067.687
8.759.776
5.799.227
1.323.270
1.011.000
212.360
108.730
522.910
490.640
164.160
23.640
13.620.850
68.104.250

Przemysław Gacek (bezpośrednio i pośrednio poprzez Frascati Investments)*
TCV Luxco
Maciej Noga
Oksana Świerczyńska
Paweł Leks
Marcin Pietras
Mirosław Stachowicz
Gracjan Fiedorowicz
Rafał Nachyna
Mykola Mykhaylov
Grażyna Rzehak-Majcherek
Pozostali akcjonariusze
Razem

% akcji
w kapitale
zakładowym
53,0%*
12,9%
8,5%
1,9%
1,5%
0,3%
0,2%
0,8%
0,7%
0,2%
0,0%
20,0%
100,0%

Liczba głosów % głosów na WZ
36.067.687
53,0%**
8.759.776
12,9%
5.799.227
8,5%
1.323.270
1,9%
1.011.000
1,5%
212.360
0,3%
108.730
0,2%
522.910
0,8%
490.640
0,7%
164.160
0,2%
23.640
0,0%
13.620.850
20,0%
68.104.250
100,0%

* Przy założeniu, że TCV Luxco sprzeda 9.396.084 Akcje Oferowane, natomiast pozostali Akcjonariusze Sprzedający zaoferują i sprzedadzą wszystkie swoje Akcje Oferowane Przemysław Gacek będzie posiadał łącznie 36.067.687 Akcji Spółki, w tym 1.334.519 akcji Spółki bezpośrednio i 34.733.168 akcji Spółki pośrednio poprzez Frascati Investments.
** Przy założeniu, że ostatecznie wszystkie Akcje Oferowane zostaną zaoferowane i sprzedane w Ofercie (w tym TCV Luxco sprzeda wszystkie swoje Akcje Oferowane w Spółce)
Przemysław Gacek posiadać będzie bezpośrednio 2,0% i pośrednio poprzez Frascati Investments 51,0% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Źródło: Spółka.
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Koszty przeprowadzenia Oferty
Emitent szacuje łączne wydatki związane z Ofertą na około 6 milionów PLN.
Kto jest oferującym lub osobą wnioskującą o dopuszczenie do obrotu?
Informacje dotyczące Spółki jako emitenta akcji i podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW zostały przedstawione w sekcji A oraz w Sekcji B, „Kto jest emitentem papierów wartościowych?”.
Dlaczego ten prospekt jest sporządzany?
Przyczyny Oferty
Prospekt został sporządzony w związku z: (i) zamiarem sprzedania przez Oferujących Akcji Oferowanych w liczbie określonej w Prospekcie w drodze Oferty;
oraz (ii) zamiarem Spółki ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, tj. 68.104.250 istniejących akcji Spółki, do obrotu na rynku
regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW.
Wykorzystanie i szacunkowa wartość netto wpływów
Nie dotyczy. W ramach Oferty sprzedawane będą jedynie Akcje Oferowane należące do Oferujących, w związku z czym Spółka nie otrzyma wpływów z Oferty.
Umowa o Gwarantowanie Oferty
Nie później niż w dniu 16 listopada 2021 r. Akcjonariusze Sprzedający oraz Spółka zamierzają zawrzeć z Menadżerami warunkową umowę o gwarantowanie
zapisów Inwestorów Instytucjonalnych („Umowa o Gwarantowanie Oferty”).
Umowa o Gwarantowanie Oferty będzie zawierała między innymi następujące warunki zawieszające wykonanie zobowiązania do gwarantowania Oferty: (i) niewystąpienie jakichkolwiek zmian lub zdarzeń pociągających za sobą, w ocenie Gwarantów Oferty istotną niekorzystną zmianę w sytuacji prawnej, finansowej, zyskach, sprawach handlowych lub prognozach gospodarczych Grupy w stosunku do stanu opisanego w Prospekcie; (ii) niewystąpienie
siły wyższej; (iii) potwierdzenie przez Spółkę i /Akcjonariuszy Sprzedających w dniu wykonania zobowiązania gwarancyjnego oświadczeń i zapewnień
zawartych w Umowie o Gwarantowanie Oferty; (iv) dostarczenie przez Spółkę, Akcjonariuszy Sprzedających bądź ich doradców opinii prawnych, listów
ujawniających (ang. disclosure letters) oraz listów potwierdzających (ang. comfort letters) o treści uzgodnionej z Gwarantami Oferty; (v) wykonanie przez
Spółkę i Akcjonariuszy Sprzedających wskazanych w Umowie o Gwarantowanie Oferty zobowiązań; (vi) uzgodnienie aneksu cenowego („Aneks Cenowy”)
do Umowy o Gwarantowanie Oferty określającego Ostateczną Cenę Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostateczną Cenę Akcji Oferowanych
dla Inwestorów Instytucjonalnych, a także ostateczną liczbę Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym.
Umowa o Gwarantowanie Oferty będzie umową o gwarancję emisji w rozumieniu art. 4 pkt 13a oraz art. 14a ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, niestanowiącą umowy o gwarancję emisji, o której w mowa w art. 14a ust. 1 lub 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Podpisanie Aneksu Cenowego, według wyłącznego uznania podmiotów będących jego stronami, jest planowane na dzień 24 listopada 2021 r., po zakończeniu procesu budowania księgi popytu i ustaleniu Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych
dla Inwestorów Instytucjonalnych.
Zgodnie z Umową o Gwarantowanie Oferty, Spółka zobowiąże się do zwolnienia Menadżerów oraz innych określonych osób z odpowiedzialności i obowiązku
świadczenia z tytułu określonych roszczeń, zobowiązań lub kosztów, jakie mogą zostać dochodzone lub zostaną poniesione przez Gwarantów Oferty
lub określone osoby w związku z Umową o Gwarantowanie Oferty (tzw. klauzula indemnifikacyjna).
Umowa o Gwarantowanie Oferty będzie zawierać standardowe zobowiązania Gwarantów Oferty co do zakresu terytorialnego podejmowanych działań
promocyjnych oraz zobowiązanie do podejmowania działań promocyjnych jedynie w stosunku do określonych kategorii Inwestorów Instytucjonalnych oraz
w każdym przypadku zgodnie z prawem jurysdykcji, w której takie działania będą podejmowane.
Umowa o Gwarantowanie Oferty będzie przewidywać, że Spółka oraz Akcjonariusze Sprzedający będą podlegali umownemu ograniczeniu zbywalności Akcji
oraz emisji akcji.
Informacja o niezawarciu Umowy o Gwarantowanie Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w formie suplementu do Prospektu, zgodnie
z art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego.
Konflikty interesów
U podmiotów zaangażowanych w Ofertę nie występuje konflikt interesów.
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CZYNNIKI RYZYKA
Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w akcje Spółki inwestorzy powinni starannie przeanalizować i rozważyć zarówno wszystkie czynniki ryzyka
omówione poniżej, jak i pozostałe informacje zawarte w Prospekcie. Nawet gdyby zmaterializowała się tylko część ryzyk tu opisanych, to mogą one
mieć istotny negatywny wpływ na działalność, wyniki, sytuację lub perspektywy rozwoju Grupy. Wskutek zmaterializowania się jednego lub więcej
niż jednego z opisanych poniżej rodzajów ryzyka, rynkowa cena akcji Spółki może ulec obniżeniu, co narazi inwestora na ryzyko utraty całości lub części
zainwestowanych środków pieniężnych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym poniższe czynniki ryzyka stanowią kluczowe istotne ryzyka właściwe dla Spółki, Grupy, Oferty i notowania
akcji Spółki na rynku regulowanym. Nie są to zatem jedyne rodzaje ryzyka, które dotyczą Grupy na Dzień Prospektu. Na sytuację biznesową i finansową Grupy mogą mieć wpływ także czynniki ryzyka inne niż te opisane poniżej, o których Grupa obecnie nie wie lub które uważa za nieistotne. Mogą
one również obniżać wartość akcji Spółki. Podejmując świadomą decyzję inwestycyjną o nabyciu Akcji Sprzedawanych, inwestorzy powinni także
wziąć pod uwagę inne czynniki ryzyka, gdyż w razie zmaterializowania się mogą one mieć ujemny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki
lub perspektywy Grupy oraz cenę akcji Spółki.
Dokonując oceny istotności danego ryzyka zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prospektowego pod kątem przewidywanej skali jego negatywnego
wpływu na działalność, sytuację finansową, wyniki czy perspektywy Grupy oraz cenę Akcji, a także pod kątem prawdopodobieństwa jego zmaterializowania się, Spółka wzięła pod uwagę szereg czynników takich jak przypadki i konsekwencje zmaterializowania się takiego ryzyka w przeszłości, jak
również potencjalne środki zaradcze lub działania ograniczające takie konsekwencje. Oceny dokonano według najlepszej wiedzy Zarządu z uwzględnieniem faktów i okoliczności, o których Zarządowi wiadomo było na Dzień Prospektu.
Spółka starała się, aby czynniki ryzyka zostały wymienione poniżej w kolejności odzwierciedlającej istotność ich negatywnego wpływu na Grupę
i akcje Spółki w przypadku zmaterializowania się ryzyka. Na początku każdej z kategorii czynników ryzyka wskazano te, które według najlepszej
wiedzy Spółki są najistotniejsze.
Według najlepszej wiedzy Spółki, czynniki ryzyka przedstawione poniżej stanowią zidentyfikowane przez nią czynniki ryzyka, które mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju i wyniki Grupy lub na wartość akcji Spółki.
Czynniki ryzyka podzielono na następujące kategorie:
(1) czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy oraz branżą,
(2) czynniki ryzyka związane z otoczeniem prawnym i regulacyjnym Grupy, oraz
(3) czynniki ryzyka związane z Ofertą i Akcjami.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy oraz branżą
Ryzyko związane z pogorszeniem sytuacji makroekonomicznej w Polsce i kondycją rynku pracy
Grupa prowadzi swoją działalność przede wszystkim w Polsce. Pogorszenie się sytuacji gospodarczej w Polsce lub globalnie może niekorzystnie
wpłynąć na jej sytuację finansową, działalność, a także wyniki lub perspektywy tej działalności. Nasze wyniki zależą od zapotrzebowania na pracę i kondycji rynku pracy. Dobra sytuacja gospodarcza sprzyja zwiększaniu zatrudnienia i zachęca klientów do umieszczania coraz to nowych
ogłoszeń o pracę. Jednocześnie, użytkownicy odwiedzają nasze strony internetowe w poszukiwaniu bardziej atrakcyjnych ofert. Z drugiej strony,
ewentualny kryzys finansowy lub spowolnienie gospodarcze, jak również wahania na rynkach finansowych mogą spowodować wyższą stopę
bezrobocia i niższy dochód rozporządzalny, a zatem mniejszą konsumpcję, co może skutkować mniejszą liczbą ogłoszeń o pracę i ograniczyć
skłonność użytkowników do poszukiwania nowego pracodawcy. Grupa historycznie zanotowała przejściowe pogorszenie przychodów z umów
z klientami w czasie ostatniego kryzysu finansowego z 2008 r. (spadek w 2009 r. wartości przychodów ze sprzedaży, rozpoznanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wyniósł 28% w porównaniu z 2008 r.) oraz w wyniku pandemii COVID-19 w 2020 r.
(przychody Grupy zmniejszyły się w kwietniu 2020 r. w stosunku do marca 2020 r. o 52%). Gorsza kondycja finansowa klientów Grupy oznaczać
będzie mniejszą liczbę ogłoszeń o pracę.
W szczególności, klienci mogą podejmować decyzje o ograniczeniu dotychczasowego korzystania z usług Grupy lub o zmniejszeniu wydatków
na usługi dodatkowe świadczone przez Grupę, które są istotne dla rozwoju jej działalności w perspektywie długoterminowej.
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Ryzyko takie zmaterializowało się w dotychczasowej działalności Grupy w czasie ostatnich światowych kryzysów finansowych. Na Dzień Prospektu Grupa uznaje istotność tego czynnika ryzyka za wysoką, gdyż w przypadku zmaterializowania się ryzyka jego ujemny wpływ na sytuację
finansową i operacyjną Grupy byłby znaczny. W ocenie Grupy prawdopodobieństwo zmaterializowania się tego ryzyka jest średnie.
Ryzyko pogorszenia wizerunku marki Grupa Pracuj na skutek negatywnych komentarzy przekazywanych przez klientów i użytkowników do wiadomości publicznej
Wizerunek naszych marek zależy od opinii klientów i użytkowników, na które Grupa w przeważającej mierze nie ma wpływu. Znaczna część działalności Grupy prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet, gdzie użytkownicy mogą w sposób zanonimizowany wyrażać negatywne opinie
na temat stron internetowych Grupy i deprecjonować jakość produktów, procedur, praktyk w zakresie przetwarzania danych i bezpieczeństwa
lub obsługi klienta. Grupa nie kontroluje informacji zamieszczanych na forach internetowych ani w mediach społecznościowych. Takie informacje
mogą okazać się nieprawdziwe i w konsekwencji spowodować, że marka Grupy Pracuj będzie negatywnie postrzegana przez jej potencjalnych
klientów. Utrzymywanie, ochrona oraz wzmacnianie pozycji marek własnych Grupy, a także uzyskiwanie pozytywnych opinii mają kluczowe znaczenie dla poszerzania bazy jej klientów, wzrostu liczby oferowanych usług oraz dla rozwoju działalności Grupy. W dużej mierze będą one zależeć
od zdolności Grupy do zachowania swojej pozycji na rynku internetowych usług rekrutacyjnych i zapewniania wysokiej jakości rozwiązań, czego
Grupa nie może zapewnić. Mimo że Grupa ściśle kontroluje publikowane przez siebie informacje w domenie publicznej, to nie można wykluczyć
skarg klientów i użytkowników, które obniżą reputację Grupy lub popularność jej stron internetowych oraz postrzeganie jej marek własnych.
Ryzyko to jest specyficzne dla Emitenta, gdyż może mieć konsekwencje daleko bardziej poważne niż w przypadku innych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność za pośrednictwem internetu.
W ocenie Grupy należące do niej marki w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju jej działalności, a ich utrzymanie i wzmocnienie ich pozycji
ma kluczowe znaczenie dla poszerzania i utrzymywania bazy klientów. W celu utrzymania silnej i pozytywnej znajomości marek własnych Grupa
przeznaczyła znaczne kwoty ze swoich przychodów na rozbudowywanie tej bazy, a w przyszłości zamierza nadal przeznaczać istotne środki
na pozyskiwanie nowych i utrzymanie obecnych klientów. W 2020 r. Grupa przeznaczyła 16.080 tys. PLN na ogólne działania marketingowe,
które odpowiadały 5,4% przychodów Grupy w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. Wydatki te obejmowały znaczne nakłady na zwiększenie
świadomości marki, a także płatny marketing w wyszukiwarkach oraz programy afiliacyjne, w ramach których Grupa płaci podmiotom trzecim
za kierowanie odwiedzających z witryn internetowych takich podmiotów trzecich na strony internetowe Grupy. Grupa ponosiła i będzie ponosić
znaczące wydatki na marketing w szerokim spektrum mediów w celu zwiększenia ruchu na swoich stronach internetowych i zachęcenia osób
poszukujących pracy do ich regularnego odwiedzania. Pomimo zwiększonych wydatków na promocję marki Grupy, nie można wykluczyć, że
marka któregoś z konkurentów stanie się bardziej rozpoznawalna.
Istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne Grupy może mieć również sytuacja, w której Grupa nie będzie
w stanie utrzymać lub wzmocnić wizerunku swoich marek, wizerunek jej marki ulegnie pogorszeniu w wyniku negatywnych opinii lub materiałów prasowych lub marki nie spotkają się z akceptacją konsumentów.
Ryzyko takie nie zmaterializowało się w dotychczasowej działalności Grupy. Na Dzień Prospektu Grupa uznaje istotność tego czynnika ryzyka za
wysoką, gdyż w przypadku zmaterializowania się ryzyka jego negatywny wpływ na sytuację finansową i operacyjną Grupy byłby znaczny. Grupa
ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się tego ryzyka jako niskie.
Ryzyko rosnącej konkurencji rynkowej, które może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy
Polski rynek usług rekrutacyjnych charakteryzuje duża konkurencja, ponieważ obecnych jest na nim szereg podmiotów świadczących usługi
rekrutacyjne zarówno za pośrednictwem Internetu, jak i w sposób tradycyjny. Analizując rynek usług rekrutacyjnych, Grupa korzysta z raportów
dotyczących badania rynku dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Kluczowymi wskaźnikami pozycji rynkowej danego podmiotu jest między
innymi liczba zamieszczanych ogłoszeń o pracę oraz liczba użytkowników korzystających z danego serwisu. Głównymi bezpośrednimi konkurentami Grupy w zakresie rekrutacji za pośrednictwem Internetu są internetowe serwisy rekrutacyjne, a także profesjonalne serwisy społecznościowe. Ponadto przy względnie niskich barierach wejścia na rynek, Grupa przewiduje możliwość pojawienia się nowych konkurentów internetowych, a także nowych typów konkurentów, w zakresie rekrutacji internetowej, takich jak ogólne serwisy społecznościowe (np. Facebook), które
w ostatnim czasie stają się coraz popularniejszym narzędziem rekrutacyjnym. Konkurenci Grupy świadczący dotychczas usługi bez pośrednictwa
Internetu również rozwinęli lub nabyli nowe możliwości medialne, takie jak strony internetowe poświęcone rekrutacji.
Rozwój rynku internetowych usług i produktów rekrutacyjnych będzie w znacznym stopniu zależał od tego, w jakim kierunku rozwijać się będą
trendy w zakresie rekrutacji, a w szczególności od tego, w jaki sposób Internet będzie wykorzystywany jako narzędzie rekrutacji. Będzie to także
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zależało od presji konkurencyjnej, oddziaływającej na wszystkie podmioty prowadzące działalność na rynku usług rekrutacyjnych, związanej
z redukcją lub ograniczeniem wzrostu cen za usługi i produkty, zdolnością do sprawnego wdrożenia nowych rozwiązań, funkcjonalnością i technologią, skracaniem czasu dokonywanej rekrutacji i innymi odpowiednimi procedurami oraz zdolnością do zapewniania łatwiejszej identyfikacji
kandydatów i lepszych metod ich selekcji.
Do głównych konkurentów Grupy należą OLX, Infopraca, Praca.pl, NoFluff Jobs czy Just Join IT. Na rynku usług rekrutacyjnych świadczonych za
pośrednictwem Internetu, niektóre usługi i produkty konkurencyjne w stosunku do usług Grupy są oferowane przez podmioty o ugruntowanej
pozycji na rynku, posiadające znaczące zasoby finansowe. Do takich serwisów i produktów należą praca.pl i olx.pl. Jeśli tego typu podmioty
będą chciały powiększyć swój udział rynkowy w Polsce, mogą zaangażować znaczące zasoby finansowe, aby skutecznie konkurować z Grupą
na tym rynku. Grupa obserwuje również w krajach, w których prowadzi działalność, rosnącą aktywność agregatorów ofert pracy, takich jak Indeed i Jooble. Agregatory ofert pracy są wyszukiwarkami ogłoszeń o pracę. Agregują i publikują ogłoszenia o pracę, które są kopiowane z różnych
portali ogłoszeniowych, multiposterów, a także od bezpośrednich pracodawców i agencji zatrudnienia, takich jak Grupa Pracuj. W konsekwencji,
działalność agregatorów może wpłynąć na zmniejszenie liczby użytkowników poszukujących nowych ogłoszeń o pracę w serwisach Grupy, ponieważ ogłoszenia te są dostępne w wielu miejscach.
Profesjonalne oraz ogólne serwisy społecznościowe. Profesjonalne oraz ogólne serwisy społecznościowe, takie jak LinkedIn (którego strona internetowa od niedawna dostępna jest także w języku polskim), GoldenLine czy Facebook, mogą, pośrednio lub poprzez swoje spółki powiązane,
rozszerzać zakres działalności prowadzonej w Polsce, wzbogacając ją o rozwiązania rekrutacyjne, usługi, produkty oraz funkcjonalności odnoszące
się do rynku rekrutacji za pośrednictwem Internetu, a także tworzyć i zarządzać serwisami społecznościowymi dla profesjonalistów, przedsiębiorstw i organizacji zawodowych. Nasilenie tego typu presji konkurencyjnej może spowodować, że nacisk na obniżenie cen będzie większy,
nastąpi spadek udziału w rynku lub zmniejszy się liczba klientów, co może mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy.
Spółki prowadzące działalność z zastosowaniem tradycyjnych metod rekrutacji. Grupa konkuruje także ze spółkami prowadzącymi działalność
w zakresie tradycyjnych metod rekrutacji, w tym z wydawcami gazet i magazynów oraz ogólnopolskimi i regionalnymi agencjami rekrutacyjnymi, z których wiele mogło zdobyć umiejętności pracy z nowymi mediami, np. poprzez serwisy internetowe poświęcone rekrutacji. Chociaż Grupa
konkuruje z firmami rekrutacyjnymi stosującymi metody tradycyjne w mniejszym stopniu niż z firmami internetowymi, to jeśli będą one mogły
oferować klientom Grupy efektywniejszy kosztowo dostęp do rynku rekrutacji, wówczas Grupa może mieć trudności z pozyskaniem nowych
klientów i utrzymaniem obecnych.
Dodatkowo niektórzy konkurenci Grupy mogą opracowywać i oferować usługi i produkty, które zapewnią większą wydajność po korzystniejszej
cenie lub inne korzyści w porównaniu z usługami oferowanymi przez Grupę. Jeżeli Grupa nie będzie w stanie utrzymać lub przyspieszyć procesu
opracowywania lub wprowadzania na rynek nowych i udoskonalonych usług, może znacząco osłabić swoją pozycję konkurencyjną, co mogłoby
mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy.
Ryzyko takie nie zmaterializowało się w dotychczasowej działalności Grupy. Na Dzień Prospektu Grupa uznaje istotność tego czynnika ryzyka za
wysoką, gdyż jego zmaterializowanie miałoby istotny ujemny wpływ na sytuację finansową i operacyjną Grupy. W ocenie Grupy prawdopodobieństwo zmaterializowania się tego ryzyka jest wysokie.
Ryzyko pogorszenia sytuacji politycznej lub gospodarczej na Ukrainie, które może mieć ujemny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy
Grupa rozpoczęła działalność na Ukrainie w roku 2006, nabywając większościowy pakiet w spółce Robota International TOV, będącej właścicielem
i operatorem ukraińskiego internetowego serwisu rekrutacyjnego, robota.ua. W roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. 11,54% całkowitych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę przypadało na Ukrainę. Grupa nie wyklucza, że w przyszłości może podjąć próbę rozwoju swojej
działalności na Ukrainie na większą skalę, w miarę wzrostu sprzedaży produktów premium na rynku ukraińskim. Jednakże inwestycja Grupy
na Ukrainie może być postrzegana jako bardziej ryzykowna niż inwestycje w krajach rozwiniętych i o silniej ugruntowanym systemie politycznym
i prawnym. Obecnie ukraińska gospodarka podatna jest na wahania związane z trwającym konfliktem militarnym z Rosją na wschodniej Ukrainie.
Znaczne części jej terytorium zostały zaanektowane lub znajdują się de facto pod kontrolą wspieranych przez Rosję separatystycznych bojówek
korzystających z pomocy rosyjskich sił zbrojnych. Wskutek tego konfliktu, na wschodniej Ukrainie zniszczony został m.in. ważny region przemysłowy wraz z infrastrukturą przemysłową i społeczną. Poza ogromnymi konsekwencjami humanitarnymi konflikt doprowadził do utraty znacznej
części potencjału produkcyjnego Ukrainy, a w konsekwencji do istotnego spadku produktu krajowego brutto, co z kolei negatywnie odbiło się
na rynku pracy. Wraz z powiązaną z tym utratą wpływów podatkowych oraz zwiększonymi wydatkami na cele wojskowe i socjalne, konflikt miał
i nadal ma istotny negatywny wpływ na gospodarkę ukraińską i sytuację finansową całego kraju. Ponadto krajobraz polityczny Ukrainy pozostaje
niepewny, w tym utrzymujące się problemy związane z korupcją i nadużyciami władzy, które niekorzystnie wpływają na klimat biznesowy.
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Dodatkowo, wszelkie zawirowania finansowe na rynkach wschodzących, takich jak Ukraina, lub na rynkach światowych mają zwykle nieproporcjonalnie duży wpływ na sytuację gospodarczą i polityczną w krajach o mniej rozwiniętej gospodarce. W związku z powyższym pogorszenie
sytuacji politycznej lub gospodarczej na Ukrainie może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy.
Ryzyko takie zmaterializowało się w dotychczasowej działalności Grupy, jednak nie miało istotnego wpływu na jej ogólne wyniki. Na Dzień Prospektu Grupa uznaje istotność tego czynnika ryzyka za wysoką, gdyż w przypadku zmaterializowania się ryzyka jego ujemny wpływ na sytuację
finansową i operacyjną Grupy byłby znaczny. W ocenie Grupy prawdopodobieństwo zmaterializowania się tego ryzyka jest średnie.
Ryzyko utraty doświadczonej i utalentowanej kadry kierowniczej oraz wykwalifikowanych pracowników działów rozwoju produktów,
technologii, sprzedaży i obsługi klienta
Grupa działa w branży, w której zasoby ludzkie i umiejętności pracowników stanowią jeden z istotnych czynników sukcesu, w szczególności ze
względu na ograniczoną dostępność właściwych osób na rynku pracy, a szczególnie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu IT, sprzedaży i obsługi klienta, mających odpowiednie wykształcenie i wiedzę specjalistyczną.
Na 30 września 2021 r. Grupa zatrudniała ponad 710 pracowników w działach rozwoju produktów, technologii, sprzedaży i obsługi klienta, którzy
są regularnie szkoleni przez Grupę dla podnoszenia ich kwalifikacji i poszerzania wiedzy specjalistycznej. Odejście części z tych pracowników
w połączeniu z brakiem możliwości zatrudnienia w ich miejsce nowych osób mogłoby spowolnić działalność serwisową Grupy i opóźnić reakcję
na problemy zgłaszane przez klientów, a tym samym wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Grupy.
Zdolność Grupy do osiągnięcia znaczącego wzrostu przychodów będzie w dużej mierze uzależniona od jej zdolności do rekrutacji, szkolenia
i utrzymania odpowiedniej liczby pracowników. Nowo zatrudnione osoby wymagają gruntownego przeszkolenia, a pełną wydajność osiągają
po dłuższym czasie. Pracownicy zatrudnieni ostatnio przez Grupę mogą nie osiągnąć oczekiwanej wydajności. Jednocześnie, z uwagi na konkurencyjność rynku pracy dla osób świadczących usługi IT oraz rosnącą presję płacową Grupa może nie być w stanie zatrudnić lub utrzymać
dostatecznej liczby odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Grupa nie może wykluczyć, że napotka trudności w szybkim znalezieniu
odpowiednich zastępstw (w szczególności dla najbardziej doświadczonych pracowników IT) lub że nie będzie w stanie sprostać oczekiwaniom
płacowym właściwych osób dostępnych na rynku pracy. Ponadto, inflacja płac może utrudniać Grupie zatrzymanie i przyciągnięcie najlepszych
pracowników lub oferowanie wyższego wynagrodzenia obecnym pracownikom jako zachęty do rozwoju. W ocenie Grupy, na rynku pracy osób
świadczących usługi IT istnieje zbyt mała podaż potencjalnych pracowników, którzy spełnialiby wymagania stawiane przez pracodawców, przy
jednoczesnym znacznym i rosnącym zapotrzebowaniu przedsiębiorstw na te usługi. Presja na wzrost wynagrodzeń spowoduje wzrost kosztów
osobowych, co w konsekwencji może obniżyć zyski Grupy. Ponadto, wszelkie opóźnienia lub trudności w znalezieniu osób posiadających określone umiejętności wymagane do pracy w Grupie mogą utrudnić jej działalność, w szczególności w przypadku niedoboru wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT oraz ekspertów ds. rozwoju produktów.
Ponadto Spółka traktuje swoją kadrę kierowniczą jako jedną z przewag konkurencyjnych (zob. „Działalność – Przewagi konkurencyjne – Doświadczony zespół kierowniczy”) ze względu na jej doświadczenie branżowe i wysokie kompetencje technologiczne. Utrata któregoś z członków zespołu
zarządzającego Grupy mogłaby mieć niekorzystny wpływ na jej działalność do czasu znalezienia odpowiedniego zastępstwa.
Niezdolność Grupy do dalszego pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników z branży informatycznej
lub rozwoju produktów, a także utrata któregoś z członków jej zespołu zarządzającego mogą mieć negatywny wpływ na jej działalność i perspektywy rozwoju.
Ponadto, koszty pracy stanowią istotną część kosztów operacyjnych Grupy (zob. „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej – Wyniki działalności”).
Grupa nie może wykluczyć, że w przyszłości będzie musiała zwiększyć poziom wynagrodzeń, aby zachować konkurencyjność przy pozyskiwaniu
i utrzymywaniu dobrych pracowników, co spowoduje wzrost kosztów operacyjnych.
Ryzyko takie zmaterializowało się w dotychczasowej działalności Grupy w odniesieniu do pracowników działów rozwoju produktów. Na skutek
niedoborów kadrowych finalizacja niektórych projektów realizowanych przez Grupę uległa opóźnieniu o kilka miesięcy do czasu uzupełnienia
odpowiedniego składu poszczególnych grup projektowych. Grupa podjęła niezbędne kroki w celu dostosowania warunków pracy i wysokości
wynagrodzenia do aktualnych standardów rynkowych, aby zapewnić sobie ciągłość funkcjonowania oraz zminimalizować niekorzystny wpływ
odejść na zakres i terminowość prac zespołu w przyszłości.
Na Dzień Prospektu Spółka uznaje istotność tego czynnika ryzyka za wysoką, gdyż jego zmaterializowanie miałoby istotny ujemny wpływ
na sytuację finansową i operacyjną Grupy. W ocenie Spółki prawdopodobieństwo zmaterializowania się tego ryzyka jest jednak niskie.
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Ryzyko spowodowane eskalacją pandemii koronawirusa (COVID-19) może mieć ujemny wpływ na działalność Grupy
Od stycznia 2020 r. rynki światowe narażone są na poważne zakłócenia w związku z pandemią COVID-19. W wyniku pandemii poszczególne kraje,
w tym Polska i Ukraina, podjęły szeroko zakrojone działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, które po pierwszej fali
zachorowań, na jesieni 2020 r. zaczęto stopniowo łagodzić, jednak po wystąpieniu drugiej fali zachorowań, również jesienią 2020 r. wiele rządów,
w tym rząd polski, ponownie wprowadziło różne środki w celu ograniczania negatywnego wpływu pandemii na rozwój gospodarczy, łącznie
z różnymi formami lockdownów. Pomimo takich działań skutkiem pandemii COVID-19 jest jednak pogorszenie koniunktury gospodarczej na rynkach krajowych (w tym w Polsce i na Ukrainie) i międzynarodowych w skali niespotykanej od wielu dziesięcioleci, skutkujące m.in. rosnącą stopą
bezrobocia, wzrostem inflacji, spadkiem siły nabywczej ludności, spadkiem popytu na dobra konsumpcyjne, zmianą gustów konsumenckich oraz
ogólnym spadkiem nastroju obywateli związanym z pogorszeniem ich sytuacji ekonomicznej i niepewnością co do dalszego rozwoju wydarzeń.
Istnieje ryzyko, że pogłębiające się wynikające z pandemii spowolnienie gospodarcze oraz wzrost bezrobocia i inflacji będą miały dalszy niekorzystny wpływ na rynki, na których Grupa prowadzi działalność. Na Dzień Prospektu przewiduje się, że niepewność związana z pandemią
COVID-19 i jej skutkami dla gospodarki światowej będzie miała dalszy wpływ na globalny wzrost gospodarczy w 2021 r. ze względu na ograniczenie lub zawieszenie produkcji, działalności operacyjnej i biznesowej, zakłócenia w podróżowaniu i transporcie oraz niekorzystny wpływ na podaż
siły roboczej.
Pandemia COVID-19 ma bezpośredni wpływ na rynek pracy, a tym samym na działalność Grupy. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi
przez rząd wiele firm wstrzymało lub ograniczyło zatrudnianie nowych pracowników. W wyniku tego spadku aktywności liczba ogłoszeń o pracę
umieszczanych na platformie Grupy, liczba kandydatów przeglądających ogłoszenia o pracę w bazie danych Grupy oraz przychody Grupy zmniejszyły się w kwietniu 2020 r. w stosunku do marca 2020 r. o 52%. Mimo że Grupa zaczęła obserwować ożywienie aktywności na swojej platformie
od maja 2020 r. do Daty Prospektu, to jednak nie można wykluczyć, że jakiekolwiek dalsze rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19 może wpłynąć negatywnie na wskaźniki operacyjne Grupy, co może mieć wpływ na jej działalność, sytuację finansową i wyniki.
Ponadto pracownicy lub współpracownicy Grupy, którzy będą mieć kontakt z osobami chorymi na COVID-19 lub u których ta choroba zostanie
zdiagnozowana, będą obejmowani kwarantanną lub samoizolacją, bądź też będą przebywać na zwolnieniach lekarskich lub w szpitalu, co może
mieć negatywny wpływ na działalność Grupy, w szczególności jeśli dotyczyć to będzie znacznej liczby osób jednocześnie lub grupy pracowników
odpowiedzialnych za określony obszar działalności Grupy.
W związku z ograniczeniami nałożonymi przez rząd, Grupa przeszła na system pracy zdalnej i w połowie marca 2020 r. tymczasowo zamknęła
swoje biura. Choć Grupa czerpie korzyści z faktu, że jest przedsiębiorstwem w pełni cyfrowym i do chwili obecnej nie doświadczyła żadnych istotnych zakłóceń w swojej działalności, istnieje możliwość, że taka forma pracy mogłaby negatywnie wpłynąć na realizację planów biznesowych
i działalność Grupy. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, przerwy w dostawie energii elektrycznej, problemów z łącznością lub innego
zdarzenia, które wpłynęłoby na możliwość pracy zdalnej pracowników Grupy, kontynuowanie działalności może być utrudnione lub w niektórych
przypadkach niemożliwe nawet przez dłuższy czas.
Grupa nie jest w stanie dokładnie przewidzieć wpływu, jaki COVID-19 będzie miał na jej działalność w przyszłości, ze względu na niepewność
wynikającą z czasu trwania pandemii i związanych z nią utrudnień, wpływu regulacji rządowych, które mogą zostać wprowadzone w odpowiedzi
na pandemię, oraz ogólnych zmian w zachowaniu klientów Grupy. W chwili obecnej istnieje znaczna niepewność co do potencjalnego wpływu
COVID-19 na działalność Grupy, w tym między innymi co do spadku aktywności na platformie Grupy zarówno wśród jej klientów, jak i osób poszukujących pracy, spowodowanego działaniami oszczędnościowymi podejmowanymi przez przedsiębiorstwa. Chociaż niektóre państwa, w tym
Polska, zaczęły ponownie otwierać swoje gospodarki, nie ma pewności, że nie wystąpi kolejna fala zakażeń lub że infekcje nie staną się bardziej
powszechne, co w rezultacie będzie wywierać jeszcze bardziej niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy. Biorąc
pod uwagę niepewność związaną z wirusem COVID-19, trudno jest w pełni przewidzieć skalę potencjalnych skutków dla działalności, sytuacji
finansowej i wyników Grupy.
Powyższe ryzyko zmaterializowało się we wcześniejszej działalności Grupy, jednak, pomimo spadku przychodów, EBITDA i zysku netto Spółki, nie
miało to istotnego wpływu na wskaźniki operacyjne (rentowność) Grupy lub jej sytuację finansową. Na Dzień Prospektu Grupa uznaje istotność
tego czynnika ryzyka za średnią, gdyż w przypadku zmaterializowania się ryzyka jego negatywny wpływ na sytuację finansową i operacyjną
Grupy byłby dość znaczny. W ocenie Spółki prawdopodobieństwo zmaterializowania się tego ryzyka jest średnie ze względu na niewystarczający
stopień zaszczepienia populacji przeciwko COVID-19.
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Ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem, atakami fizycznymi lub innymi poważnymi zakłóceniami infrastruktury technicznej
lub informatycznej Grupy
Grupa prowadzi działalność i świadczy usługi na rzecz klientów przy użyciu zaawansowanej infrastruktury informatycznej (zob. „Działalność –
Rozwiązania informatyczne”). Grupa uznaje kilka z wewnętrznych systemów informatycznych za kluczowe dla swojej działalności (zob. „Działalność – Rozwiązania informatyczne”). Przerwanie lub zakłócenie funkcjonowania lub nagła utrata któregoś z tych systemów spowodowane cyberatakiem, atakiem fizycznym lub innym krytycznym zakłóceniem spowodowanym działaniem osób trzecich może uniemożliwić Grupie skuteczne
i efektywne prowadzenie działalności, a nawet spowodować czasową przerwę w świadczeniu usług, jeżeli przywrócenie tych systemów do pełnej
sprawności może okazać się niemożliwe, czasochłonne lub długotrwałe, lub będzie wymagać znacznych nakładów finansowych.
Grupa może napotkać problemy związane z bezpieczeństwem informatycznym i paść ofiarą ataków cybernetycznych, ponieważ jej strony internetowe są jednymi z najczęściej odwiedzanych platform w Polsce i na Ukrainie. Strony internetowe, takie jak serwisy prowadzone przez Grupę,
które są często odwiedzane przez dużą liczbę użytkowników, wzbudzają większe zainteresowanie hakerów i częściej są przedmiotem ataków,
ponieważ w takim przypadku hakerzy mogą wywołać większe szkody lub żądać zapłaty wyższego okupu. Wzrost liczby osób pracujących zdalnie
może również skutkować obawami dotyczącymi ochrony danych konsumentów, bezpieczeństwa informatycznego i nadużyć finansowych, zwiększając ryzyko związane z technologiami informatycznymi, na które narażona jest Grupa. Systemy i usługi wykorzystywane przez Grupę mogą być
narażone na przerwy lub inne zakłócenia wynikające m.in. z ataków wirusów komputerowych i złośliwego oprogramowania, ataków hakerów
lub innych problemów związanych z bezpieczeństwem lub niewykonaniem zobowiązań przez dostawców. Środki bezpieczeństwa stosowane
przez Grupę mogą również zostać naruszone w wyniku błędu ludzkiego, nadużycia lub z innych przyczyn. Naruszenie środków bezpieczeństwa
wdrożonych w systemach Grupy może mieć ujemny wpływ na jej zdolność do właściwego prowadzenia działalności. Podobnie naruszenie bezpieczeństwa lub włamanie do infrastruktury informatycznej mogłoby spowodować wyciek danych klientów Grupy. Wyciek danych może również
skutkować nałożeniem na Spółkę kar wynikających z przepisów prawa. Ponadto ewentualne rozległe lub długotrwałe zakłócenia lub znaczne
i rozległe pogorszenie funkcjonowania usług świadczonych przez Grupę w wyniku naruszeń bezpieczeństwa lub innych krytycznych zakłóceń
infrastruktury technicznej lub informatycznej Grupy spowodowanych przez osoby trzecie, mogłoby zwiększyć jej koszty lub podważyć zaufanie
klientów do usług świadczonych przez Grupę, co mogłoby zaszkodzić jej reputacji i działalności. Co więcej, Grupa nie wyklucza, że rozległy atak
cybernetyczny skierowany przeciwko zabezpieczeniom stosowanym przez Grupę mógłby zablokować jej serwery lub spowodować trwałe zaprzestanie świadczenia usług na dłuższy okres, co ma szczególne znaczenie w przypadku przedsiębiorstw, które prowadzą działalność za pośrednictwem Internetu.
Poza drobnymi incydentami związanymi z bezpieczeństwem cybernetycznym, które nie zaburzyły działalności serwisów Grupy, powyższe ryzyko nie zmaterializowało się w dotychczasowej działalności Grupy, z uwagi na rozbudowane systemy zabezpieczeń cybernetycznych. Na Dzień
Prospektu Spółka uznaje istotność tego czynnika ryzyka za wysoką, gdyż jego zmaterializowanie miałoby istotny ujemny wpływ na działalność
Grupy. W ocenie Spółki prawdopodobieństwo zmaterializowania się tego ryzyka jest średnie.
Ryzyko braku zainteresowania ofertą produktów i platformą technologiczną Grupy ze strony osób poszukujących pracy i pracodawców
Sukces Grupy zależy od jej zdolności do rozbudowywania i utrzymywania bazy pracodawców i osób poszukujących pracy. Pracodawcy wykupujący ogłoszenia o pracę są głównym źródłem jej przychodów. Kluczowym czynnikiem w pozyskiwaniu i utrzymywaniu pracodawców jest zdolność Grupy do powiększania bazy CV oraz pozyskiwania i utrzymywania bazy wykwalifikowanych osób poszukujących pracy. Z kolei kluczowym
czynnikiem przyciągającym osoby poszukujące pracy jest utrzymywanie powiększającej się bazy pracodawców korzystających z usług Grupy oraz
ilości i jakości ofert pracy zamieszczanych w jej systemie.
Aby to osiągnąć, Grupa musi wykazać, że jej usługi rekrutacji online stanowią ważne narzędzie rekrutacyjne dla jej klientów oraz że zapewniają im
dostęp do odpowiedniej grupy docelowej. Potencjalni klienci mogą jednak nie znać internetowych usług rekrutacyjnych Grupy lub mogą preferować bardziej tradycyjne usługi i produkty służące zaspokojeniu ich potrzeb w zakresie rekrutacji. Tempo, w jakim Grupa powiększa bazę klientów,
może spaść lub wahać się z uwagi na szereg czynników, takich jak (i) ceny usług oferowanych przez Grupę, (ii) ceny usług i produktów konkurencji,
(iii) mniejsze potrzeby klientów w zakresie zatrudniania, (iv) obniżenie kosztów rekrutacji czy wydatków wynikające z przyczyn makroekonomicznych lub innych, a także (v) skuteczność i efektywność kosztowa usług Grupy. Jeżeli Grupa nie będzie pozyskiwała nowych klientów, nie utrzyma
istniejących klientów lub nie będzie nabywała dodatkowych funkcjonalności ani pozyskiwała ofert pracy, w tym usług dodatkowych, jej przychody mogą wzrastać w tempie wolniejszym niż oczekiwane, a nawet maleć. Pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów
wymaga od Grupy stałego oferowania wysokiej jakości usług docenianych przez klientów. W szczególności, klienci mogą przestać nabywać usługi
Grupy, jeżeli przestanie ona skutecznie kontaktować klientów z interesującymi ich osobami lub podmiotami. Jeśli Grupa nie będzie zapewniała
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wysokiej jakości usług i nie przekona klientów do swojej oferty, może się okazać, że nie będzie ona w stanie utrzymać dotychczasowych klientów
ani pozyskać nowych, co mogłoby mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy.
Aby zadowolić zarówno klientów, jak i osoby poszukujące pracy, Grupa musi kontynuować prace nad poprawą „user experience”. Konieczne jest
również wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług, które pracodawcy i osoby poszukujące pracy uznają za przydatne i dzięki którym
będą oni częściej powracać na stronę internetową Grupy i korzystać z jej usług. Działania te obejmują dalsze doskonalenie platformy technologicznej Grupy w celu optymalizacji wyników wyszukiwania rekrutacji, dostosowywanie bazy danych do dodatkowych segmentów geograficznych i rynkowych oraz zwiększanie przyjazności strony internetowej dla użytkownika. Ponadto, w odpowiedzi na zmieniające się preferencje
użytkowników, Grupa musi dostosowywać, rozszerzać i ulepszać swoje produkty, usługi i interfejsy. Na przykład, wraz z rosnącą skłonnością
osób poszukujących pracy w Grupie do korzystania ze smartfonów jako głównych urządzeń służących do poszukiwania pracy, konieczna jest
dalsza optymalizacja oraz ciągła modyfikacja i aktualizacja aplikacji mobilnej, aby możliwe było skuteczne zarządzanie przejściem użytkowników
naszych produktów i usług na urządzenia mobilne. Trudno jest przewidzieć problemy, jakie Grupa może napotkać przy wprowadzaniu innowacji
oraz nowych produktów i usług. Grupa może być zmuszona przeznaczyć znaczne zasoby na tworzenie, wsparcie i utrzymanie swoich rozwiązań.
Grupa nie może zagwarantować, że jej inicjatywy mające na celu poprawę doświadczenia użytkowników będą zawsze skuteczne. Grupa nie
może również przewidzieć, czy jej nowe produkty lub usługi oraz metody ich świadczenia zostaną dobrze przyjęte przez pracodawców i osoby
poszukujące pracy, ani czy ulepszenie platformy technologicznej lub wprowadzenie nowych kanałów świadczenia usług okaże się skuteczne
lub wystarczające, aby zrównoważyć koszty poniesione w związku z oferowaniem tych usług. Część produktów oferowanych w historii Grupy
lub dodatkowych funkcji w ramach już istniejącej oferty była wycofywana z użytkowania, ponieważ nie spełniała oczekiwań klientów i odbiorców
Grupy bądź spotkała się z negatywnymi opiniami lub okazała się nierentowna. Jeśli Grupa nie będzie w stanie zwiększyć i utrzymać liczby pracodawców i osób poszukujących pracy ani utrzymać i zwiększyć liczby lub jakości CV i ogłoszeń o pracę, może to mieć istotny i niekorzystny wpływ
na jej działalność, perspektywy, sytuację finansową i wyniki operacyjne. Jest to istotna kwestia, ponieważ Grupa ponosi koszty wytworzenia
i realizacji każdej nowej usługi, która jest wprowadzana do oferty. Wycofanie się z danego projektu wiąże się z koniecznością odpisu kosztów
i realizacją straty na działalności Grupy, co ma istotny wpływ na jej rentowność.
Ryzyko takie nie zmaterializowało się w dotychczasowej działalności Grupy. Na Dzień Prospektu Grupa uznaje istotność tego czynnika ryzyka za
wysoką, gdyż jego zmaterializowanie, w tym w szczególności nieudane wdrożenie nowych usług, miałoby istotny ujemny wpływ na sytuację
finansową i operacyjną Grupy. W ocenie Grupy prawdopodobieństwo zmaterializowania się tego ryzyka jest średnie.
Ryzyko utraty zdolności Grupy do świadczenia usług na skutek pogorszenia jakości i zawodności technologii dostarczanych przez partnerów i dostawców usług
Powodzenie w segmencie usług rekrutacji za pośrednictwem Internetu uzależnione jest po części od zdolności do oferowania usług o wysokiej
jakości i niezawodności. To z kolei uzależnione jest w pewnym stopniu od prawidłowego funkcjonowania platform informatycznych, urządzeń
i wyposażenia (w tym sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz aplikacji technologicznych) zapewnianych przez osoby trzecie. Przykładowo działalność Grupy uzależniona jest od współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług internetowych takimi jak Oktawave S.A. i ATM S.A.,
oferującymi usługi hostingu, a także innymi kluczowymi dostawcami, takimi jak Microsoft, Google i Cloudflare. Jeśli zewnętrzni dostawcy tych
usług nie będą utrzymywać swojego sprzętu w należytym stanie lub nie będą terminowo i niezawodnie zapewniać usług i produktów, wówczas,
mimo klauzul umownych zabezpieczających świadczenie usług informatycznych, klienci Grupy mogą doświadczać przerw w dostępie do usług
oferowanych im przez Grupę. Sytuacje niedostarczania usług po stronie dostawców technologii występują sporadycznie w trakcie roku, jednak
ich wpływ na biznes jest duży ze względu na ryzyko całkowitego zatrzymania świadczenia przez Grupę usług. Odnosząc się do wybranych przykładów, w czerwcu 2019 r. globalna awaria po stronie jednego z dostawców spowodowała około 30-minutową niedostępność serwisu Pracuj.pl,
a w czerwcu 2021 r. awaria zasilania jednego z centrów danych spowodowała problemy z działaniem sieci szkieletowej w Warszawie, co przełożyło się na kilkudziesięciominutową niedostępność serwisów Pracuj.pl oraz eRecruiter.pl. Ze względu na charakter działalności Grupa nie ma
możliwości rezygnacji ze współpracy z zewnętrznymi dostawcami technologii i tym samym wyeliminowania na przyszłość ryzyka niedostępności
usług.
Wybór dostawców technologii, która spełniałaby oczekiwania Grupy w Polsce, jest ograniczony jedynie do kilku dużych podmiotów, z którymi
Grupa współpracuje. Ponadto, zawieszenie lub zakończenie świadczenia usług informatycznych przez dostawców zewnętrznych, na przykład
w wyniku niewykonania lub rozwiązania umów zawartych z nimi, może mieć niekorzystny wpływ na zdolność Grupy do świadczenia usług. Jeśli
takie przerwy miałyby negatywny wpływ na świadczone przez Grupę lub na opinię o ich jakości i niezawodności, Grupa może stracić klientów
lub być zmuszona do dokonania znacznych, nieplanowanych inwestycji na zakup dodatkowego sprzętu od innych dostawców w celu utrzymania wysokiej jakości i niezawodności oferowanych przez siebie usług. Wszelkie tego rodzaju zakłócenia mogą mieć istotny niekorzystny wpływ
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na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy. Ponadto, każda zmiana przez Grupę dostawcy technologii informatycznych byłaby skomplikowanym procesem, skutkującym poniesieniem dodatkowych kosztów.
Grupa korzysta z oprogramowania dostarczanego przez dostawców zewnętrznych, na przykład z platform technologicznych firmy Microsoft.
W przyszłości może być wymagane pozyskanie licencji na dodatkowe technologie niezbędne do prowadzenia stron internetowych i świadczenia
usług klientom i kandydatom. Zdolność Grupy do generowania wynagrodzenia za usługi świadczone za pośrednictwem Internetu może być
także uzależniona od możliwości korzystania z technologii szyfrowania, uwierzytelniania i innych technologii, które musiałaby pozyskać od osób
trzecich. Grupa może nie mieć w przyszłości możliwości pozyskania tego rodzaju licencji na dogodnych warunkach lub pozyskania ich w ogóle.
Brak możliwości pozyskania i utrzymania takich licencji może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności
lub perspektywy Grupy.
Ponadto, wzrost kosztów usług informatycznych pozyskiwanych od zewnętrznych dostawców bezpośrednio przekłada się na koszty operacyjne
Grupy. Spółka zauważa, że na przestrzeni ostatnich lat zmiana sposobu licencjonowania wygenerowała wzrost kosztów lub potrzebę zaangażowania zespołów technologicznych w zmianę technologii Spółki. Do tej pory koszty dla organizacji nie były znaczące, ale przy skali wykorzystywanych przez Grupę technologii Spółka bierze to ryzyko pod uwagę w przyszłości. Dostawcy usług informatycznych Grupy to duże międzynarodowe
koncerny, które ze względu na skalę prowadzonej działalności mogą narzucać i podwyższać klientom stawki oferowanych usług, a możliwości
negocjacyjne Grupy są w tym zakresie ograniczone w szczególności ze względu na ograniczoną ilość innych dostawców. Koszt usług informatycznych i licencji kształtowany jest przez szereg czynników, z których większość pozostaje poza kontrolą Grupy lub których nie jest ona w stanie
prognozować. Czynniki te to na przykład zmiany regulacji prawnych i rynku telekomunikacyjnego czy też czynniki konkurencyjne, np. stopień
koncentracji i siła negocjacyjna dostawców usług informatycznych. Wzrost kosztów pozyskiwania tych podstawowych usług może mieć istotny
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy.
Ryzyko takie nie zmaterializowało się w dotychczasowej działalności Grupy. Na Dzień Prospektu Grupa uznaje istotność tego czynnika ryzyka za
średnią, gdyż jego zmaterializowanie miałoby istotny ujemny wpływ na sytuację finansową i operacyjną Grupy. W ocenie Grupy prawdopodobieństwo zmaterializowania się tego ryzyka jest średnie.
Ryzyko zmiany technologii wyszukiwania w Internecie lub pogorszenia pozycjonowania stron Grupy
Grupa korzysta z pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych takich jak Google, aby przyciągać potencjalnych i istniejących klientów oraz
kandydatów do swojej strony internetowej, a część z nich znajduje produkty Grupy i trafia na jej strony, klikając w wyniki wyszukiwania. Wyszukiwarki zazwyczaj oferują dwa rodzaje wyników wyszukiwania: algorytmiczne i wykupione. Algorytmiczne wyniki wyszukiwania opierają się
wyłącznie na zautomatyzowanych kryteriach ustalonych przez wyszukiwarkę. Pozycjonowania strony w takim wyszukiwaniu nie można kupić.
Reklamodawcy mogą jednak zapłacić operatorowi wyszukiwarki za uplasowanie swojej strony wyżej w wynikach wyszukiwania w celu przyciągnięcia użytkowników. Ponieważ większość użytkowników trafia na strony internetowe Grupy bezpośrednio, polega ona prawie wyłącznie
na wyszukiwaniach algorytmicznych dla potrzeb generowania ruchu na swoich stronach internetowych. Wyszukiwarki internetowe okresowo
zmieniają stosowane algorytmy, starając się optymalizować wyniki wyszukiwania. Grupa nie może zapobiegać materializacji tego ryzyka, ponieważ nie ma kontroli nad zmianą algorytmu wyszukiwania przeglądarek internetowych. Każda zmiana takiego algorytmu będzie powodowała
konieczność dostosowania pozycjonowania Grupy w wyszukiwarkach internetowych. Jeśli wyszukiwarki, na których polega Grupa w zakresie
algorytmicznych wyników wyszukiwania, zmodyfikują stosowane algorytmy, strony internetowe Grupy mogą się w tych wynikach nie pojawić, lub pojawić się na niższych pozycjach, co mogłoby skutkować zmniejszeniem liczby klientów i kandydatów odwiedzających te strony za
pośrednictwem danej wyszukiwarki. Takie zmniejszenie ruchu kandydatów i klientów na stronach Grupy może mieć niekorzystny wpływ na jej
działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy, przy czym Grupa nie jest w stanie określić dokładnego kosztu dostosowania
pozycjonowania Grupy w wyszukiwarkach internetowych na skutek zmiany algorytmów stosowanych przez przeglądarki internetowe.
Ryzyko takie nie zmaterializowało się w dotychczasowej działalności Grupy. Na Dzień Prospektu Grupa uznaje istotność tego czynnika ryzyka za
wysoką, gdyż w przypadku zmaterializowania się ryzyka jego ujemny wpływ na sytuację finansową i operacyjną Grupy byłby znaczny. W ocenie
Grupy prawdopodobieństwo zmaterializowania się tego ryzyka jest średnie.
Ryzyko korzystania z oprogramowania typu open source w sposób, który może być szkodliwy dla działalności Grupy
W związku ze swoją technologią i usługami Grupa korzysta z oprogramowania typu open source. Pierwotni twórcy otwartego kodu źródłowego
nie udzielają żadnych gwarancji na taki kod, a kod ten może zawierać nieznane Grupie błędy i usterki. Ponadto, niektóre licencje oprogramowania typu open source wymagają od użytkowników, którzy rozpowszechniają tego typu oprogramowanie jako część swojego oprogramowania,
publicznego ujawnienia całości lub części kodu źródłowego takiego oprogramowania lub udostępnienia wszelkich dzieł pochodnych kodu typu
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open source na niekorzystnych warunkach, a nawet bezpłatnie. Zastosowanie takiego otwartego kodu źródłowego może ostatecznie wymagać od Grupy zastąpienia niektórych kodów wykorzystywanych w jej produktach, uiszczenia opłaty licencyjnej za wykorzystanie niektórych
otwartych kodów źródłowych lub zaprzestania produkcji niektórych produktów. Grupa nie jest w stanie oszacować kosztów zastąpienia kodów
wykorzystywanych w produktach Grupy ani opłat licencyjnych za wykorzystanie niektórych otwartych kodów źródłowych. Każdy z powyższych
wymogów może mieć istotny i niekorzystny wpływ na działalność, perspektywy, sytuację finansową i wyniki operacyjne Grupy.
Ponadto hakerzy, wiedząc, jakiego oprogramowania typu open-source używa Grupa, mogą próbować zaatakować jej systemy bezpieczeństwa
w celu uzyskania dostępu do przechowywanych przez nią, kluczowych i wrażliwych danych lub zakłócić działanie jej systemów informatycznych.
Ryzyko takie nie zmaterializowało się w dotychczasowej działalności Grupy. Na Dzień Prospektu Grupa uznaje istotność tego czynnika ryzyka za
średnią, gdyż w przypadku zmaterializowania się ryzyka jego negatywny wpływ na sytuację finansową i operacyjną Grupy byłby średni. W ocenie
Grupy prawdopodobieństwo zmaterializowania się tego ryzyka jest niskie.
Ryzyko opublikowania niewłaściwych treści w ogłoszeniach o pracę na stronach internetowych Grupy oraz w aplikacji mobilnej
Grupa rutynowo monitoruje treść części ogłoszeń o pracę publikowanych na swoich stronach internetowych i w aplikacji mobilnej. Ponadto
określa warunki korzystania ze swoich usług, które umożliwiają monitorowanie treści ofert pracy, aby eliminować te, których niewłaściwa treść
narusza obowiązujące przepisy prawa. Pomimo stosowania tych środków ochronnych Grupa nie może wykluczyć, że kontrole jakości zawiodą
z powodu błędu ludzkiego lub innego, w wyniku czego niektórzy z jej klientów zamieszczą na jej stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej
ogłoszenia o pracę zawierające treści zabronione, niezgodne z prawem, obraźliwe lub dyskryminujące, bądź też ogłoszenia o pracę dotyczące
nieistniejących ofert pracy lub stanowisk, zwłaszcza że Grupa nie kontroluje wszystkich ogłoszeń publikowanych na jej serwisach. Ponadto Grupa
nie weryfikuje, czy ogłoszenia o pracę są rzeczywiście zamieszczane w ramach rekrutacji na rzeczywiste stanowisko pracy, czy też stanowią przykrywkę dla niezgodnej z prawem działalności. Nie wszystkie oferty pracy są weryfikowane przez Grupę przed publikacją, w tym w szczególności
w segmencie e-commerce, co może mieć wpływ na naszą wiarygodność i reputację.
Co do zasady Grupa nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ofert pracy, ale jest zobowiązana do usuwania niezgodnych z prawem
bądź obraźliwych materiałów niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia dotyczącego takich treści od osoby trzeciej lub w inny sposób. Jednakże wszelkie negatywne komentarze w mediach dotyczące zawartości ofert pracy zamieszczonych na jej stronach internetowych mogą osłabić
reputację Grupy, a tym samym mieć niekorzystny wpływ na jej działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy.
Ryzyko takie nie zmaterializowało się w dotychczasowej działalności Grupy w istotny sposób, przy czym zdarza się, że niektóre ogłoszenia klientów Grupy, które naruszają regulaminy korzystania z serwisów Grupy, są usuwane po zgłoszeniu skarg przez użytkowników. Na Dzień Prospektu
Grupa uznaje istotność tego czynnika ryzyka za niską, gdyż w przypadku zmaterializowania się ryzyka jego ujemny wpływ na sytuację finansową
i operacyjną Grupy byłby ograniczony. W ocenie Grupy prawdopodobieństwo zmaterializowania się tego ryzyka jest średnie.
Ryzyko nieskutecznego dostosowania modelu biznesowego i strategii marketingowej Grupy do zmian zachowań użytkowników
Branża, w której działa Grupa, charakteryzuje się szybkim rozwojem technologicznym, a nowe osiągnięcia technologiczne mogą zwiększać presję
konkurencyjną. Sukces Grupy zależy od jej zdolności do ciągłego doskonalenia platformy technologicznej w celu utrzymania konkurencyjności.
Na rynek usług rekrutacji za pośrednictwem Internetu wprowadzane są okresowo nowe technologie, często umożliwiające Grupie świadczenie
klientom usług w sposób wydajniejszy i efektywniejszy kosztowo. Wiąże się to z częstym wprowadzaniem nowych produktów i usług, zmianami w potrzebach i zachowaniach klientów oraz ewoluującymi standardami branżowymi. W rezultacie w branży Grupy stale zmienia się ofertę
produktową i modele biznesowe w celu przyjęcia i optymalizacji nowych technologii, zwiększenia efektywności kosztowej i dostosowania się
do preferencji klientów. Ponadto, automatyzacja i inne formy sztucznej inteligencji zmieniają różne elementy procesu poszukiwania miejsc pracy
dla optymalizacji wyników wyszukiwania.
Działalność Grupy jest w dużej mierze uzależniona od jej zdolności do rozpoznawania nowych innowacji technologicznych pochodzących od wiodących w branży dostawców technologii oraz do zastosowania tych innowacji w swojej działalności. Niedostrzeżenie lub niedocenienie znaczenia
nowo wprowadzanej technologii i niewykorzystanie jej w prowadzonej działalności może spowodować, że usługi Grupy staną się mniej atrakcyjne dla obecnych lub potencjalnych klientów Grupy, co z kolei może skutkować utratą udziału w rynku na korzyść konkurentów, którzy dostrzegli
nowe trendy i zainwestowali w dane technologie. Nie ma pewności, czy Grupa będzie posiadać wystarczające możliwości, w tym finansowe, aby
w każdym przypadku sprostać tego rodzaju wyzwaniom i finansować wprowadzanie nowych technologii w ramach swojej działalności. Niedostrzeżenie znaczenia nowej technologii lub podjęcie decyzji o niepodejmowaniu inwestycji i nierozwijaniu technologii, która tworzy nowy standard w branży i zmienia charakterystykę popytu, może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności
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lub perspektywy Grupy. Nie ma pewności, czy główni konkurenci Grupy nie zdecydują się nagle na zmianę modelu biznesowego lub strategii
marketingowej, które mogłyby okazać się bardziej skuteczne niż strategia Grupy. Jeżeli inni uczestnicy branży szybko zmienią swoje modele
biznesowe (na przykład na model oparty na kosztach działań, w którym opłaty są generowane na podstawie działań użytkownika), Grupa może
nie być w stanie zmienić swojego modelu biznesowego lub strategii marketingowej wystarczająco szybko lub skutecznie, aby móc konkurować
z takimi zmianami. Może to spowodować utratę klientów, a tym samym mieć istotny i niekorzystny wpływ na markę i reputację Grupy, jej działalność, perspektywy, sytuację finansową i wyniki działalności.
Ryzyko takie nie zmaterializowało się w dotychczasowej działalności Grupy. Na Dzień Prospektu Grupa uznaje istotność tego czynnika ryzyka za
wysoką, gdyż w przypadku zmaterializowania się ryzyka jego ujemny wpływ na sytuację finansową i operacyjną Grupy byłby znaczący. W ocenie
Grupy prawdopodobieństwo zmaterializowania się tego ryzyka jest niskie.
Ryzyko niewypłacania dywidendy przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości
Istnieje ryzyko, że Spółka nie będzie wypłacać dywidendy w dającej się przewidzieć przyszłości, w szczególności jeżeli akcjonariusze Spółki zdecydują o przeznaczeniu przyszłych zysków na rozwój i ogólne cele działalności Grupy. Wypłaty dywidendy w przyszłości mogą nastąpić jedynie
na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty zysku akcjonariuszom w formie dywidendy. Zgodnie z polityką dywidendy
Spółki, o której mowa w rozdziale „Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy”, w perspektywie średniookresowej Spółka zamierza wypłacać
dywidendę na poziomie nie niższym niż 50% zysku netto za dany rok obrotowy. Jednakże, Zarząd Spółki nie jest zobowiązany do przekazywania
wniosku Walnemu Zgromadzeniu o powzięcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za jakikolwiek rok obrotowy. Nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje wypłatę zysku osiągniętego w danym roku obrotowym w formie dywidendy, nie może zapewnić, że Walne Zgromadzenie podejmie
stosowne uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
Ryzyko takie nie zmaterializowało się w dotychczasowej działalności Grupy. Na Dzień Prospektu Grupa uznaje istotność tego czynnika ryzyka za
niską, gdyż w przypadku zmaterializowania się ryzyka jego ujemny wpływ na sytuację finansową i operacyjną Grupy byłby nieznaczny. W ocenie
Grupy prawdopodobieństwo zmaterializowania się tego ryzyka jest niskie.

Czynniki ryzyka związane ze środowiskiem prawnym, w którym działa Grupa
Ryzyko naruszenia Rozporządzenia o Ochronie Danych, regulacji administracyjnych i innych obowiązków w zakresie ochrony danych
osobowych w wyniku przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych
Grupa podlega szerokiemu zakresowi uregulowań dotyczących wykorzystania danych osobowych. Grupa otrzymuje, przechowuje i przetwarza
dane osobowe oraz inne dane klientów, a także umożliwia swoim klientom udostępnianie ich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko,
adres, wiek i inne dane osobowe, stronom trzecim, m.in. w chmurze na serwerach zlokalizowanych w UE, w związku z czym musi przestrzegać
przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności. Ze względu na rosnący zakres uregulowań faktyczne lub domniemane nieprzestrzeganie
przez Grupę obowiązujących przepisów lub innych zobowiązań prawnych może zaszkodzić jej reputacji wśród klientów i zwiększyć koszty, a także
niekorzystnie wpłynąć na jej działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy. Ewentualny wyciek poufnych danych przechowywanych
przez Grupę może skutkować nałożeniem kar regulacyjnych i negatywnie wpłynąć na jej wiarygodność.
Obecnie najważniejszym aktem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej jest Rozporządzenie o Ochronie Danych
(UE) 2016/679 („RODO”). RODO zwiększyło obciążenia regulacyjne dla Grupy, a także zewnętrznych dostawców, którym Grupa powierza przetwarzanie danych osobowych klientów, pracowników i innych danych w ramach swojej działalności. RODO może także zwiększyć potencjalne
sankcje, ponieważ przewiduje znaczące kary finansowe, do wysokości 4% rocznego światowego obrotu grup kapitałowej lub 20 milionów EUR
w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.
Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nakładają na Grupę określone wymogi w zakresie gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania i przetwarzania takich danych osobowych. Nieprzestrzeganie skutecznej kontroli gromadzenia danych może potencjalnie skutkować cenzurą regulacyjną, grzywnami, utratą reputacji oraz kosztami finansowymi. Grupa dąży do tego, aby mieć procedury zapewniające przestrzeganie
odpowiednich przepisów o ochronie danych przez jej pracowników i zewnętrznych dostawców usług, a także wdraża środki bezpieczeństwa
w celu zapobiegania cyberkradzieży. Niezależnie od tych starań, Grupa jest narażona na ryzyko bezprawnego przywłaszczenia, utraty, ujawnienia
lub kradzieży danych, bądź też ich przetwarzania z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych. Ponadto, Grupa może nie posiadać
obecnie odpowiednich środków kontroli i nie być w stanie na bieżąco inwestować w zapewnienie aktualności takich środków kontroli i dotrzymywać kroku rosnącym zagrożeniom.
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Praktyki związane z gromadzeniem, wykorzystywaniem, przechowywaniem, przekazywaniem i zabezpieczaniem danych osobowych przez spółki działające w Internecie i na platformach informatycznych podlegają obecnie szczegółowej analizie. W związku z tym przeciwko Grupie mogą
być w przyszłości kierowane roszczenia dotyczące odpowiedzialności za naruszanie zasad ochrony danych osobowych.
Istnieje możliwość, że obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i branżowych kodeksów postępowania
w zakresie ochrony prywatności i danych może być interpretowany i stosowany w sposób niespójny i pozostawać w sprzeczności z innymi zasadami lub praktykami Grupy. Naruszenie lub domniemane naruszenie przez Grupę zasad ochrony prywatności, związanych z nimi obowiązków
wobec klientów lub odpowiednich prawnych obowiązków Grupy, podobnie jak naruszenie zasad bezpieczeństwa skutkujące nieautoryzowanym
ujawnieniem lub przekazaniem danych osobowych lub innych danych klientów, może skutkować podjęciem wobec Grupy kroków administracyjnych, wszczęciem postępowań prawnych lub negatywną kampanią w mediach, co mogłoby skutkować utratą zaufania przez klientów i mieć
niekorzystny wpływ na jej działalność. Ponadto, jeśli osoby trzecie współpracujące z Grupą dopuszczą się naruszenia przepisów prawa lub zasad
obowiązujących w Grupie, może to narazić informacje klientów na ryzyko i w efekcie mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy. Niestosowanie się lub naruszenie właściwych przepisów administracyjnych lub innych wymogów dotyczących gromadzenia, wykorzystania, ujawniania lub bezpieczeństwa danych osobowych podlegających ochronie ustawowej, a także
niestosowanie się do odpowiednich regulacji dotyczących niezamówionych informacji handlowych (ang. anti-spam regulations) może prowadzić
do utraty zaufania do usług Grupy ze strony klientów, kandydatów lub innych użytkowników Internetu, co miałoby niekorzystny wpływ na działalność Grupy. Ponadto, jeśli nastąpi znaczne zwiększenie zakresu obowiązków i ograniczeń dotyczących ochrony danych, koszty dostosowania się
do takich zmian oraz konsekwencje finansowe i naruszenie reputacji w wyniku ich ewentualnego naruszenia mogłyby mieć niekorzystny wpływ
na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy.
Ryzyko takie nie zmaterializowało się w dotychczasowej działalności Grupy. Na Dzień Prospektu Grupa uznaje istotność tego czynnika ryzyka za
wysoką, gdyż w przypadku zmaterializowania się ryzyka jego ujemny wpływ na sytuację finansową i operacyjną Grupy byłby znaczny. W ocenie
Grupy prawdopodobieństwo zmaterializowania się tego ryzyka jest średnie.
Ryzyko ponoszenia przez Grupę odpowiedzialności prawnej zarówno ze strony pracodawców, jak i osób poszukujących pracy w związku z publikowaniem ofert pośrednictwa pracy i świadczeniem innych usług związanych z zasobami ludzkimi
Grupa narażona jest na potencjalne roszczenia związane z procesem rekrutacji, w tym roszczenia klientów domagających się pociągnięcia Grupy do odpowiedzialności za rekomendowanie kandydata, który następnie okaże się nieodpowiedni na dane stanowisko, roszczenia obecnych
lub poprzednich pracodawców kandydatów pod zarzutem naruszenia umowy o pracę, roszczenia kandydatów przeciwko Grupie w związku
z niezachowaniem przez nią poufności w procesie poszukiwania pracy lub w związku z dyskryminacją bądź innymi naruszeniami prawa pracy
lub innych przepisów prawa lub regulacji przez jej klientów, a także roszczenia pracodawców lub kandydatów w związku z niezgodnością usług
outsourcingu procesów biznesowych świadczonych przez Grupę z przepisami prawa lub regulacjami dotyczącymi zatrudnienia, ubezpieczeń
lub świadczeń pracowniczych, podatków dochodowych od osób fizycznych lub innych kwestii.
Grupa może również podlegać roszczeniom lub sankcjom regulacyjnym związanym z działaniami osób trzecich, na które nie ma wpływu, takimi
jak podawanie nieprawdziwych informacji, niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych lub inne nieodpowiednie lub niezgodne z prawem
działania kandydatów lub klientów korzystających z jej platformy. W umowach z użytkownikami i z klientami Grupa zawarła klauzule, w których
wyraźnie zwolniona jest z odpowiedzialności za działania osób trzecich czy też za rzetelność informacji, które przekazują one Grupie, a niewłaściwe korzystanie z jej usług stanowi naruszenie warunków ich świadczenia. Niemniej jednak nie ma pewności, że takie środki zapobiegawcze
w pełni ochronią Grupę przed ewentualnymi roszczeniami, które, niezależnie od ich zasadności, mogą zmusić ją do udziału w czasochłonnych
i kosztownych postępowaniach sądowych lub wyjaśniających, pochłaniać uwagę kierownictwa i pracowników oraz zaszkodzić reputacji i marce
Grupy. Grupa nie ma ubezpieczenia od odpowiedzialności wynikającej z roszczeń pracodawców, kandydatów lub osób trzecich.
Ryzyko takie nie zmaterializowało się w dotychczasowej działalności Grupy. Na Dzień Prospektu Grupa uznaje istotność tego czynnika ryzyka
za średnią, gdyż w przypadku zmaterializowania się ryzyka jego ujemny wpływ na sytuację finansową i operacyjną Grupy byłby ograniczony.
W ocenie Grupy prawdopodobieństwo zmaterializowania się tego ryzyka jest średnie.
Ryzyko braku ochrony lub egzekwowania praw własności intelektualnej Grupy, w tym znaków towarowych i nazw domen dla jej stron
internetowych
Grupa uważa, że dane użytkowników (stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i bazę danych Grupy), prawa autorskie, tajemnice handlowe,
zastrzeżone technologie i podobna własność intelektualna mają kluczowe znaczenie dla jej sukcesu, a dla ochrony praw własności Grupa korzysta
z ochrony znaków towarowych, praw autorskich i tajemnic przedsiębiorstwa, umów zawieranych z pracownikami Grupy i innymi podmiotami
24

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

i innych metod. Ponadto Grupa opracowała i przewiduje, że nadal będzie opracowywać wiele własnych programów, procesów i innego rodzaju
know-how (ale częściowo w oparciu o otwarte kody źródłowe), które mają kluczowe znaczenie dla pomyślnego prowadzenia jej działalności,
przy czym know-how ma niejasny i nieprecyzyjny status prawny zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie i brak jest przepisów regulujących te kwestie
w sposób szczegółowy, Grupa może nie być w stanie uzyskać skutecznej ochrony własności intelektualnej w każdym kraju, w którym prowadzi
działalność lub w którym taka ochrona jest istotna, a wysiłki Grupy zmierzające do ochrony jej własności intelektualnej mogą wymagać zaangażowania znacznych zasobów finansowych, zarządczych i operacyjnych. Duża część praw własności intelektualnej Grupy może zostać zakwestionowana lub unieważniona w drodze postępowania administracyjnego lub sądowego, a Grupa nie może mieć pewności, że inne podmioty
nie opracują niezależnie lub w inny sposób nie nabędą równoważnych lub lepszych technologii lub praw własności intelektualnej. Ponadto,
Grupa może rozważyć zmianę swojej obecnej polityki w zakresie własności intelektualnej, w szczególności w odniesieniu do strategii dotyczących
własności intelektualnej poza granicami Polski. Część praw własności intelektualnej Grupy jest wytwarzana przez jej pracowników. Grupa nie
wyklucza, że część postanowień zawartych w umowach o pracę z takimi pracownikami, która dotyczy przeniesienia na Grupę własności intelektualnej, okaże się nieważna bądź niewystarczająca do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony dla Grupy. Pracownicy Grup mogą również
nie wyrazić zgody na zmianę dotychczas stosowanych postanowień dotyczących ochrony własności intelektualnej w ich umowach o pracę.
Grupa jest właścicielem polskich znaków towarowych dla swojej działalności operacyjnej, w tym Pracuj.pl, a także zarejestrowała domeny internetowe zawierające nazwę „Pracuj.pl” oraz inne nazwy handlowe dla potrzeb swoich stron internetowych. Grupa zarejestrowała również znaki
towarowe i odpowiednie nazwy domen w innych krajach. Ponadto zarejestrowała wybrane nazwy domen internetowych dla niektórych swoich
jednostek operacyjnych. Nazwy domen internetowych są na ogół regulowane przez organy regulujące rynek internetowy, a także podlegają
przepisom o znakach towarowych i innym powiązanym przepisom prawa poszczególnych państw. Grupa chroni swoją własność intelektualną w szczególności poprzez rejestrację znaków towarowych i domen w urzędzie patentowym, a także w umowach z kontrahentami. Ochroną
własności intelektualnej zajmuje się Zarząd Spółki w porozumieniu z działem prawnym Grupy. Jeżeli Grupa nie będzie miała lub nie będzie
mogła uzyskać lub utrzymać na rozsądnych warunkach możliwości korzystania ze swoich znaków towarowych lub głównych marek prywatnych
w danym kraju, lub możliwości korzystania lub zarejestrowania swojej nazwy domeny, może być zmuszona do poniesienia znacznych dodatkowych kosztów w celu wprowadzenia usług Grupy na rynek tego kraju, w tym opracowania nowej marki i stworzenia nowych materiałów promocyjnych, lub do podjęcia decyzji o zaprzestaniu świadczenia usług w tym kraju.
Ponadto przepisy dotyczące nazw domen oraz prawa chroniące znaki towarowe i podobne prawa własności intelektualnej mogą ulec zmianie
w sposób, który uniemożliwi lub utrudni korzystanie przez Grupę z odpowiednich domen lub obecnej marki Grupy. Co więcej, Grupa może nie być
w stanie zapobiec rejestrowaniu, wykorzystywaniu lub utrzymywaniu przez osoby trzecie nazw domen, które zakłócają komunikację z klientami
Grupy lub naruszają bądź w inny sposób obniżają wartość znaków towarowych, nazw domen i innych praw własności intelektualnej Grupy.
Przykładem kwestionowania praw własności intelektualnej Grupy jest spór sądowy dotyczący znaku towarowego Robota na Ukrainie, o którym
mowa w rozdziale „Opis działalności – Postępowania sądowe”. Organy regulacyjne mogą ustanowić dodatkowe domeny generyczne lub krajowe
domeny najwyższego poziomu lub zezwolić na modyfikację wymogów dotyczących rejestracji, posiadania lub korzystania z nazw domen.
Grupa może być zmuszona do przeznaczenia znacznych środków na monitorowanie i ochronę swoich praw własności intelektualnej. Grupa może
nie być w stanie wykryć lub określić zakresu wszelkich naruszeń, sprzeniewierzeń lub innych naruszeń praw własności intelektualnej Grupy oraz
innych praw własności. Grupa może wnosić roszczenia lub wszczynać postępowania sądowe przeciwko innym podmiotom w związku z naruszeniem, przywłaszczeniem lub naruszeniem praw własności intelektualnej lub praw własności Grupy lub w celu ustalenia ważności takich praw.
Pomimo wysiłków podejmowanych przez Grupę może ona nie być w stanie zapobiec przywłaszczaniu lub naruszaniu w inny sposób praw własności intelektualnej i innych praw Grupy przez osoby trzecie. Ewentualne spory sądowe, niezależnie od tego, czy zostaną rozstrzygnięte na korzyść
Grupy, mogą wiązać się dla niej ze znacznymi kosztami i wymagać nakładu pracy personelu technicznego i zarządzającego Grupy.
Ryzyko takie nie zmaterializowało się w dotychczasowej działalności Grupy. Na Dzień Prospektu Grupa uznaje istotność tego czynnika ryzyka za
średnią, gdyż w przypadku zmaterializowania się ryzyka jego negatywny wpływ na sytuację finansową i operacyjną Grupy byłby ograniczony.
W ocenie Grupy prawdopodobieństwo zmaterializowania się tego ryzyka jest średnie.
Ryzyko związane z interpretacją przepisów polskiego prawa podatkowego dotyczących transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
Przy zawieraniu i realizacji transakcji z podmiotami powiązanymi Grupa dokłada szczególnej staranności, aby zapewnić ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie cen transferowych. Jednakże, z uwagi na specyfikę transakcji z podmiotami powiązanymi, złożoność i niejednoznaczność przepisów prawnych regulujących metody badania stosowanych cen, jak również trudności w identyfikacji transakcji
porównywalnych jako odniesienia, nie można zapewnić, że takie transakcje spełnią wszelkie wymogi wymagane przepisami prawa lub regulacjami podatkowymi. W szczególności organy podatkowe mogą mieć odmienne zdanie na temat przestrzegania przez Grupę zasad ustalania
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cen transferowych i mogą kwestionować zgodność z zasadą ceny rynkowej niektórych transakcji zawieranych przez Grupę z podmiotami powiązanymi na skutek odmiennych interpretacji niejasnych przepisów prawa. Jeżeli metody ustalania warunków rynkowych dla celów powyższych
transakcji zostaną zakwestionowane, skutkując na przykład naliczeniem dodatkowego dochodu podlegającego opodatkowaniu, może to mieć
istotny ujemny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności Grupy oraz cenę Akcji.
Ryzyko takie nie zmaterializowało się w dotychczasowej działalności Grupy. Na Dzień Prospektu Grupa uznaje istotność tego czynnika ryzyka
za średnią, gdyż w przypadku zmaterializowania się ryzyka jego ujemny wpływ na sytuację finansową i operacyjną Grupy byłby ograniczony.
W ocenie Grupy prawdopodobieństwo zmaterializowania się tego ryzyka jest średnie.
Ryzyko związane z interpretacją przepisów polskiego prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania inwestycji w Akcje Sprzedawane przez inwestorów zagranicznych
Polski system prawny, a w szczególności polskie prawo podatkowe, charakteryzuje się częstymi zmianami, niejednoznacznością i niespójnością
stosowania, w związku z czym orzecznictwo sądowe dotyczące stosowania polskich przepisów prawa podatkowego jest często niespójne. Dotyczy
to w szczególności kwestii związanych z opodatkowaniem dochodów uzyskiwanych przez inwestorów w związku z nabywaniem, posiadaniem
i zbywaniem przez nich akcji polskiej spółki dopuszczonych do obrotu na GPW, takich jak Akcje Sprzedawane. W szczególności polskie przepisy
o źródłach przychodów traktują dochód z Akcji Sprzedawanych jako uzyskany w Polsce i podlegający opodatkowaniu polskim podatkiem dochodowym, chyba że zastosowanie ma odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a państwem, którego
inwestor jest rezydentem. Ponadto, nie można zagwarantować, że nie zostaną wprowadzone niekorzystne dla inwestorów zmiany przepisów
podatkowych, ani że organy podatkowe nie ustalą innej, niekorzystnej dla inwestorów interpretacji przepisów podatkowych, co mogłoby mieć
negatywny wpływ na efektywne obciążenia podatkowe i rzeczywisty zysk inwestorów z inwestycji w Akcje.
Ryzyko takie nie zmaterializowało się w dotychczasowej działalności Grupy. Na Dzień Prospektu Grupa uznaje istotność tego czynnika ryzyka za
średnią, gdyż w przypadku zmaterializowania się ryzyka jego ujemny wpływ na sytuację finansową i operacyjną Grupy były nieznaczny. W ocenie
Grupy prawdopodobieństwo zmaterializowania się tego ryzyka jest średnie.

Czynniki ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu, Ofertą i Akcjami
Ryzyko spowodowane możliwością podejmowania przez Pana Przemysława Gacka (albo Frascati Investments lub ich następców
prawnych pod tytułem ogólnym) decyzji, które mogą być sprzeczne z intencjami lub interesami pozostałych akcjonariuszy Spółki
Na Datę Prospektu Pan Przemysław Gacek posiada łącznie, bezpośrednio i za pośrednictwem Frascati Investments, 37.262.000 Akcji w Spółce oraz
54,71% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w związku z czym sprawuje kontrolę nad większościowym pakietem Akcji w Spółce.
Niezwłocznie po zakończeniu Oferty, zakładając, że ostatecznie wszystkie Akcje Oferowane zostaną zaoferowane i sprzedane w Ofercie (w tym
TCV Luxco sprzeda wszystkie swoje Akcje Oferowane w Spółce), a także w sytuacji, gdy TCV Luxco sprzeda 9.396.084 Akcje Oferowane, natomiast
pozostali Akcjonariusze Sprzedający zaoferują i sprzedadzą wszystkie swoje Akcje Oferowane, Pan Przemysław Gacek będzie posiadał łącznie
36.067.687 Akcji w Spółce oraz 53,0% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (w tym 34.733.168 Akcji oraz 51% całkowitej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem Frascati Investments).
Zatem po zakończeniu Oferty, Pan Przemysław Gacek będzie nadal mógł wywierać istotny wpływ na decyzje Walnego Zgromadzenia i sprawy Spółki, w tym na kształtowanie jej polityki i strategii oraz kierunki rozwoju jej działalności. Pan Przemysław Gacek będzie mieć również
decydujący wpływ na podjęcie kluczowych uchwał Walnego Zgromadzenia, wymagających zwykłej większości głosów, np. w kwestii podziału
zysku lub wypłaty dywidendy. Istnieje również możliwość, że Pan Przemysław Gacek, bezpośrednio i za pośrednictwem Frascati Investments,
będzie dysponował wystarczającą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu, by przyjąć lub zablokować przyjęcie uchwał dotyczących istotnych
spraw korporacyjnych wymagających kwalifikowanej większości głosów, w tym uchwał zmieniających Statut, uchwał o emisji nowych akcji,
obniżeniu kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki lub warrantów
subskrypcyjnych itp.
Wszelkie okoliczności dotyczące udziałów akcjonariuszy lub własności faktycznej w Grupie mogą negatywnie wpłynąć na działalność i funkcjonowanie Grupy, w tym na jej wizerunek, markę lub zdolność do refinansowania jej zadłużenia w zakresie, w jakim instytucje finansowe uznają taką
własność za istotnie niekorzystną w stosunku do ich gotowości do zapewnienia takiego refinansowania lub pozyskania kapitału w innej postaci.
Ponadto, nawet w przypadku zmniejszenia się w przyszłości liczby Akcji posiadanych przez Pana Przemysława Gacka (albo kontrolowanej przez
niego Frascati Investments lub ich następców prawnych pod tytułem ogólnym), Pan Przemysław Gacek (lub wskazane podmioty) w dalszym
ciągu może posiadać uprawnienia osobiste określone w § 15 oraz § 24 Statutu (patrz punkty „Zarządzanie i ład korporacyjny – Zarząd – Skład,
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sposób działania oraz uprawnienia Zarządu – Skład Zarządu” oraz „Zarządzanie i ład korporacyjny – Rada Nadzorcza – Skład, sposób działania oraz
uprawnienia Rady Nadzorczej – Skład Rady Nadzorczej”) i tym samym wywierać decydujący wpływ na wybór członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
Nie można zapewnić, że interesy Pana Przemysława Gacka (albo Frascati Investments lub ich następców prawnych pod tytułem ogólnym) będą
zgodne z interesami pozostałych akcjonariuszy Spółki lub że Pan Przemysław Gacek (albo Frascati Investments lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) będzie wykonywał swoje prawa, w tym uprawnienia osobiste, na korzyść wszystkich akcjonariuszy. Taki rozdźwięk, a zwłaszcza
ewentualne spory między akcjonariuszami i ich konsekwencje dla decyzji korporacyjnych podejmowanych przez Walne Zgromadzenie, może
mieć istotny niekorzystny wpływ na przychody, wyniki, działalność, sytuację lub perspektywy rozwoju Grupy.
Ryzyko takie nie zmaterializowało się w dotychczasowej działalności Grupy. Na Dzień Prospektu Grupa uznaje istotność tego czynnika ryzyka za
wysoką, gdyż w przypadku zmaterializowania się ryzyka jego ujemny wpływ na sytuację finansową i operacyjną Grupy byłby znaczny. W ocenie
Grupy prawdopodobieństwo zmaterializowania się tego ryzyka jest niskie.
Ryzyko związane z ograniczeniami wynikającymi z Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji
W związku z sytuacją wywołaną COVID-19 przyjęte zostały tymczasowe regulacje uzupełniające Ustawę o Kontroli Niektórych Inwestycji, określające zasady i tryb kontroli inwestycji skutkujących nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa lub nabyciem dominacji nad określoną
grupą przedsiębiorstw z siedzibą na terytorium Polski przez podmiot, który nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego UE, EOG lub OECD
(w przypadku osób fizycznych) lub w przypadku osób innych niż osoby fizyczne – nie posiada od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego
zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego UE, EOG lub OECD („Inwestor Zewnętrzny”) („Nowe Regulacje Dotyczące Kontroli Inwestycji”) (patrz punkt „Regulacje dotyczące kontroli niektórych inwestycji – Tymczasowe regulacje dotyczące kontroli niektórych inwestycji wprowadzone w związku z COVID-19). Nowe Regulacje Dotyczące Kontroli Inwestycji chronią m.in. następujących przedsiębiorców z siedzibą
na terytorium Polski: (i) będących spółkami publicznymi, (ii) posiadających mienie będące infrastrukturą krytyczną, (iii) prowadzących działalność
gospodarczą w sektorach wskazanych w Ustawie o Kontroli Niektórych Inwestycji, w tym m.in. w zakresie opracowywania lub modyfikacji oprogramowania do przechowywania i przetwarzania danych („Podmiot Objęty Nową Ochroną”). Po dopuszczeniu, Spółka będzie Podmiotem
Objętym Nową Ochroną z uwagi na swój status spółki publicznej.
Co do zasady, Nowe Regulacje Dotyczące Kontroli Inwestycji nakładają obowiązek złożenia zawiadomienia do Prezesa UOKiK o zamiarze nabycia
lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa (tj. co najmniej 20% ogólnej liczby głosów) albo nabycia dominacji (w rozumieniu Nowych Regulacji
Dotyczących Kontroli Inwestycji) nad Podmiotem Objętym Nową Ochroną przez Inwestora Zewnętrznego. W wyniku postępowania wszczętego
na podstawie Nowych Regulacji Dotyczących Kontroli Inwestycji Prezes UOKiK może wydać decyzję o sprzeciwie np. wobec transakcji, w związku z którą istnieje przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej
lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej, czy w przypadku gdy transakcja może mieć negatywny wpływ na projekty i programy leżące
w interesie UE.
Biorąc pod uwagę szczególne ograniczenia przewidziane w Ustawie o Kontroli Niektórych Inwestycji, żadnemu z Inwestorów nie zostanie przydzielona liczba Akcji Oferowanych reprezentująca 20% lub więcej ogólnej liczby głosów w Spółce (tj. taka liczba Akcji Oferowanych, która skutkowałaby uzyskaniem przez niego istotnego uczestnictwa w Spółce). Jeżeli Inwestor chciałby nabyć więcej akcji Spółki już po Ofercie i rozpoczęciu
notowania akcji Spółki na rynku regulowanym, i wskutek tego uzyskać istotne uczestnictwo lub pozycję dominującą w Spółce, Inwestor taki obowiązany jest zgłosić zamiar uzyskania istotnego uczestnictwa/pozycji dominującej Prezesowi UOKiK, który może wyrazić swój sprzeciw. W takim
przypadku Inwestor może nie być uprawniony do skutecznego zwiększenia swego udziału w Spółce. Ponadto, każdy z Inwestorów posiadających Akcje może również nie być w stanie zbyć posiadanych przez siebie akcji na rzecz innego akcjonariusza Spółki, jeżeli ten drugi akcjonariusz
uzyskałby na skutek tego istotne uczestnictwo lub pozycję dominującą w Spółce, pod warunkiem obowiązkowego zawiadomienia oraz zasad
postępowania wskazanych powyżej.
Osiągnięcie lub przekroczenie progów ogólnej liczby głosów w Spółce wskazanych powyżej bez dopełnienia formalności wynikających z właściwych przepisów prawa bądź wbrew sprzeciwowi właściwego organu nadzoru będzie nieważne z mocy prawa. W konsekwencji, po rozpoczęciu
notowania Akcji na GPW, w przypadku nabycia Akcji w transakcjach na GPW, które ze względu na okoliczności wskazane w zdaniu poprzedzającym będzie nieważne z mocy prawa, transakcje takie powinny zostać anulowane, a ich skutki prawne odwrócone (w szczególności, Akcje nabyte
w sposób nieważny powinny zostać zwrócone ich zbywcom). Na Datę Prospektu nie ma pewności, czy wystąpienie takich sytuacji będzie mieć
miejsce, jak również czy oraz w jakim zakresie będzie możliwe anulowanie takich transakcji oraz odwrócenie ich skutków prawnych, a w konsekwencji, jakie będą skutki prawne lub ekonomiczne wystąpienia takich sytuacji oraz ich wpływ na płynność akcji Spółki i ich cenę.
Powyższe czynniki mogą wywrzeć niekorzystny wpływ na płynność akcji Spółki i ich cenę.
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Ryzyko takie nie zmaterializowało się w działalności Grupy w przeszłości. Spółka ocenia istotność tego ryzyka jako niską, gdyż w przypadku jego
materializacji niekorzystny wpływ na cenę rynkową Akcji nie byłby znaczący. Spółka ocenia prawdopodobieństwo materializacji tego ryzyka jako
niskie.
Ryzyko podejmowania przez największego akcjonariusza decyzji, które mogą być sprzeczne z interesami pozostałych akcjonariuszy
Niezwłocznie po zakończeniu Oferty, zakładając, że Akcje Oferowane zostaną objęte lub nabyte w maksymalnej liczbie określonej zgodnie z Prospektem, Akcje Oferowane stanowić będą nie więcej niż 32,9% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a Przemysław Gacek będzie
dysponować, bezpośrednio i pośrednio, nie mniej niż 53% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zatem po zakończeniu Oferty, Przemysław Gacek będzie nadal mógł wywierać istotny wpływ na główne cele działalności i politykę rozwoju firmy realizowaną przez Spółkę, oraz
wpływ na wybór członków Rady Nadzorczej, która wybiera Zarząd. Przemysław Gacek będzie mieć również decydujący wpływ na podjęcie kluczowych uchwał, wymagających zwykłej większości głosów, np. w kwestii podziału zysku lub wypłaty dywidendy.
Prawo polskie nie wymaga dostosowania przez akcjonariusza swoich planów do interesu spółki, toteż nie można wykluczyć, że decyzje Walnego
Zgromadzenia spowodują przyjęcie innego kierunku działalności Spółki niż te, jakich oczekiwałby jej Zarząd.
Spółka nie jest w stanie zagwarantować, że interes Przemysława Gacka, jako największego akcjonariusza, będzie w każdym przypadku zgodny
z interesem Spółki lub jej pozostałych akcjonariuszy. Taki rozdźwięk, a zwłaszcza ewentualne spory między akcjonariuszami i ich konsekwencje
dla decyzji korporacyjnych podejmowanych przez Walne Zgromadzenie, może mieć istotny niekorzystny wpływ na przychody, wyniki, działalność, sytuację lub perspektywy rozwoju Grupy.
Ryzyko takie nie zmaterializowało się w działalności Grupy w przeszłości. Spółka ocenia istotność tego ryzyka jako średnią, gdyż w przypadku
jego materializacji niekorzystny wpływ na cenę rynkową Akcji będzie znaczący. Spółka ocenia prawdopodobieństwo materializacji tego ryzyka
jako niskie.
Ryzyko rozwiązania, wypowiedzenia lub niespełnienia się warunków zawieszających zawartych w Umowie o Gwarantowanie Oferty
Nie później niż w dniu 16 listopada 2021 r. Akcjonariusze Sprzedający, Spółka i Menadżerowie zamierzają zawrzeć Umowę o Gwarantowanie
Oferty (patrz punkt „Gwarantowanie Oferty, stabilizacja oraz umowne ograniczenia zbywalności Akcji – Umowa o Gwarantowanie Oferty”), zgodnie
z którą Menadżerowie zobowiążą się, z zastrzeżeniem ziszczenia się określonych warunków (zwłaszcza zawarcia Aneksu Cenowego), do dołożenia
należytej staranności w celu zapewnienia nabycia i opłacenia Akcji Oferowanych przez Inwestorów Instytucjonalnych, w tym Inwestorów
Zastępczych, a Gwaranci Oferty zobowiążą się do nabycia, bądź spowodowania nabycia przez ich podmioty powiązane, tych Akcji Oferowanych,
które nie zostały nabyte przez takich Inwestorów Instytucjonalnych na warunkach określonych w Umowie o Gwarantowanie Oferty.
W przypadku, gdyby jakikolwiek warunek wykonania zobowiązania gwarancyjnego nie ziścił się bądź nie nastąpiło zwolnienie z obowiązku jego
ziszczenia się i powyższe okoliczności wystąpią przed złożeniem zapisu na Akcje Oferowane objęte Umową o Gwarantowanie Oferty, zobowiązanie Gwarantów Oferty do złożenia zapisu na Akcje Oferowane zgodnie z Umową o Gwarantowanie Oferty wygaśnie. Współprowadzący Księgę
Popytu będą także uprawnieni do odstąpienia od Umowy o Gwarantowanie Oferty w określonych w niej przypadkach, w szczególności w sytuacji,
gdy którekolwiek z zapewnień lub oświadczeń Spółki lub Akcjonariuszy Sprzedających okaże się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym
lub prawnym albo gdy sytuacja na rynkach finansowych znacząco się zmieni.
Spółka nie może zapewnić, że okoliczności, które ograniczą możliwość spełnienia zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty
przez strony albo które uprawnią Współprowadzących Księgę Popytu do wypowiedzenia Umowy o Gwarantowanie Oferty, nie nastąpią. Wystąpienie wyżej wymienionych okoliczności i niewypełnienie albo nienależyte wypełnienie obowiązków wynikających z Umowy o Gwarantowanie
Oferty albo jej wypowiedzenie mogą mieć negatywny wpływ na powodzenie Oferty.
Na Datę Prospektu Spółka ocenia istotność powyższego ryzyka jako średnią, prawdopodobieństwo jego materializacji jako niskie.
Ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Spółkę wymogów dotyczących dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Oferowanych
do obrotu giełdowego
Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW
jest uzależnione od zgody Zarządu GPW. Zgoda taka może zostać udzielona, jeżeli Spółka spełni wszystkie wymogi prawne określone w przepisach prawa, w tym w szczególności w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach oraz w Regulaminie GPW. Opis wymogów Rozporządzenia o Rynku
i Emitentach oraz Regulaminu GPW został zamieszczony w rozdziale „Warunki Oferty – Notowanie Akcji”.
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Biorąc pod uwagę, że niektóre kryteria dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na GPW są uznaniowe i należą do oceny
Zarządu GPW, Spółka nie może zapewnić, że takie zgody i zezwolenia zostaną uzyskane ani że Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Oferowane, zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Spółka nie może całkowicie wykluczyć, że z powodu
okoliczności leżących poza jej kontrolą dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Oferowanych, do obrotu na rynku podstawowym GPW nastąpi w terminach innych, niż pierwotnie zakładano.
Na Datę Prospektu Spółka nie spełnia kryteriów dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym (zarówno rynku podstawowym, jak i równoległym prowadzonym przez GPW), w szczególności w zakresie wymaganej minimalnej liczby akcji będącej w wolnym obrocie. Na Datę Prospektu
Spółka nie jest w stanie określić, czy po zakończeniu Oferty spełni te kryteria. Spółka zakłada, że po zakończeniu Oferty spełni warunki dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW.
Minimalne wymogi dopuszczenia Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku podstawowym GPW, w zakresie kapitalizacji, wynikające z Regulaminu GPW, zostaną spełnione w sytuacji, gdy cena Akcji Oferowanych będzie nie niższa niż 0,89 PLN za jedną Akcję Oferowaną (przy założeniu
dopuszczenia do obrotu wszystkich Akcji Dopuszczanych, 68.104.250 Akcji Spółki zarejestrowanych oraz istniejących na moment dopuszczenia
oraz uwzględniając minimalny poziom kapitalizacji na poziomie 60 mln PLN).
Minimalne wymogi dopuszczenia Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku podstawowym GPW, w zakresie rozproszenia, wynikające z Regulaminu GPW zostaną spełnione gdy Akcjonariusze Sprzedający sprzedadzą nie mniej niż 10.215.638 Akcji Oferowanych (przy założeniu dopuszczenia
do obrotu na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych, 68.104.250 Akcji Spółki zarejestrowanych oraz istniejących na moment dopuszczenia oraz że
żaden z akcjonariuszy, którzy nabyli Akcje Oferowane w ramach Oferty, nie będzie posiadać akcji Spółki w liczbie zapewniającej prawo do więcej
niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu).
Jeżeli po zakończeniu Oferty Spółka nie będzie spełniać wymogów dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW,
Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku równoległym prowadzonym przez GPW. W przypadku niespełnienia kryteriów
dopuszczenia na rynku podstawowym i równoległym GPW, Spółka nie zamierza ubiegać się o wprowadzenie Akcji do alternatywnego systemu
obrotu (NewConnect).
W przypadku zmiany zamiarów Spółki w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego informacja taka zostanie przekazana
do publicznej wiadomości przed przydziałem Akcji Oferowanych w trybie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w formie suplementu
do Prospektu (po jego zatwierdzeniu przez KNF) w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, a termin przydziału Akcji Oferowanych zostanie
przesunięty w celu umożliwienia Inwestorom złożenia oświadczenia o wycofaniu zapisu na Akcje Oferowane.
Prawdopodobieństwo wystąpienia niniejszego ryzyka Spółka ocenia jako niskie, ponieważ w opinii Spółki, po przeprowadzeniu Oferty Spółka
będzie spełniać kryteria dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym ewentualnie rynku równoległym) GPW. Konsekwencją materializacji opisywanego ryzyka może być jednak poniesienie przez inwestorów znaczących kosztów związanych z Ofertą, których nie
da się odzyskać. W związku z powyższym istotność powyższego ryzyka Spółka ocenia jako średnią.
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ISTOTNE INFORMACJE
Prospekt został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym, Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2019/980 oraz innymi
obowiązującymi przepisami regulującymi przeprowadzenie oferty publicznej papierów wartościowych w Polsce. W dniu 16 listopada 2021 r.
Prospekt został zatwierdzony przez KNF będącą właściwym organem zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym. KNF zatwierdziła Prospekt
wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności nałożone zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym i Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2019/980. Zatwierdzenie Prospektu nie powinno być uznawane za zatwierdzenie Spółki lub jej Akcji, które
są przedmiotem Prospektu. Zatwierdzając prospekt, KNF nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia
działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość
zawartych w tym prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego
związanego z nabyciem tych papierów wartościowych. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny adekwatności inwestowania w Akcje. Prospekt został sporządzony w ramach uproszczonego prospektu zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Prospektowego.
Citigroup Global Markets Europe AG, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE oraz Trigon Dom Maklerski S.A.
(razem jako „Globalni Współkoordynatorzy”), Numis Securities Limited (razem z Globalnymi Współkoordynatorami, „Współprowadzący
Księgę Popytu”), mBank S.A. („Współmenadżer Oferty”) i Trigon Dom Maklerski S.A. dodatkowo jako firma inwestycyjna pośrednicząca
w ofercie publicznej Akcji Oferowanych objętych Prospektem, działają wyłącznie na rzecz Emitenta oraz Akcjonariuszy Sprzedających, a nie nikogo innego w związku z Ofertą i nie będą uważać żadnej innej osoby (niezależnie od tego, czy jest ona odbiorcą niniejszego dokumentu) za swoich
klientów w związku z Ofertą i nie będą odpowiadać przed nikim innym niż Emitent oraz Akcjonariusze Sprzedający za zapewnienie ochrony
udzielonej swoim klientom, ani za świadczenie usług doradztwa w związku z Ofertą lub jakąkolwiek inną transakcją lub porozumieniem, o którym mowa w niniejszym Prospekcie.
Terminy pisane wielką literą i użyte w niniejszym Prospekcie, a niezdefiniowane w inny sposób w niniejszym Prospekcie, mają znaczenie przypisane takim terminom w części „Skróty i definicje”. Ponadto, niektóre terminy branżowe oraz inne terminy użyte w niniejszym Prospekcie zostały
wyjaśnione w rozdziałach „Słownik terminów technicznych”, „Skróty i definicje” oraz „Prezentacja informacji finansowych” poniżej.
O ile z niniejszego Prospektu nie wynika inaczej, wyrażenia użyte w pierwszej osobie liczby mnogiej, takie jak „tworzymy”, „wydajemy”, odnoszą
się do Emitenta, a terminy „Emitent” lub „Spółka” odnoszą się do Grupa Pracuj S.A.
O ile nie wskazano inaczej, odniesienia do twierdzeń dotyczących przekonań, oczekiwań, szacunków i opinii Emitenta lub jego kierownictwa
odnoszą się do przekonań, oczekiwań, szacunków i opinii Zarządu Emitenta.
Ani Emitent, ani Akcjonariusze Sprzedający, ani Współprowadzący Księgę Popytu, ani żaden z ich przedstawicieli nie składają żadnych zapewnień ani oświadczeń wobec żadnego z adresatów oferty lub nabywców Akcji Oferowanych co do zgodności inwestycji takiego inwestora w Akcje
Oferowane zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie wobec takiego inwestora. Każdy inwestor powinien skonsultować się ze swoimi
doradcami w zakresie aspektów prawnych, podatkowych, biznesowych, finansowych i powiązanych z nabyciem Akcji Oferowanych.
Prospekt został przygotowany w celu dopuszczenia Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w celu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. W związku z Ofertą mogą zostać podjęte ograniczone działania promocyjne mające na celu przekazanie informacji o Ofercie Kwalifikowanym Nabywcom Instytucjonalnym (ang. Qualified Institutional Buyers) w Stanach Zjednoczonych Ameryki w rozumieniu i zgodnie z Przepisem
144A (ang. Rule 144A) wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz innym inwestorom instytucjonalnym
poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki (z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S (ang. Regulation S) wydaną na podstawie Amerykańskiej
Ustawy o Papierach Wartościowych oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa jurysdykcji, gdzie taka promocja Oferty będzie prowadzona
(więcej informacji na ten temat zostało zamieszczonych w rozdziale „Warunki Oferty – Podstawowe informacje o Ofercie”).
Niniejszy Prospekt nie może być dystrybuowany do innych osób niż osoby zatrudnione jako doradcy w związku z nabyciem jakichkolwiek Oferowanych Akcji.
Na zasadach określonych w Prospekcie Emitent, Akcjonariusze Sprzedający i Współprowadzący Księgę Popytu mogą odrzucić zapis na Akcje Oferowane, sprzedać mniej niż wszystkie Akcje Oferowane objęte niniejszą Ofertą lub przydzielić nabywcy mniej niż wszystkie Akcje Oferowane,
na które złożył zapis.
Niniejszy Prospekt ma na celu przedstawienie potencjalnym inwestorom informacji w kontekście i wyłącznie w celu oceny ewentualnej inwestycji
w Akcje Oferowane w ramach Oferty. Prospekt nie może być wykorzystywany w celach innych niż promocja Oferty.
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Informacja dla potencjalnych inwestorów
Potencjalnych inwestorów wyraźnie informuje się, że inwestycja w Akcje Oferowane wiąże się z ryzykiem finansowym i w związku z tym, rozważając inwestycję w Akcje Oferowane, powinni oni zapoznać się z niniejszym Prospektem w całości, a w szczególności z rozdziałem „Czynniki
ryzyka”. Podejmując decyzję inwestycyjną, potencjalni inwestorzy muszą polegać na własnej weryfikacji, analizie i badaniu Emitenta, a także
na informacjach zawartych w niniejszym Prospekcie i warunkach Oferty, w tym na zaletach i ryzyku związanym z inwestycją w Akcje Oferowane.
Inwestorzy przyjmują również do wiadomości, że w związku z decyzją inwestycyjną: (i) nie polegali oni i nie są uprawnieni do polegania
na Współprowadzących Księgę Popytu ani na żadnej osobie powiązanej ze Współprowadzącymi Księgę Popytu w związku z jakąkolwiek analizą
dokładności jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym Prospekcie lub ich decyzji inwestycyjnej, (ii) polegali i muszą polegać wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie, oraz (iii) żadna osoba nie została upoważniona do udzielania jakichkolwiek informacji lub składania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących Emitenta lub jego podmiotów zależnych lub Akcji Oferowanych (innych niż zawarte
w niniejszym dokumencie), a jeżeli takie informacje lub oświadczenia zostały udzielone lub złożone, nie należy ich traktować jako zatwierdzonych
przez Emitenta, Akcjonariuszy Sprzedających lub Współprowadzących Księgę Popytu.
Wszelkie decyzje o dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane w ramach Oferty powinny być podejmowane wyłącznie na podstawie niniejszego
Prospektu (oraz wszelkich suplementów do niego), z uwzględnieniem faktu, że przedstawione w niniejszym Prospekcie podsumowanie lub opis
przepisów prawa, zasad rachunkowości lub porównanie tych zasad, struktury korporacyjnej lub umów ma charakter wyłącznie informacyjny
i nie powinien być interpretowany jako doradztwo prawne, księgowe lub podatkowe w zakresie interpretacji lub wykonalności takich przepisów,
informacji lub umów.
Poza przypadkami przewidzianymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, żadna osoba nie jest upoważniona do udzielania jakichkolwiek informacji ani składania jakichkolwiek oświadczeń w związku z Ofertą, innych niż te zawarte w niniejszym Prospekcie, a w przypadku
udzielenia lub złożenia takich informacji lub oświadczeń nie można polegać na nich jako na upoważnieniu udzielonym przez Emitenta, Akcjonariuszy Sprzedających lub któregokolwiek ze Współprowadzących Księgę Popytu.
Niniejszy Prospekt nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia przez Emitenta, Akcjonariuszy Sprzedających lub Współprowadzących Księgę
Popytu do złożenia zapisu na Akcje Oferowane w ramach Oferty jakiejkolwiek osobie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której złożenie takiej oferty lub zaproszenie jest niezgodne z prawem. Dystrybucja niniejszego Prospektu oraz oferta Akcji Oferowanych w niektórych jurysdykcjach jest
ograniczona przepisami prawa. Osoby, które mogą być w posiadaniu niniejszego Prospektu, są zobowiązane przez Emitenta, Akcjonariuszy Sprzedających i Współprowadzących Księgę Popytu do zapoznania się z tymi ograniczeniami oraz ich przestrzegania. Z wyjątkiem oferty publicznej
Akcji Oferowanych przeprowadzanej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Emitent, Akcjonariusze Sprzedający, Emitent i Współprowadzący Księgę Popytu nie podjęli żadnych działań, które umożliwiłyby przeprowadzenie oferty Akcji Oferowanych, posiadanie lub rozpowszechnianie niniejszego Prospektu lub innych materiałów ofertowych lub formularzy zapisów dotyczących Akcji Oferowanych w jakiejkolwiek
jurysdykcji, w której wymagane jest podjęcie takich działań. Niniejszy Prospekt nie może być wykorzystywany w celu ani w związku z żadną
ofertą lub zaproszeniem do składania ofert, ani też w żadnych okolicznościach, w których taka oferta lub zaproszenie nie jest dozwolone lub jest
niezgodne z prawem. Emitent, Akcjonariusze Sprzedający ani żaden ze Współprowadzących Księgę Popytu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od tego, czy jest ona potencjalnym inwestorem w Akcje Oferowane, któregokolwiek
z tych ograniczeń (zob. Ograniczenia w zakresie sprzedaży Akcji).
Prospekt został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym, Rozporządzeniem 2019/980 oraz innymi obowiązującymi przepisami regulującymi przeprowadzenie oferty publicznej papierów wartościowych w Polsce. Spółka i Akcjonariusze Sprzedający nie wyrazili zgody
na wykorzystanie Prospektu przez pośredników finansowych na potrzeby ewentualnej późniejszej odsprzedaży Akcji Oferowanych na zasadach
wskazanych w art. 5 Rozporządzenia Prospektowego.
Udostępnienie niniejszego Prospektu nie może stanowić podstawy domniemania, że od daty niniejszego Prospektu nie nastąpiły żadne zmiany
w działalności Emitenta ani że wszystkie informacje przedstawione w niniejszym Prospekcie są prawdziwe w dowolnym czasie po jego dacie. Prospekt zawiera informacje dotyczące ograniczeń oferty lub sprzedaży akcji skierowane do inwestorów z jurysdykcji wymienionych w Prospekcie,
którzy mogą być potencjalnie zainteresowani udziałem w Ofercie.
Informacja dla potencjalnych inwestorów w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Ani Akcje Oferowane, ani żadne inne papiery wartościowe Emitenta opisane w niniejszym Prospekcie nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych ani w jakimkolwiek urzędzie nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych
dowolnego stanu lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie mogą być oferowane lub sprzedawane na terytorium Stanów
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Zjednoczonych Ameryki, chyba że na mocy zwolnienia z obowiązku rejestracji przewidzianego na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. W związku z Ofertą informacje dotyczące Oferty będą przekazywane wyłącznie do: (i) osób spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki
w transakcjach zagranicznych (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S); oraz (ii) Kwalifikowanym Nabywcom Instytucjonalnym w Stanach
Zjednoczonych Ameryki zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144A oraz zgodnie z nim. Ponadto, w ciągu 40 dni po rozpoczęciu Oferty, jakakolwiek oferta lub nabycie Akcji Oferowanych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki przez jakiegokolwiek dealera (niezależnie od tego, czy
uczestniczy on w Ofercie, czy też nie) może naruszać wymogi rejestracyjne określone w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych, jeżeli
taka oferta lub nabycie zostanie dokonane w inny sposób niż na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji.
Ani Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, ani żadna stanowa komisja papierów wartościowych, ani też żaden organ właściwy
ds. papierów wartościowych spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki nie zatwierdziły Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, ani też nie
stwierdziły, że niniejszy Prospekt jest dokładny lub kompletny. Złożenie jakiegokolwiek oświadczenia o przeciwnym znaczeniu stanowi przestępstwo zagrożone odpowiedzialnością karną.
Informacja dla inwestorów z EOG
W odniesieniu do każdego państwa innego niż Polska, będącego stroną umowy odnoszącej się do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)
(„Państwo Członkowskie”), ze skutkiem od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prospektowego w tym Państwie Członkowskim, publiczna
oferta jakichkolwiek Akcji Oferowanych będących przedmiotem Oferty, o której mowa w niniejszym Prospekcie, nie może być przeprowadzona w danym Państwie Członkowskim, z wyjątkiem oferty publicznej jakichkolwiek Akcji Oferowanych w tym Państwie Członkowskim, zgodnie
z poniższymi wyłączeniami wynikającymi z Rozporządzenia Prospektowego:
•• do każdej osoby prawnej będącej inwestorem kwalifikowanym zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Prospektowym; lub
•• do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych (innych niż inwestorzy kwalifikowani zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. e Rozporządzenia Prospektowego) na dane państwo członkowskie, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Globalnych Współkoordynatorów na każdą
taką ofertę;
•• w innych okolicznościach objętych zakresem art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Prospektowego;
z zastrzeżeniem, że taka oferta Akcji Oferowanych nie może wymagać od Emitenta, Akcjonariuszy Sprzedających ani Współprowadzących Księgę
Popytu opublikowania prospektu zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Prospektowego ani publikacji suplementu do prospektu zgodnie z art. 23
Rozporządzenia Prospektowego.
Dla celów niniejszego postanowienia wyrażenie „oferta publiczna” w odniesieniu do jakichkolwiek Akcji Oferowanych w jakimkolwiek Odpowiednim Państwie Członkowskim oznacza komunikat skierowany do odbiorców w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, przedstawiający
wystarczające informacje na temat warunków Oferty i Akcji Oferowanych, w celu umożliwienia inwestorowi podjęcia decyzji o nabyciu jakichkolwiek Akcji Oferowanych, które mają być oferowane, aby umożliwić inwestorowi podjęcie decyzji o nabyciu jakichkolwiek Akcji Oferowanych,
a wyrażenie „Rozporządzenie Prospektowe” oznacza Rozporządzenie (UE) 2017/1129 i obejmuje wszelkie właściwe regulacje delegowane. Definicja „oferty publicznej” ma również zastosowanie do plasowania papierów wartościowych poprzez pośredników finansowych.
Informacja dla inwestorów z UK
•• Żadne Akcje Oferowane nie były ani nie będą przedmiotem oferty skierowanej publicznie na podstawie Prospektu w Wielkiej Brytanii
(„UK”), z zastrzeżeniem, że informacje dotyczące Oferty mogą być przekazywane w ramach ograniczonych działań promocyjnych w dowolnym czasie: do każdej osoby prawnej będącej inwestorem kwalifikowanym zgodnie z definicją zawartą w art. 2 Brytyjskiego Rozporządzenia
Prospektowego (zgodnie z definicją poniżej);
•• do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych (innych niż inwestorzy kwalifikowani zgodnie z definicją zawartą w art. 2 Brytyjskiego
Rozporządzenia Prospektowego), pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Globalnych Współkoordynatorów na każdą taką formę przekazania informacji; lub
•• we wszelkich innych okolicznościach objętych zakresem artykułu 86 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (z późniejszymi
zmianami) („FSMA”),
z zastrzeżeniem, że przekazanie informacji na temat Oferty nie będzie wymagać od Spółki, Akcjonariuszy Sprzedających ani Współprowadzących Księgę Popytu opublikowania prospektu zgodnie z art. 85 FSMA ani uzupełnienia prospektu zgodnie z art. 23 Brytyjskiego Rozporządzenia
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Prospektowego. Dla celów niniejszego postanowienia wyrażenie „Brytyjskie Rozporządzenie Prospektowe” oznacza Rozporządzenie (UE)
2017/1129 w brzmieniu, w jakim stanowi ono część prawa krajowego Wielkiej Brytanii na mocy Ustawy o Unii Europejskiej (Wycofaniu) z 2018 r.
Na potrzeby ograniczonych działań promocyjnych dotyczących Oferty informacje na temat Oferty mogą być dystrybuowane na terytorium Wielkiej Brytanii wyłącznie do osób będących inwestorami kwalifikowanymi („Inwestorzy Kwalifikowani”) w rozumieniu art. 2 lit. e) Brytyjskiego
Rozporządzenia Prospektowego, które ponadto: (i) posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach związanych z inwestycjami wchodzącymi
w zakres art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. do ustawy o Usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Promocja finansowa) z późniejszymi zmianami (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 „Rozporządzenie”); lub (ii) są objęte zakresem art. 49(2) (a)-(d)
Rozporządzenia; lub (iii) którym w inny sposób mogą być zgodnie z prawem udostępniane (wszystkie takie osoby łącznie określane są jako „osoby właściwe”). Informacje na temat Akcji Oferowanych są dostępne w Wielkiej Brytanii wyłącznie dla osób zainteresowanych, a wszelkie zaproszenia, oferty lub umowy dotyczące nabycia lub innego rodzaju nabycia Akcji Oferowanych będą zawierane wyłącznie z tymi osobami. Niniejszy
Prospekt i jego treść mają charakter poufny i nie powinny być rozpowszechniane, publikowane ani reprodukowane (w całości ani w części), ani też
ujawniane przez odbiorców innym osobom na terytorium Wielkiej Brytanii. Żadna osoba w Wielkiej Brytanii, która nie jest osobą zaangażowaną,
nie powinna podejmować działań ani polegać na niniejszym Prospekcie lub jakiejkolwiek części jego treści.
Informacja dla potencjalnych inwestorów w Szwajcarii
Przekazanie w ramach ograniczonych działań promocyjnych informacji na temat oferty Akcji Oferowanych w Szwajcarii jest zwolnione z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu zgodnie ze szwajcarską ustawą o usługach finansowych („FinSA”), ponieważ informacje na temat
oferty Akcji Oferowanych mogą zostać przekazane mniej niż 500 inwestorom, a Akcje Oferowane nie będą dopuszczone do obrotu w żadnym
systemie obrotu (giełdzie lub wielostronnym systemie obrotu) w Szwajcarii. Niniejszy dokument nie stanowi prospektu ani innego podobnego
dokumentu w rozumieniu FinSA i żaden taki prospekt nie został ani nie zostanie sporządzony w związku z przekazaniem w ramach ograniczonych
działań promocyjnych w Szwajcarii informacji na temat oferty Akcji Oferowanych.
Informacja dla potencjalnych inwestorów w Kanadzie
Przekazanie w ramach ograniczonych działań promocyjnych informacji na temat Akcji Oferowanych może mieć miejsce na terytorium Kanady wyłącznie podmiotom, które są inwestorami akredytowanymi, zgodnie z definicją zawartą w Instrumencie Krajowym 45-106 Zwolnienia
z Prospektu lub podrozdziale 73.3(1) Ustawy o Papierach Wartościowych (Ontario), i są dopuszczonymi klientami, zgodnie z definicją zawartą
w Instrumencie Krajowym 31-103 Wymagania Rejestracyjne, Zwolnienia i Bieżące Obowiązki Rejestracyjne.
Informacja dla potencjalnych inwestorów w Japonii
Akcje Oferowane nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z japońskim Prawem Papierów Wartościowych i Giełdowym (Ustawa nr 25
z 1948 r., z późniejszymi zmianami). Akcje Oferowane nie są i nie mogą być przedmiotem pośredniej lub bezpośredniej oferty ani nabycia na terytorium Japonii lub na rzecz rezydenta Japonii (w rozumieniu niniejszego dokumentu termin ten obejmuje wszelkie spółki lub inne podmioty
utworzone na mocy prawa japońskiego), ani też na rzecz innych podmiotów w celu bezpośredniej lub pośredniej oferty lub nabycia, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium Japonii lub na rzecz rezydenta Japonii, z wyjątkiem (i) zwolnienia z wymogów rejestracyjnych wynikających
z japońskiego Prawa o Papierach Wartościowych i Giełdach oraz zgodnie z wszelkimi innymi przepisami tego prawa; oraz (ii) zgodnie z wszelkimi
innymi obowiązującymi wymogami prawa japońskiego.
Informacja dla potencjalnych inwestorów w Hongkongu
Akcje Oferowane nie były i nie będą oferowane lub nabywane w Hongkongu na podstawie jakiegokolwiek dokumentu, w przypadkach innych niż
(a) „inwestorom branżowym” w rozumieniu Rozporządzenia o Papierach Wartościowych i Kontraktach Terminowych (Cap. 571) Hongkongu oraz
wszelkich zasad określonych w tym Rozporządzeniu; lub (b) w innych okolicznościach, które nie spowodują uznania, że dany dokument stanowi
„prospekt” w rozumieniu Rozporządzenia o Spółkach (Przepisy dotyczące likwidacji i przepisy różne) (Cap. 32) Hongkongu lub które nie stanowią
oferty publicznej w rozumieniu tego Rozporządzenia. Żadna reklama, zaproszenie ani dokument odnoszący się do Akcji Oferowanych nie został
lub nie może zostać wydany, ani nie był lub nie może być w posiadaniu jakiejkolwiek osoby na potrzeby emisji, zarówno w Hongkongu, jak
i w innym miejscu, do której jest skierowany, lub której treść może być dostępna lub odczytana, w sposób publiczny w Hongkongu (z wyjątkiem
przypadków, w których jest to dozwolone na mocy przepisów prawa papierów wartościowych Hongkongu) innym niż w odniesieniu do Akcji
Oferowanych, które są lub mają zostać zbyte wyłącznie na rzecz osób spoza Hongkongu lub wyłącznie na rzecz „inwestorów branżowych” w rozumieniu Rozporządzenia o Papierach Wartościowych i Kontraktach Terminowych oraz wszelkich zasad określonych w jego treści.
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Informacja dla potencjalnych inwestorów w Singapurze
Niniejszy Prospekt nie został zarejestrowany jako prospekt przez Bank Centralny Singapuru. W związku z powyższym niniejszy Prospekt i wszelkie
inne dokumenty lub materiały związane z ofertą lub nabyciem, lub zaproszeniem do składania zapisów lub do nabycia Akcji Oferowanych nie
mogą być rozpowszechniane ani dystrybuowane, ani też nie mogą być oferowane lub nabywane, ani też stanowić zaproszenia do składania zapisów lub nabycia, bezpośrednio lub pośrednio, osobom w Singapurze innym niż (i) inwestorom instytucjonalnym na mocy sekcji 274 singapurskiej
Ustawy o Papierach Wartościowych i Kontraktach Terminowych, rozdział 289 („SFA”), (ii) odpowiedniej osobie na mocy sekcji 275(1) lub dowolnej
osobie na mocy sekcji 275(1A) oraz zgodnie z warunkami określonymi w sekcji 275 SFA, lub (iii) w inny sposób na mocy i zgodnie z warunkami
wszelkich innych mających zastosowanie postanowień SFA.
W przypadku, gdy Akcje Oferowane są obejmowane lub nabywane zgodnie z postanowieniami punktu 275 SFA przez osobę, która jest: (a) korporacją (która nie jest inwestorem akredytowanym (zgodnie z definicją zawartą w sekcji 4A SFA), której wyłącznym przedmiotem działalności jest
posiadanie inwestycji i której cały kapitał zakładowy należy do jednej lub więcej osób fizycznych, z których każda jest inwestorem akredytowanym; lub (b) trustem (w przypadku, gdy powiernik nie jest akredytowanym inwestorem), którego wyłącznym celem jest posiadanie inwestycji,
a każdy beneficjent trustu jest osobą fizyczną będącą akredytowanym inwestorem, papiery wartościowe (zgodnie z definicją zawartą w sekcji
239(1) SFA) tej spółki lub prawa i udziały beneficjentów (niezależnie od ich nazwy) w tym truście nie mogą zostać przeniesione w ciągu sześciu
miesięcy od dnia, w którym spółka ta lub trust nabył Akcje Oferowane na podstawie oferty złożonej zgodnie z sekcją 275 SFA, z wyjątkiem: (1)
inwestorowi instytucjonalnemu lub odpowiedniej osobie określonej w sekcji 275(2) SFA, lub dowolnej osobie wynikającej z oferty, o której mowa
w sekcji 275(1A) lub sekcji 276(4)(i)(B) SFA; (2) jeżeli przeniesienie nie jest lub nie będzie dokonane pod tytułem odpłatnym; (3) w przypadku gdy
przeniesienie jest zgodne z prawem; (4) jak określono w sekcji 276(7) SFA; lub (5) jak określono w singapurskim Rozporządzeniu nr 32 w sprawie
Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych Futures (Oferty Inwestycyjne) (Akcje i Skrypty dłużne) z 2005 r.
Informacja dla potencjalnych inwestorów w Międzynarodowym Centrum Finansowym w Dubaju („DIFC”)
Akcje Oferowane, których dotyczy niniejsza Oferta, nie mogą być oferowane ani sprzedawane jakimkolwiek osobom w Międzynarodowym Centrum Finansowym w Dubaju, chyba że taka oferta jest (a) „Ofertą Zwolnioną” zgodnie z Modułem Zasad Rynkowych (MKT) zbioru zasad Urzędu
Nadzoru Usług Finansowych w Dubaju („DFSA”) oraz jest skierowana wyłącznie do osób, które spełniają kryteria Klienta Profesjonalnego określone w Zasadzie 2.3.3 Modułu Prowadzenia Działalności (COB) zbioru zasad DFSA.
Informacja dla potencjalnych inwestorów w Australii
Niniejszy Prospekt:
•• nie stanowi dokumentu informacyjnego o produkcie ani prospektu emisyjnego zgodnie z rozdziałem 6D.2 Ustawy o Spółkach z 2001 r. (Cth)
(„Ustawa o Spółkach”);
•• nie został i nie zostanie złożony w Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji („ASIC”) jako dokument informacyjny dla celów
Ustawy o Spółkach i nie zawiera informacji wymaganych w dokumencie informacyjnym zgodnie z rozdziałem 6D.2 Ustawy o Spółkach;
•• nie stanowi ani nie pociąga za sobą rekomendacji nabycia, oferty lub zaproszenia do emisji lub sprzedaży, oferty lub zaproszenia do zorganizowania emisji lub sprzedaży, ani też emisji lub sprzedaży praw na rzecz „klienta detalicznego” (zgodnie z definicją zawartą w sekcji 761G
Ustawy o Spółkach i obowiązujących przepisach) w Australii; oraz
•• może być udostępniany w Australii jedynie w celu wybrania inwestorów, którzy są w stanie wykazać, że należą do jednej lub więcej kategorii
inwestorów, lub Inwestorów Zwolnionych, wskazanych w sekcji 708 Ustawy o Spółkach.
Akcje Oferowane nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane do subskrypcji ani nabywane lub sprzedawane, nie można również wydawać zaproszeń do składania zapisów na Akcje Oferowane ani ich nabywania, a także nie można rozpowszechniać na terenie Australii projektów
ani ostatecznych wersji Prospektu, ogłoszeń ani innych materiałów ofertowych dotyczących Akcji Oferowanych, z wyjątkiem sytuacji, w których
ujawnienie informacji inwestorom nie jest wymagane na mocy rozdziału 6D Ustawy o Spółkach lub jest w inny sposób zgodne z obowiązującymi australijskimi przepisami prawa i regulacjami. Składając wniosek o Akcje Oferowane, inwestor oświadcza i gwarantuje, że jest Inwestorem
Zwolnionym.
Ponieważ jakakolwiek oferta Akcji Oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu zostanie przeprowadzona bez ujawnienia jej w Australii
zgodnie z rozdziałem 6D.2 Ustawy o Spółkach, oferta tych papierów wartościowych w celu ich odsprzedaży w Australii w ciągu 12 miesięcy może,
zgodnie z art. 707 Ustawy o Spółkach, wymagać ujawnienia inwestorom zgodnie z rozdziałem 6D.2, jeżeli do tej odsprzedaży nie ma zastosowania żadne z wyłączeń określonych w art. 708. Zgłaszając zainteresowanie Akcjami Oferowani zobowiązują się Państwo, że w okresie 12 miesięcy
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od daty emisji Akcji Oferowanych nie będą Państwo oferować, przenosić, dokonywać cesji ani w inny sposób zbywać tych papierów wartościowych na rzecz inwestorów w Australii z wyjątkiem okoliczności, w których ujawnienie ich inwestorom nie jest wymagane na mocy rozdziału 6D.2
Ustawy o Spółkach lub w przypadku sporządzenia i złożenia w ASIC zgodnego z przepisami dokumentu ujawniającego.
Informacja dla potencjalnych inwestorów w Republice Południowej Afryki
Ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów prawa papierów wartościowych Republiki Południowej Afryki, Akcje Oferowane nie są przedmiotem oferty, oraz nie mogą być przedmiotem przeniesienia, sprzedaży, zbycia ani dostawy na terytorium Republiki Południowej Afryki ani
na rzecz osoby posiadającej adres w Republice Południowej Afryki, chyba że zastosowanie ma jeden z następujących wyjątków (i) oferta, przeniesienie, sprzedaż, zbycie lub dostawa jest skierowane do: (a) osób, których zwykła działalność polega na obrocie papierami wartościowymi, jako
zleceniodawcy lub agenta; (b) Południowoafrykańskiej Publicznej Korporacji Inwestycyjnej; (c) podmiotów regulowanych przez Południowoafrykański Bank Rezerw (Reserve Bank of South Africa); (d) autoryzowanych dostawców usług finansowych na mocy prawa Republiki Południowej
Afryki; (e) instytucji finansowych uznanych za takie na mocy prawa Republiki Południowej Afryki; (f) spółek zależnych stanowiących w całości
własność dowolnej osoby lub podmiotu, o którym mowa w lit. c), d) lub e), działająca jako agent w charakterze uprawnionego zarządzającego
portfelem funduszu emerytalnego lub programu zbiorowego inwestowania (w każdym przypadku należycie zarejestrowanego jako taki zgodnie
z prawem Republiki Południowej Afryki); lub dowolnej kombinacji osób, o których mowa w lit. a)-f); lub (ii) łączny przewidywany koszt nabycia
papierów wartościowych, dla dowolnego pojedynczego adresata działającego jako zleceniodawca, jest równy lub wyższy niż 1.000.000 ZAR.
W związku z ofertą Akcji Oferowanych nie jest przeprowadzana w Republice Południowej Afryki żadna „oferta publiczna” (zgodnie z tym, jak
termin ten został zdefiniowany w Południowoafrykańskiej Ustawie o Spółkach, nr 71 z 2008 r. (z późniejszymi zmianami lub ponownie uchwalonymi) („Południowoafrykańska Ustawa o Spółkach”). W związku z powyższym, niniejszy dokument nie stanowi ani nie ma na celu stanowić
„prospektu zarejestrowanego” (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Południowoafrykańskiej Ustawie o Spółkach) sporządzonego i zarejestrowanego na podstawie Południowoafrykańskiej Ustawy o Spółkach i zatwierdzonego przez i/lub złożonego w Południowoafrykańskiej Komisji
ds. Spółek i Własności Intelektualnej lub jakimkolwiek innym organie regulacyjnym w Republice Południowej Afryki.
Przekazanie informacji na temat oferty Akcji Oferowanych w Republice Południowej Afryki może mieć miejsce wyłącznie w odniesieniu do osób,
które objęte są zwolnieniem z „ofert publicznych”, o którym mowa w punkcie 96(1)(a) Południowoafrykańskiej Ustawy o Spółkach (zwane dalej
„Właściwymi Osobami”). W związku z powyższym osoby z Republiki Południowej Afryki, które nie są objęte zakresem art. 96 ust. 1 lit. a)
Amerykańskiej Ustawy o Spółkach, nie mogą podejmować działań na podstawie niniejszego dokumentu ani polegać na nim. Wszelkie inwestycje
lub działania inwestycyjne, do których odnosi się niniejszy dokument, są dostępne w Republice Południowej Afryki wyłącznie dla Właściwych
Osób i będą prowadzone w Republice Południowej Afryki wyłącznie z Właściwymi Osobami.

Prezentacja Informacji Finansowych
Informacje Finansowe dotyczące Spółki
Niniejszy Prospekt obejmuje historyczne informacje finansowe Emitenta na dzień i za lata zakończone 31 grudnia 2020 r., 2019 r. i 2018 r.
(„Historyczne Informacje Finansowe”). Historyczne Informacje Finansowe były przedmiotem badania przez Ernst & Young Audyt Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. podmiot wpisany na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
pod numerem 130 („E&Y”).
Historyczne Informacje Finansowe zostały sporządzone zgodnie ze standardami i interpretacjami przyjętymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), zatwierdzonymi do stosowania w Unii Europejskiej i ogłaszane w formie rozporządzeń w Dzienniku Urzędowym UE. Obejmują
one: (i) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej; (ii) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości; (iii) Interpretacje wydane przez Komitet
ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) lub istniejący wcześniej Stały Komitet ds. Interpretacji (SKI) (łącznie„MSSF”). Prezentacja informacji finansowych zgodnie z MSSF wymaga od kierownictwa dokonania różnych szacunków i założeń, które mogą mieć wpływ
na wartości wykazane w sprawozdaniu finansowym oraz w notach do tego sprawozdania. Rzeczywiste wartości mogą różnić się od tych założeń.
Historyczne Informacje Finansowe są włączone do niniejszego Prospektu jako historyczne informacje finansowe, zgodnie z pozycją 11.1. Załącznika 3 Rozporządzenia (UE) 2019/980, oraz zostały sporządzone na potrzeby Prospektu. Do dnia złożenia w KRS skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. tj. dnia 7 lipca 2021 r., Spółka sporządzała
swoje skonsolidowane sprawozdania finansowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. tzw. Polskimi Standardami Rachunkowości. W związku z podjętą w dniu 11 sierpnia 2021 r. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Spółka począwszy od 1 stycznia 2021 r. rozpoczęła sporządzanie swoich skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF. Jednocześnie
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Spółka sporządziła również skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF za lata 2018-2020, które zostały załączone do niniejszego
Prospektu.
Prospekt nie zawiera żadnych danych finansowych pro forma ani prognozy lub oszacowania zysków w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego ze względu na brak podstaw do prezentacji takich informacji.
Wskaźniki finansowe niezdefiniowane w MSSF
W niniejszym Prospekcie zostały uwzględnione pewne wskaźniki finansowe niezdefiniowane w MSSF, w tym m.in.: EBITDA oraz Zadłużenie netto.
Wskaźniki te zostały uznane za alternatywne pomiary wyników („APM”, ang. alternative performance measures) w rozumieniu Wytycznych ESMA
w sprawie Alternatywnych Pomiarów Wyników.
Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę definicjami:
•• EBITDA oznacza zysk/(stratę) z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację (zysk netto powiększony o obciążenie z tytułu podatku
dochodowego, stratę na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych, koszty finansowe i amortyzację oraz pomniejszony o udział
w zysku jednostek wykazywanych metodą praw własności i przychody finansowe);
•• Skorygowana EBITDA oznacza zysk/(stratę) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (w tym amortyzację wartości firmy) skorygowany o rozpoznane, jak również odwrócone, a uprzednio rozpoznane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów, za dany rok
obrotowy wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za ten rok oraz o wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów koszty programów płatności w formie akcji i koszty Oferty;
•• Marża EBITDA dla danego okresu oznacza stosunek EBITDA w danym okresie do przychodów z umów z klientami za ten sam okres;
•• Skorygowana marża EBITDA dla danego okresu oznacza stosunek Skorygowanej EBITDA w danym okresie do przychodów z umów z klientami za ten sam okres;
•• Zadłużenie netto oznacza sumę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu pomniejszoną o saldo środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów;
•• Wskaźnik konwersji gotówki oznacza dla danego okresu stosunek różnicy między Skorygowaną EBITDA i CAPEX (rozumiany jako wypływy
środków pieniężnych z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz nabycia wartości niematerialnych) do Skorygowanej EBITDA.
Podczas gdy niektóre kwoty ujęte w EBITDA, Skorygowanej EBITDA, Marży EBITDA, Skorygowanej Marży EBITDA, Zadłużeniu netto, Wskaźniku
konwersji gotówki zostały obliczone na podstawie Historycznych Informacji Finansowych lub ksiąg rachunkowych, EBITDA, Skorygowana EBITDA,
Marża EBITDA, Skorygowana Marża EBITDA, Zadłużenie netto, Wskaźnik konwersji gotówki nie są wskaźnikami finansowymi obliczonymi zgodnie z MSSF, gdyż nie występują w MSSF oraz mogą nie być dopuszczone do ujawnień w ramach podstawowych części sprawozdań finansowych
lub ich not. Alternatywne pomiary wyników ujęte w niniejszym Prospekcie nie zostały zbadane ani nie zostały poddane przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta.
Spółka prezentuje wartości powyższych wskaźników, ponieważ uważa, że będą przydatne inwestorom i analitykom w porównywaniu wyników
Spółki we wszystkich okresach sprawozdawczych w sposób spójny, wyłączając pozycje sprawozdań finansowych, które zdaniem Spółki nie są
miarodajne przy ocenie wyników operacyjnych głównej działalności Spółki.
Spółka ostrzega inwestorów, aby nie polegać nadmiernie na tych informacjach i zwrócić uwagę, że takie wskaźniki mogą różnić się istotnie
od działań finansowych podobnie nazwanych przez inne spółki, w tym bezpośrednich konkurentów Spółki. Spółka zachęca do samodzielnej
oceny wszelkich dostosowań wartości wynikających z MSSF oraz powodów, dla których Spółka uważa je za odpowiednie do uzupełnienia analizy.
Ze względu na te ograniczenia, oraz inne ograniczenia omówione powyżej, nie należy brać pod uwagę wskaźników niewystępujących w MSSF
w oderwaniu ani też w zastępstwie wartości wyników finansowych obliczanych zgodnie z MSSF. Spółka stara się minimalizować wpływ tych
ograniczeń, bazując przede wszystkim na naszych wynikach obliczonych zgodnie z MSSF i stosując miary niewystępujące w MSSF jedynie w sposób uzupełniający. Uzgodnienie tych wskaźników z odpowiednimi, najbardziej bezpośrednio porównywalnymi pozycjami wynikającymi z MSSF
znajduje się w rozdziale „Wybrane Informacje Finansowe - Alternatywne Pomiary Wyników”.

Informacje rynkowe, gospodarcze i branżowe
Niniejszy Prospekt zawiera dane dotyczące udziału w rynku oraz branży, które pozyskaliśmy z różnych źródeł zewnętrznych, w tym publicznie dostępnych źródeł informacji dotyczących globalnej branży biotechnologicznej. Informacje zawarte w niniejszym Prospekcie, które zostały
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pozyskane od osób trzecich, zostały rzetelnie odtworzone w stosunku do tych źródeł w odpowiednich akapitach i, o ile jesteśmy świadomi i w stanie stwierdzić na podstawie informacji opublikowanych przez tę osobę trzecią, nie pominięto żadnych faktów, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd. W przypadku, gdy informacje pochodzące od osób trzecich zostały przywołane
w niniejszym Prospekcie, źródło takich informacji zostało określone.
Publikacje branżowe, badania i prognozy zazwyczaj zawierają oświadczenia, że informacje w nich zawarte zostały uzyskane ze źródeł uważanych
za wiarygodne. Uważamy, że te branżowe publikacje, raporty i prognozy są wiarygodne, ale ani my, ani Akcjonariusze Sprzedający, ani Współprowadzący Księgę Popytu nie zweryfikowaliśmy ich w sposób niezależny ani nie złożyliśmy żadnych oświadczeń czy zapewnień co do ich dokładności lub kompletności. W zakresie, w jakim te branżowe publikacje, raporty i prognozy są dokładne i kompletne, uważamy, że informacje z tych
źródeł zostały przez nas prawidłowo przywołane i powielone. Ponadto, publikacje branżowe zazwyczaj zawierają oświadczenia, że informacje
w nich zawarte zostały uzyskane ze źródeł uważanych za wiarygodne, lecz że nie ma gwarancji, że dane takie są w pełni dokładne i kompletne,
a w niektórych przypadkach stwierdzają, że nie ponoszą one za nie odpowiedzialności. Nie możemy zatem zapewnić o dokładności i kompletności takich informacji i nie zweryfikowaliśmy ich niezależnie.
Ponadto, w wielu przypadkach stwierdzenia zawarte w niniejszym Prospekcie dotyczące naszej branży i naszej pozycji w branży oparte są
na naszym doświadczeniu i własnym badaniu warunków rynkowych. W takiej sytuacji Prospekt wskazuje Spółkę jako źródło tych informacji.
Porównania pomiędzy raportowanymi przez nas informacjami finansowymi lub operacyjnymi a informacjami dotyczącymi innych spółek działających w naszej branży, dokonywane na podstawie tych informacji, mogą nie odzwierciedlać w pełni rzeczywistego udziału w rynku lub pozycji
na rynku, ponieważ informacje takie mogą nie być określone w sposób spójny lub nie być raportowane w odniesieniu do wszystkich spółek
z naszej branży w sposób, w jaki definiujemy lub podajemy takie informacje w niniejszym Prospekcie.
Chociaż nie są nam znane żadne błędne stwierdzenia dotyczące danych branżowych przedstawionych w niniejszym Prospekcie, nasze szacunki
wiążą się z pewnymi założeniami, ryzykiem i niepewnością i mogą ulec zmianie w oparciu o różne czynniki, w tym te omówione w części „Czynniki ryzyka” niniejszego Prospektu. Emitent ani Akcjonariusze Sprzedający ani Współprowadzący Księgę Popytu nie mogą zapewnić, że którekolwiek
z tych stwierdzeń jest rzetelne lub prawidłowo odzwierciedla naszą pozycję w branży, a żadne z naszych wewnętrznych badań lub informacji nie
zostało zweryfikowane przez żadne niezależne źródła i nie możemy zagwarantować ich dokładności.
Ani Spółka, ani Akcjonariusze Sprzedający, ani Współprowadzący Księgę Popytu nie zamierzają ani nie są zobowiązani do aktualizacji danych
przedstawionych w niniejszym dokumencie, z wyjątkiem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Informacje pochodzące od osób trzecich
Z zastrzeżeniem opinii biegłego rewidenta dotyczącej Historycznych Informacji Finansowych oraz Raportu OC&C wykorzystanego przede wszystkim w rozdziale „Otoczenie rynkowe”, w Prospekcie nie wykorzystywano informacji stanowiących oświadczenia lub raporty ekspertów. Raport
OC&C został opracowany przez OC&C i jest dostępny na stronie internetowej: https://www[.]occstrategy[.]com/en/ Raport OC&C został opracowany w oparciu o przygotowany przez OC&C, na wewnętrzne potrzeby Spółki i na jej zlecenie, raport z analizy rynku pracy oraz rynku usług
rekrutacyjnych. OC&C nie posiada istotnych interesów w Spółce, w tym w szczególności na Datę Prospektu nie posiada Akcji.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Prospekt zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które obejmują wszystkie twierdzenia inne niż twierdzenia dotyczące faktów mających
miejsce w przeszłości, w tym wszelkie twierdzenia, w których, przed którymi albo po których występują słowa takie jak: „cele”, „sądzi”, „oczekuje”,
„dąży”, „zamierza”, „będzie”, „może”, „przewiduje”, „byłby”, „mógłby” lub inne podobne wyrażenia lub ich zaprzeczenia. Stwierdzenia dotyczące
przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników pozostających poza
naszą kontrolą, które mogą spowodować, że nasze faktyczne wyniki działalności, sytuacja finansowa lub perspektywy będą się istotnie różniły
od tych przedstawionych w takich twierdzeniach dotyczących przyszłości lub z nich wynikających. Twierdzenia dotyczące przyszłości opierają się
na licznych założeniach dotyczących naszych obecnych i przyszłych strategii biznesowych oraz otoczenia, w którym obecnie prowadzimy i będziemy prowadzić działalność w przyszłości. Do istotnych czynników, które mogą spowodować, że nasze faktyczne wyniki działalności, sytuacja
finansowa lub perspektywy różnią się od tych, które zostały przedstawione w twierdzeniach dotyczących przyszłości, należą czynniki omówione
w rozdziałach „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej” i „Czynniki ryzyka” oraz innych częściach niniejszego Prospektu. Stwierdzenia dotyczące
przyszłości są aktualne wyłącznie na dzień sporządzenia Prospektu. Ani Spółka, ani Akcjonariusze Sprzedający, ani Współprowadzący Księgę
Popytu nie mają obowiązku ani nie zobowiązują się do przekazywania do publicznej wiadomości jakichkolwiek aktualizacji lub zmian stwierdzeń
dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym Prospekcie, chyba że jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa.
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Inwestorzy powinni być świadomi, że różnego rodzaju istotne czynniki i ryzyka mogą powodować, że nasze rzeczywiste wyniki działalności będą
się istotnie różnić od planów, celów, oczekiwań, szacunków i zamiarów wyrażonych w twierdzeniach dotyczących przyszłości.
Opierając się na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, inwestorzy powinni w szczególności z należytą starannością wziąć pod uwagę czynniki
omówione w sekcjach „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej” i „Czynniki ryzyka” oraz inne niewiadome i zdarzenia, zwłaszcza w świetle otoczenia politycznego, gospodarczego, społecznego i prawnego, w którym działamy.
Ani Spółka, ani Akcjonariusze Sprzedający, ani Współprowadzący Księgę Popytu nie składają żadnych oświadczeń Opierając się na stwierdzeniach
dotyczących przyszłości, inwestorzy powinni w szczególności z należytą starannością wziąć pod uwagę czynniki omówione w sekcjach „Przegląd
sytuacji operacyjnej i finansowej” i „Czynniki ryzyka” oraz inne niewiadome i zdarzenia, zwłaszcza w świetle otoczenia politycznego, gospodarczego, społecznego i prawnego, w którym działamy.
Nie publikowaliśmy i nie zamierzamy publikować żadnych prognoz zysku w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego i takie prognozy nie
zostały przedstawione w niniejszym Prospekcie.

Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odniesienie
Z wyjątkiem Prospektu, Suplementu do Prospektu, komunikatów aktualizujących do Prospektu oraz informacji o Cenie Emisyjnej i ostatecznej
liczbie Akcji Oferowanych przydzielonych inwestorom, informacje zamieszczone na stronach internetowych Spółki i Firmy Inwestycyjnej lub informacje zawarte na stronach internetowych, do których odsyłają lub w inny sposób odwołują się strony internetowe Emitenta i Firmy Inwestycyjnej,
nie stanowią części Prospektu.

Doręczenia i egzekwowanie wyroków sądów zagranicznych
Emitent został utworzony i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego. Aktywa Emitenta znajdują się w Polsce. Ponadto wszyscy członkowie Zarządu są obywatelami polskimi lub przebywają na stałe w Polsce. W związku z tym, w sprawach niepodlegających jurysdykcji sądów
polskich, inwestorom niepodlegającym jurysdykcji sądów polskich może być trudno skutecznie egzekwować od Emitenta wszelkie orzeczenia
wydane w sądach poza granicami Polski w związku z postępowaniami prowadzonymi przeciwko takim osobom w związku z Ofertą lub Akcjami
Oferowanymi.
W Polsce, będącej Państwem Członkowskim, stosuje się bezpośrednio Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia
12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych („Rozporządzenie 1215/2012”). Zgodnie z Rozporządzeniem 1215/2012, wykonanie orzeczeń sądów Państw Członkowskich nie wymaga stwierdzenia
wykonalności orzeczenia w odrębnym postępowaniu. Sąd, na wniosek osoby, przeciwko której wystąpiono o wykonanie orzeczenia, może odmówić wykonania orzeczenia, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek: (i) wykonanie byłoby oczywiście sprzeczne z porządkiem publicznym
wezwanego Państwa Członkowskiego; (ii) pozwanemu, który nie wdał się w spór, nie doręczono dokumentu wszczynającego postępowanie
lub dokumentu mu równorzędnego w czasie i w sposób umożliwiający mu przygotowanie obrony, chyba że pozwany nie złożył przeciwko orzeczeniu środka zaskarżenia, chociaż miał taką możliwość; (iii) orzeczenia nie da się pogodzić z orzeczeniem wydanym między tymi samymi stronami w wezwanym Państwie Członkowskim; (iv) orzeczenia nie da się pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem wydanym w innym Państwie Członkowskim lub w państwie trzecim w sporze o to samo roszczenie między tymi samymi stronami, o ile to wcześniejsze orzeczenie spełnia warunki
konieczne do jego uznania w wezwanym Państwie Członkowskim; lub (v) orzeczenie jest sprzeczne z przepisami Rozporządzenia 1215/2012
dotyczącymi jurysdykcji w sprawach dotyczących ubezpieczeń, umów konsumenckich lub indywidualnych umów o pracę, jeżeli pozwanym był
ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony z tytułu ubezpieczenia, poszkodowany, konsument lub pracownik albo przepisami Rozporządzenia
1215/2012 dotyczącymi jurysdykcji wyłącznej lub jest sprzeczne z przypadkami jurysdykcji wyłącznej wskazanymi w sekcji 6 rozporządzenia
1215/2012, do których należą m.in. postępowania, których przedmiotem są prawa rzeczowe na nieruchomościach lub najem nieruchomości,
ważność, nieważność lub rozwiązanie spółek lub innych osób prawnych albo związków osób fizycznych lub prawnych, lub ważność decyzji ich
organów, ważność wpisów do rejestrów publicznych oraz postępowania dotyczące rejestracji lub ważności patentów, znaków towarowych,
wzorów lub innych podobnych praw wymagających zgłoszenia lub rejestracji. Spółka nie może zagwarantować, że zostaną spełnione wszystkie
warunki dla egzekucji wyroków sądów zagranicznych w Polsce lub że konkretne orzeczenie będzie podlegać egzekucji w Polsce.
W odniesieniu do orzeczenia wydanego przez sądy państwa, które nie jest stroną stosownego traktatu dwustronnego lub wielostronnego z Polską dotyczącego uznawania orzeczeń i nie jest Państwem Członkowskim, KPC co do zasady stanowi, że orzeczenia sądów państw obcych w sprawach cywilnych, nadające się do wykonania w drodze egzekucji, stają się tytułami wykonawczymi po stwierdzeniu ich wykonalności przez sąd
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polski przez nadanie im klauzuli wykonalności. Stwierdzenie wykonalności następuje, jeżeli orzeczenie jest wykonalne w państwie, z którego
pochodzi, oraz nie istnieje żadna z poniższych przeszkód: (i) orzeczenie nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane; (ii) orzeczenie zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich; (iii) pozwanemu, który nie wdał się w spór, co do istotny sprawy,
nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie; (iv) strona w toku postępowania była
pozbawiona możności obrony; (v) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w RP wcześniej niż przed sądem państwa
obcego (lub jakimkolwiek innym polskim lub zagranicznym organem państwowym); (vi) orzeczenie jest sprzeczne z wcześniejszym orzeczeniem sądu zagranicznego (lub orzeczeniem wydanym przez jakikolwiek inny polski lub zagraniczny organ państwowy), które spełniało warunki
uznania w Polsce, a które zostało wydane w sprawie dotyczącej tego samego roszczenia między tymi samymi stronami; oraz (vii) uznanie byłoby
sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP (klauzula porządku publicznego).

Przekazywanie informacji
Spółka zobowiązała się, że tak długo, jak Akcje Oferowane będą stanowić „papiery wartościowe o ograniczonej zbywalności” w rozumieniu Reguły
144(a)(3) Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, będzie ona, w okresie, w którym Spółka nie będzie podlegać przepisom artykułu 13 lub 15(d) Amerykańskiej Ustawy o Giełdach Papierów Wartościowych z 1934 r., z późniejszymi zmianami („Amerykańska Ustawa
o Giełdach”), ani nie będzie zwolniona z obowiązku informowania w ramach Amerykańskiej Ustawy o Giełdach zgodnie z Regułą 12g3-2(b)
tejże ustawy, udostępniać na wniosek posiadacza lub faktycznego odbiorcy Akcji Oferowanych lub potencjalnego nabywcy Akcji Oferowanych
wskazanego przez takiego posiadacza lub faktycznego odbiorcę, informacje określone w Regule 144A(d)(4) Amerykańskiej Ustawy o Papierach
Wartościowych i spełniające jej wymogi.

Kursy wymiany walut
O ile nie wskazano inaczej, wszelkie odniesienia w Prospekcie do „PLN”, „polskiego złotego” lub „złotego” oznaczają prawnie obowiązującą walutę
Polski, odniesienia do „euro” lub „EUR” oznaczają wspólną walutę wprowadzoną na początku trzeciego etapu Europejskiej Unii Gospodarczej
i Walutowej zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, natomiast odniesienia do „USD” lub „dolara amerykańskiego” oznaczają
prawnie obowiązującą walutę Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Poniższe tabele przedstawiają, dla wskazanych okresów, pewne informacje dotyczące wskazanych kursów wymiany walut, zgodnie z danymi
Narodowego Banku Polskiego („NBP”). Kursy te mogą różnić się od rzeczywistych kursów zastosowanych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i innych informacji finansowych zamieszczonych w niniejszym Prospekcie. Nie oświadczamy, że kwoty w walutach, o których mowa
w niniejszym Prospekcie, zostały, mogły zostać lub mogą zostać w przyszłości przeliczone po jakimkolwiek kursie, jeśli w ogóle.
W dniu 30 września 2021 r. kurs dolara amerykańskiego NBP wynosił 3,99 PLN za 1,00 USD.
Koniec okresu
Okres
2018 r.
2019 r.
2020 r.
I kwartał 2021 r.
kwiecień 2021
maj 2021 r.

3,7597
3,7977
3,7584
3,9676
3,7746
3,6724

Średni
Najwyższy
(PLN za 1,00$)
3,6117
3,8268
3,8399
4,0154
3,8978
4,2654
3,7742
3,9676
3,8212
3,9428
3,7292
3,8136

Najniższy
3,3173
3,7243
3,6254
3,6656
3,7657
3,6549

Źródło: NBP

W dniu 30 września 2021 r. kurs euro NBP wynosił 4,63 PLN za 1,00 EUR.
Koniec okresu
Okres
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Średni
Najwyższy
(PLN za 1,00€)

Najniższy
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2018 r.
2019 r.
2020 r.
I kwartał 2021 r.
kwiecień 2021 r.
maj 2021 r.

4,3000
4,2585
4,6148
4,6603
4,5654
4,4805

4,2617
4,2988
4,4449
4,5493
4,5658
4,5301

4,3978
4,3891
4,6330
3,9676
4,6239
4,5829

4,1423
4,2406
4,2279
4,4773
4,5330
4,4805

Źródło: NBP

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Złoty polski (PLN) jest walutą funkcjonalną Spółki, a także jest walutą, w której prezentowane są Historyczne Informacje Finansowe. (PLN) jest
walutą funkcjonalną MSSF.

Zaokrąglenia oraz wartości ujemne
Niektóre wartości procentowe w tabelach Prospektu zostały zaokrąglone i poszczególne pozycje wykazane w tabelach mogą nie sumować się
dokładnie do 100%. Zmiany wartości procentowych pomiędzy porównywanymi okresami zostały obliczone na podstawie rzeczywistych kwot,
bez zaokrągleń.
Dane finansowe prezentowane w nawiasach stanowią wartości ujemne. W danych finansowych zawartych w Prospekcie użycie myślnika („-”)
oznacza, że dana wielkość jest niedostępna, natomiast użycie wartości zero („0,0”) oznacza, że wielkość jest dostępna, ale wynosi zero lub została
zaokrąglona do zera.
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WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z OFERTY
Spółka nie pozyska żadnych wpływów ze sprzedaży Akcji Oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających. Akcjonariusze Sprzedający pozyskają
całość wpływów ze sprzedaży Akcji Oferowanych. Wysokość tych wpływów jest uzależniona od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych sprzedanych
przez Akcjonariuszy Sprzedających w ramach Oferty i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ostatecznej Ceny
Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych.
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DYWIDENDA I POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY
Dywidendy wypłacone w przeszłości
Poniższa tabela przedstawia informacje na temat zysków netto Spółki, dywidendy łącznie oraz dywidendy przypadającej na jedną Akcję wypłaconej w okresach objętych Historycznymi Informacjami Finansowymi wynikające z opublikowanych przez Spółkę sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości za lata zakończone odpowiednio 31 grudnia 2018 r., 31 grudnia 2019 r., 31 grudnia
2020 r.:
Wypłacono w latach
2020
2019
98.048
52.499
60.008
44.470
8.96
6.64

Zysk netto za poprzedni okres (tys. PLN)
Dywidenda wypłacona akcjonariuszom (tys. PLN)
Dywidenda przypadająca na jedną Akcję (w PLN)*

2018
43.472
-

* Dywidenda przypadająca na jedną Akcję została obliczona na podstawie liczby udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. 6.697.337, bez uwzględnienia liczby akcji
w spółce akcyjnej po przekształceniu
Żródło: Spółka

W dniu 28 czerwca 2021 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zatwierdziło wypłatę dywidendy z zysku netto osiągniętego w roku
obrotowym 2020 r. w kwocie 72.166.652,66 PLN w następujący sposób:
(a) kwotę 6.531.777,71 PLN przeznaczono na fundusz celowy utworzony dla celów umorzenia udziałów własnych;
(b) kwotę 65.634.874,95 PLN przeznaczono na wypłatę dywidendy.

Kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy została powiększona o kwotę 38.039.901,81 PLN przeniesioną z pozostałych kapitałów rezerwowych, utworzonych na mocy uchwały nr 6 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie sposobu podziału zysku
netto osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Łączna wartość dywidendy zadeklarowanej do wypłacenia w roku 2021
wyniosła 103.674.776,76 PLN, z czego, na Datę Prospektu, wypłacone zostało 79.765.283,67 PLN, a pozostała część w wysokości 23.909.493,09
PLN ujęta została w zobowiązaniach krótkoterminowych.

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy
W perspektywie średniookresowej intencją Spółki jest wypłata dywidendy na poziomie nie niższym niż 50% zysku netto za dany rok obrotowy.
Intencją Spółki jest wypłata dywidendy, o ile pozwolą na to możliwości finansowe Spółki, warunki rynkowe oraz bieżące potrzeby inwestycyjne.
W przypadku gdy bieżące potrzeby inwestycyjne Spółki, w tym konieczność realizacji celów Oferty lub nieuzyskanie wystarczających środków
z Oferty, wymagać będą od Spółki zmiany polityki dywidendowej, Spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia takiej decyzji.
Przy przedstawianiu propozycji wypłaty dywidendy Zarząd będzie brał pod uwagę w szczególności wymogi płynnościowe i kapitałowe niezbędne
dla rozwoju działalności Spółki oraz absorpcji potencjalnych strat w przypadku zmaterializowania się nieoczekiwanych scenariuszy warunków
skrajnych, takich jak gwałtowny spadek tempa wzrostu PKB, niekorzystne zmiany kursów walut lub stóp procentowych, a także odnoszące się
do tych kwestii regulacje prawne.
Polityka dywidendowa może być okresowo weryfikowana przez Zarząd, a wszelkie przyszłe dywidendy będą wypłacane w zależności od decyzji
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu szeregu czynników dotyczących Spółki, w tym jej perspektyw, spodziewanych przyszłych zysków netto, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, poziomu wskaźników płynności, planów ekspansji i rozwoju,
a także przepisów prawa dotyczących tych kwestii, na podstawie których zostanie podjęta decyzja oraz wysokość kwoty, która zgodnie z prawem
może zostać wypłacona akcjonariuszom. Ponadto, decyzja o zatwierdzeniu dywidendy i jej wysokości należy zawsze do akcjonariuszy na Walnym
Zgromadzeniu, którzy nie są związani żadną rekomendacją Zarządu dotyczącą dywidendy.

Ograniczenia wypłaty dywidendy
Wypłata dywidendy przez Spółkę podlega pewnym ograniczeniom prawnym. W szczególności, wysokość, terminy i sposób wypłaty dywidendy
są określone przez polskie prawo spółek. Zobacz „Prawa i obowiązki związane z akcjami i Walnym Zgromadzeniem – Dywidendy”. Jako spółka
publiczna notowana na rynku głównym GPW, Spółka podlega również zasadom określonym przez KDPW w zakresie wypłaty dywidendy.
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Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących wypłaty dywidendy. Spółka nie jest stroną żadnej umowy lub porozumienia, które
zawierałoby postanowienia ograniczające wypłatę dywidendy.
Wszystkie Akcje, w tym Akcje Oferowane, przyznają równe prawa do dywidendy i uprawniają do udziału w zysku Spółki od dnia ich nabycia, przy
założeniu, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o podziale zysku, a dzień dywidendy zostanie wyznaczony po dniu nabycia Akcji.
Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada
środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące dywidendy
i wypłaty dywidendy znajdują się w części „Prawa i obowiązki związane z akcjami i Walnym Zgromadzeniem – Dywidendy”.
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące opodatkowania dywidendy znajdują się w części „Opodatkowanie”.
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KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE
W tabelach przedstawiono kapitalizację i zadłużenie oraz zadłużenie netto Spółki na dzień 30 września 2021 r. zaprezentowane zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości i nie były zbadane przez biegłego rewidenta. Ten rozdział należy czytać łącznie z informacjami zawartymi
w rozdziale „Wybrane Informacje Finansowe”, Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz notami do nich.

Oświadczenie o kapitale obrotowym
W opinii Emitenta kapitał obrotowy Grupy wystarcza na pokrycie jej obecnych potrzeb, tj. na co najmniej następne 12 miesięcy, począwszy
od Dnia Prospektu.

Kapitalizacja i zadłużenie
Poniższa tabela przedstawia kapitalizację i zadłużenie Spółki według stanu na dzień 30 września 2021 r.
W milionach PLN
Zadłużenie krótkoterminowe razem
w tym gwarantowane
w tym zabezpieczone
w tym niezabezpieczone/niegwarantowane
Zadłużenie długoterminowe razem (nie uwzględniając bieżącej części zadłużenia długoterminowego)
w tym gwarantowane
w tym zabezpieczone
w tym niezabezpieczone/niegwarantowane (akcje uprzywilejowane)
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zatrzymane zyski/(skumulowane straty)
Razem

Na dzień 30 września 2021 r.
(niebadane)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584,57
334,87
108,52
8,22
132,96
584,57

Źródło: Spółka

Zadłużenie netto
Poniższa tabela przedstawia zadłużenie netto Spółki według stanu na dzień 30 września 2021 r.
W milionach PLN

Na dzień 30 września 2021 r.
(niebadane)
108,85
108,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(108,85)
0,00
0,00
0,00
0,00
(108,85)

A. Środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych
B. Płynność
C. Krótkoterminowe należności finansowe
D. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów bankowych
E. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego
F. Inne zadłużenie krótkoterminowe
G. Zadłużenie krótkoterminowe (D)+(E)+(F)
H. Zadłużenie krótkoterminowe netto (G)– (C)–(B)
I. Długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów bankowych
J. Wyemitowane obligacje
K. Inne zadłużenie długoterminowe
L. Długoterminowe zadłużenie netto (I)+(J)+(K)
M. Zadłużenie netto (H)+(L)
Żródło: Spółka

Od dnia 30 września 2021 r. do Dnia Prospektu nie nastąpiły istotne zmiany kapitalizacji, zadłużeniu lub płynności Spółki, inne niż opisane
w Prospekcie.
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Zobowiązania pośrednie i warunkowe
Na dzień 30 września 2021 r. i na Dzień Prospektu Spółka (i) nie posiadała zobowiązań, które zostałyby zaklasyfikowane przez Zarząd jako zobowiązania pośrednie oraz (ii) posiadała zobowiązania warunkowe związane z gwarancjami bankowymi wystawionymi przez Powszechną Kasę
Oszczędności Bank Polski S.A. w wysokości 487.000 EUR.
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WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE
Historyczne informacje finansowe Spółki oraz pozostałe dane prezentowane poniżej powinny być interpretowane łącznie z informacjami zawartymi w rozdziałach: „Wykorzystanie wpływów z Oferty”, „Kapitalizacja i zadłużenie” oraz „Omówienie i analiza sytuacji finansowej oraz wyników
działalności przez Zarząd” oraz z Historycznymi Informacjami Finansowymi zamieszczonymi w innych częściach niniejszego Prospektu.
Poniższe wybrane skonsolidowane historyczne informacje finansowe na dzień i za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2018 r., 31 grudnia
2019 r. i 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień i za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r. i 2021 r. pochodzą z Historycznych Informacji
Finansowych zamieszczonych w innej części niniejszego Prospektu.

Wybrane pozycje ze sprawozdań z całkowitych dochodów
9 miesięcy zakończonych
30 września
2021
2020
(niebadane)

Rok zakończony 31 grudnia
2020
2019
2018
(zbadane)
(w tys. PLN)
299.308
367.503
327.229
(11.471)
(11.014)
(9.919)
(16.080)
(40.433)
(32.663)
(6.132)
(5.085)
(3.290)
(16.213)
(22.000)
(21.827)
(108.880)
(120.910)
(115.309)
(3.938)
(8.132)
(9.042)
660
1.081
588
(583)
(790)
(8.392)
(557)
(334)
(318)
136.114
159.886
127.057
1.946
3.057
21.865
(6.871)
(9.671)
(7.183)
(4.925)
(6.614)
14.682
(763)
2.258
7.941
6.327
133.447
160.450
148.066
(26.519)
(32.093)
(30.415)
106.928
128.357
117.651
106.928
128.357
117.651

Przychody z umów z klientami
Amortyzacja
Koszty usług marketingowych
Koszty usług korzystania z oprogramowania
Pozostałe usługi obce
Koszty świadczeń pracowniczych
Pozostałe koszty
Inne przychody operacyjne
Inne koszty operacyjne
Oczekiwane straty kredytowe
Zysk z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Przychody/(koszty) finansowe netto
Strata na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych
Udział w zysku jednostek wykazywanych metodą praw własności
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto z działalności kontynuowanej
Zysk Netto

343.848
(8.838)
(30.188)
(4.276)
(16.323)
(105.760)
(3.597)
812
(292)
364
175.750
88.046
(1.247)
86.799
5.285
267.834
(55.217)
212.617
212.617

214.678
(8.638)
(11.467)
(4.512)
(9.808)
(78.760)
(2.958)
772
(383)
(597)
98.327
1.780
(7.493)
(5.713)
2.121
94.735
(19.666)
75.069
75.069

INNE CAŁKOWITE DOCHODY
Niepodlegające reklasyfikacji do wyniku finansowego
Zyski/straty z tytułu przeszacowania rezerw na świadczenia pracownicze
Podlegające reklasyfikacji do wyniku finansowego
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą
Razem inne całkowite dochody
CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM

(359)
(359)
(359)
212.258

435
435
435
75.504

(2)
(2)
342
342
340
107.268

(113)
(113)
105
105
(8)
128.349

(113)
(113)
251
251
138
117.789

210.739
1.878
212.617

74.072
997
75.069

105.753
1.175
106.928

125.502
2.855
128.357

117.231
420
117.651

210.380
1.878
212.258

74.507
997
75.504

106.093
1.175
107.268

125.485
2.864
128.349

117.373
416
117.789

3.15
3.14

1.11
1.10

1,58
1,56

1,87
1,86

1,71
1,71

Zysk netto przypadający na:
Właścicieli Jednostki Dominującej
Udziały niekontrolujące

Całkowite dochody ogółem przypadające na:
Właścicieli Jednostki Dominującej
Udziały niekontrolujące

Zysk podstawowy na akcję (PLN) – działalność kontynuowana
Zysk rozwodniony na akcję (PLN) – działalność kontynuowana
Żródło: Historyczne Informacje Finansowe
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Wybrane pozycje ze sprawozdań z sytuacji finansowej
Na dzień
30 września
2021
(niebadane)

Na dzień 31 grudnia
2020
2019
2018
(zbadane)
(w tys. PLN)

AKTYWA
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
Inwestycje wyceniane metodą praw własności
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa niefinansowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwałe
Należności handlowe
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa niefinansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe
Aktywa razem

4.614
10.772
22.434
30.468
124.851
231
6.178
199.548
46.967
25.062
6.313
149.925
228.267
427.815

2.750
11.214
24.922
23.945
34.817
244
23.493
121.385
30.175
15.082
4.186
135.227
184.670
306.055

2.381
13.625
33.730
25.861
29.254
291
24.374
129.516
38.477
16.245
3.404
85.934
144.060
273.576

2.349
9.916
23.921
28.214
24.084
348
24.244
113.076
41.915
10.182
4.560
93.544
150.201
263.277

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Fundusz celowy na zakup udziałów własnych
Programy płatności w formie akcji
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia
Rozliczenie połączeń
Zyski/(straty) zatrzymane
Kapitał własny przypisany właścicielom Jednostki Dominującej
Kapitał udziałowców niekontrolujących
Kapitał własny razem
Kredyty
Zobowiązania z tytułu leasingu
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania wobec pracowników

334.867
108.516
427
28.002
(8.842)
129
(586.707)
328.412
204.804
(12)
204.792
19.141
13.795
7.519

334.867
107.247
2.960
16.685
37.812
488
(586.707)
189.839
103.191
(216)
102.975
23.647
1.549

335.367
99.299
9.639
15.954
(226)
146
(586.707)
182.134
55.606
392
55.998
28.285
29.471
7.927

342.815
99.299
12.035
(113)
41
(586.707)
109.131
(23.499)
681
(22.818)
69.475
22.468
5.119

Zobowiązania długoterminowe
Kredyty
Zobowiązania z tytułu leasingu
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania wobec pracowników
Zobowiązania handlowe
Pozostałe zobowiązania niefinansowe
Zobowiązania z tytułu dywidendy
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu umów
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania razem
Kapitał własny i zobowiązania razem

40.455
9.116
2.276
11.476
10.264
12.553
23.909
4.399
108.575
182.568
223.023
427.815

25.196
29.294
8.499
20.306
9.018
7.735

65.683
918
8.510
11.971
5.963
9.245

97.062
39.629
6.565
259
21.679
7.164
9.584

2.731
100.301
177.884
203.080
306.055

8.262
107.026
151.895
217.578
273.576

10.330
93.823
189.033
286.095
263.277

Żródło: Historyczne Informacje Finansowe
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Wybrane pozycje ze sprawozdań z przepływów pieniężnych
9 miesięcy zakończonych
30 września
2021
2020
(niebadane)

Rok zakończony 31 grudnia
2020
2019
2018
(zbadane)
(w tys. PLN)

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem

267.834

94.735

133.447

160.450

148.066

Korekty
Udział w zysku jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych
(Zysk)/Strata z tytułu odsetek
(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej
Wycena programu płatności w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych
Podatek dochodowy zapłacony

(5.285)
8.838
(1.313)
855
(85.562)
11.317
(36.334)

(2.121)
8.638
4.806
1.599
2.160
731
(23.511)

(2.258)
11.471
4.610
2.089
1.554
731
(31.168)

(7.941)
11.014
(860)
3.347
5.850
3.919
(34.276)

(6.327)
9.919
890
6.045
(12.559)
6.000
(23.575)

Zmiany w kapitale obrotowym
Zobowiązania wobec pracowników
Należności handlowe
Pozostałe aktywa niefinansowe
Zobowiązania handlowe
Pozostałe zobowiązania niefinansowe
Zobowiązania z tytułu umów
Pozostałe korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

(2.860)
(16.982)
(1.500)
1.246
4.818
8.274
115
153.461

(4.484)
13.115
(952)
(2.326)
(1.800)
(8.481)
(80)
82.029

1.955
8.322
(1.020)
2.753
(1.510)
(6.725)
209
124.460

(7.040)
3.413
1.180
(791)
(339)
13.203
(113)
151.016

4.658
(14.594)
640
1.194
3.111
25.745
(21)
149.192

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Nabycie aktywów finansowych
Wpływy ze zbycia aktywów finansowych
Otrzymane dywidendy
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Otrzymane odsetki
Spłaty udzielonych pożyczek
Pozostałe wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(71.768)
52.163
6.619
341
(5.955)
(18.600)

(37.026)
31.196
4.123
439
(1.900)
(9)
(3.177)

(51.989)
46.196
4.123
549
(2.332)
(377)
(3.830)

(73.014)
61.000
5.314
536
(7.217)
(309)
(13.690)

(23.565)
1.400
1.213
404
(6.318)
16
45
(342)
(27.147)

(82.879)
(7.796)
6.307
(29.181)
(5.996)
(968)
(120.513)

(61.790)
769
(5.815)
(1.558)
(68.394)

(61.791)
769
(7.797)
(1.998)
(70.817)

(47.909)
(6.338)
500
(80.000)
(7.753)
(3.463)
(144.963)

(1.236)
(35.012)
7
(70.000)
(3.381)
(4.064)
(113.686)

14.348

10.458

49.813

(7.637)

8.359

135.227
350
149.925
149.925

85.934
(356)
96.036
96.036

85.934
(520)
135.227
135.227

93.544
27
85.934
85.934

85.129
56
93.544
93.544

Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Dywidendy zapłacone
Nabycie udziałów własnych
Wpływy netto na poczet wydania akcji/udziałów
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu
Odsetki zapłacone
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Różnice kursowe od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
Stan środków pieniężnych wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
Żródło: Historyczne Informacje Finansowe
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Alternatywne Pomiary Wyników
Przedstawione w niniejszym rozdziale wskaźniki operacyjne i finansowe stanowią „Alternatywne Pomiary Wyników” („APM”, ang. alternative
performance measures) w rozumieniu wytycznych ESMA dot. Alternatywnych Pomiarów Wyników. Dane te nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta. Alternatywne Pomiary Wyników są jednymi z miar stosowanych przez Spółkę do oceny jej wyników
finansowych i uważamy, że są one często wykorzystywane przez analityków papierów wartościowych, inwestorów i inne zainteresowane strony
do przeprowadzenia własnej oceny. Wskaźniki te nie są jednolicie definiowane ani obliczane i w konsekwencji nie można zapewnić, że Alternatywne Pomiary Wyników będą porównywalne do podobnych wskaźników prezentowanych przez inne podmioty, w tym podmioty prowadzące
działalność w tym samym sektorze. W związku z tym dane przedstawiane lub raportowane przez inne podmioty mogą nie być porównywalne
z danymi przedstawionymi poniżej, a ich zamieszczenie w Prospekcie należy traktować jako przedstawienie dodatkowych informacji obok takich
mierników. W związku z tym inwestorzy nie powinni analizować Alternatywnych Pomiarów Wyników w miejsce, ani w oderwaniu od mierników
zawartych w Historycznych Informacjach Finansowych, na przykład zysku netto. Alternatywnym Pomiarom Wyników nie należy przypisywać
wyższego poziomu istotności niż miernikom wynikającym wprost z Historycznych Informacji Finansowych. W ocenie Spółki inne dane finansowe
lub wskaźniki finansowe prezentowane w Prospekcie, niezaprezentowane w tabeli poniżej, nie stanowią Alternatywnych Pomiarów Wyników.
Tabele poniżej prezentują Alternatywne Pomiary Wyników, z których korzystaliśmy w podanych datach i okresach, wraz z uzasadnieniem ich
zastosowania.
9 miesięcy zakończonych
30 września
2021

EBITDA(1)
Skorygowana EBITDA(1)
Marża EBITDA (%)(1)
Skorygowana marża EBITDA (%)(1)
Zadłużenie netto(2)
Wskaźnik konwersji gotówki(1)

2020

184.588
199.720
54%
58%
(121.668)
97%

Rok zakończony 31 grudnia
2020

2019

(niebadane)
(w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej)
106.965
147.585
170.900
107.696
148.316
174.819
50%
49%
47%
50%
(32.354)
98%

50%
(73.787)
98%

48%
(18.750)
96%

2018

136.976
150.725
42%
46%
44.593
95%

Źródło: (1) Emitent, (2) Historyczne Informacje Finansowe
(1)

EBITDA, Skorygowana EBITDA, Marża EBITDA, Skorygowana marża EBITDA, Zadłużenie Netto, Wskaźnik konwersji gotówki są miernikami uzupełniającymi nasze wyniki
finansowe i operacyjne, z których korzystamy, ale które nie są wymagane przez MSSF ani nie są przygotowywane zgodnie z MSSF. Prezentujemy te mierniki, ponieważ
naszym zdaniem dają one obraz naszych powtarzalnych wyników operacyjnych, na które nie wpływa nasza struktura kapitałowa i które pozwalają nam w szybki sposób
rozpoznać trendy operacyjne i określić strategie poprawy wyników operacyjnych, a także pomagają one inwestorom i analitykom porównywać nasze wyniki pomiędzy poszczególnymi okresami sprawozdawczymi w sposób ciągły, z pominięciem pozycji, które naszym zdaniem nie są kluczowe dla naszych wyników operacyjnych.
Przy ocenie tych mierników należy pamiętać, że w przyszłości możemy ponieść koszty, które są takie same lub podobne do niektórych korekt ujętych w tej prezentacji.
Naszej prezentacji tych mierników nie należy interpretować jako stwierdzenie, że na nasze przyszłe wyniki nie będą miały wpływu elementy nietypowe lub jednorazowe.
Z poszczególnych miar korzystamy w następujący sposób:
––

EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację (zysk netto powiększony o obciążenie z tytułu podatku dochodowego,
stratę na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych, koszty finansowe i amortyzację oraz pomniejszony o udział w zysku jednostek wykazywanych metodą
praw własności i przychody finansowe); Uzasadnieniem stosowania EBITDA jest fakt, że jest to miernik powszechnie stosowany przez analityków finansowych, inwestorów i inne zainteresowane strony do oceny rentowności przedsiębiorstw. EBITDA eliminuje potencjalne różnice w osiąganych wynikach spowodowane różnicami
w zakresie struktury kapitałowej (wpływającymi na koszty finansowe i przychody finansowe), sytuacji podatkowej (takimi jak dostępność strat operacyjnych netto,
które mogą zostać odliczone od zysków podlegających opodatkowaniu), kosztu i wieku środków trwałych (wpływających na poziom kosztów amortyzacji) oraz
stopnia rozpoznania wartości niematerialnych (wpływającego na poziom kosztów amortyzacji).

––

Skorygowaną EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (w tym amortyzację wartości firmy) skorygowany o rozpoznane, jak również odwrócone, a uprzednio rozpoznane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów, za dany rok obrotowy wykazany w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym za ten rok oraz o wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów koszty programów płatności w formie akcji
i koszty Oferty; Uzasadnieniem stosowania Skorygowanej EBITDA jest próba pokazania wyniku EBITDA po wyeliminowaniu zdarzeń spoza podstawowej działalności
operacyjnej Grupy oraz pozycji z rachunku zysków i strat, które mają charakter niegotówkowy.

––

Marżę EBITDA dla danego okresu definiujemy jako stosunek EBITDA w danym okresie do przychodów z umów z klientami za ten sam okres; Uzasadnieniem stosowania Marży EBITDA jest popularność tego wskaźnika jako miary rentowności operacyjnej wśród analityków finansowych oraz inwestorów, jak również to, iż EBITDA
oraz marża EBITDA to stosowane przez nas wewnętrznie miary w procesie budżetowania i rachunkowości zarządczej.

––

Skorygowaną marżę EBITDA dla danego okresu definiujemy jako stosunek Skorygowanej EBITDA w danym okresie do przychodów z umów z klientami za ten sam
okres. Uzasadnieniem stosowania Skorygowanej marży EBITDA jest pokazanie miary rentowności operacyjnej po wyeliminowaniu zdarzeń spoza podstawowej działalności operacyjnej Grupy oraz pozycji z rachunku zysków i strat, które mają charakter niegotówkowy. Uzasadnieniem stosowania Skorygowanej EBITDA jest popularność tego wskaźnika jako miary rentowności operacyjnej wśród analityków finansowych oraz inwestorów, jak również to, iż Skorygowana EBITDA to stosowana
przez nas wewnętrznie miara w procesie budżetowania i rachunkowości zarządczej.
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––

Zadłużenie netto definiujemy jako sumę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu pomniejszoną o saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów;
Uzasadnieniem stosowania wskaźnika Zadłużenia netto jest przedstawienie informacji o dźwigni finansowej Grupy. Wskaźnik zadłużenia netto jest miarą krótkoterminowego zadłużenia Grupy.

––

Wskaźnik konwersji gotówki definiujemy dla danego okresu jako stosunek różnicy między Skorygowaną EBITDA i CAPEX (rozumiany jako wypływy środków pieniężnych z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz nabycia wartości niematerialnych) do Skorygowanej EBITDA; Uzasadnieniem stosowania Wskaźnika
konwersji gotówki jest popularność tego wskaźnika jako miary rentowności operacyjnej wśród analityków finansowych oraz inwestorów.

Przedstawione mierniki nie są porównywalne z podobnie nazwanymi miernikami stosowanymi przez inne spółki. Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi informacjami finansowymi i niepolegania na jednym mierniku finansowym.

Tabela poniżej przedstawia uzgodnienie Skorygowanej EBITDA do Zysku Netto dla poszczególnych pozycji zaprezentowanych w Historycznych
Informacjach Finansowych
9 miesięcy zakończone
30 września
2021

2020

Rok zakończony 31 grudnia
2020

2019

2018

(niebadane)
(w tys. PLN)
Zysk netto
Marża zysku netto
Podatek dochodowy
Udział w zysku/(stracie) inwestycji wykazywanych metodą praw
własności
Strata na sprzedaży udziałów w jednostkach zależnych
Przychody/(koszty) finansowe netto
Zysk z działalności operacyjnej
Marża zysku operacyjnego
Amortyzacja
EBITDA
Marża EBITDA (%)
Koszty Oferty
MSSF 2(1)
Utrata wartości aktywów Emplo(2)
Skorygowana EBITDA
Skorygowana marża EBITDA (%)

212.617

75.069
35%
(19.666)

106.928
36%
(26.519)

128.357
35%
(32.093)

117.651
36%
(30.415)

2.258
(4.925)
136.114
45%
(11.471)
147.585
49%
(731)
-

7.941

6.327

(11.317)
-

2.121
(5.713)
98.327
46%
(8.638)
107.695
50%
(731)
-

199.720

107.696

148.316

58%

50%

50%

62%
(55.217)
5.285
86.799
175.750
51%
(8.838)
184.588
54%

(3.814)

(763)

-

(6.614)
159.886
44%
(11.014)
170.900
47%
(3.919)
174.819
48%

14.682
127.057
39%
(9.919)
136.976
42%
(6.000)
(7.749)
150.725
46%

Źródło: Emitent
Uwagi:
(1)

MSSF 2 oznacza płatności w formie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych.

Utrata wartości aktywów Emplo oznacza utratę wartości praw własności do spółki Emplo sp. z o.o. (właściciel Emplo sp. z o.o. – platformy SaaS do integracji narzędzi komunikacji
wewnętrznej).
(2)

Wybrane wskaźniki operacyjne
Grupa Pracuj stosuje pewne wskaźniki operacyjne, które stanowią jedynie informację uzupełniającą i nie mogą przedstawiać szerszego obrazu
sytuacji Grupy. Przedstawione poniżej wskaźniki operacyjne nie są jednolicie definiowane i określane. Metody obliczeniowe stosowane przez inne
spółki mogą się istotnie różnić od tych przyjętych przez Grupę. Dlatego też wskaźniki operacyjne przedstawione poniżej, jako takie, nie stanowią
podstawy do porównań z podobnymi wskaźnikami innych spółek. W związku z powyższym, poniższe wskaźniki operacyjne nie powinny być
wykorzystywane do analizy wyników Grupy, w tym w porównaniu z innymi spółkami. Przedstawione poniżej wskaźniki operacyjne nie powinny
być wykorzystywane do prognozowania sytuacji Grupy.
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Poniższe tabele przedstawiają wybrane wskaźniki operacyjne Grupy za wskazane okresy:
9 miesięcy
zakończone
30 września
2021

Rok zakończony 31 grudnia
2020
2019
2018

2020

Pracuj.pl

Liczba Projektów Rekrutacyjnych (w tysiącach)(1)
Średnia Cena Projektów Rekrutacyjnych (PLN)(2)
eRecruiter
Liczba of Aktywnych Klientów
Robota.ua
Liczba Projektów Rekrutacyjnych (w tysiącach) (1)
Liczba Bezpłatnych Projektów Rekrutacyjnych (w tysiącach)
Liczba Płatnych Projektów Rekrutacyjnych (w tysiącach)
Średnia Cena Płatnego Projektu Rekrutacyjnego (PLN)(3)

380
726

227
716

310
731

401
707

399
678

1.536

1.409

1.436

1.397

1.221

832
381
451
82

414
102
312
81

577
156
421
82

701
96
605
74

862
285
577
45

Źródło: Spółka
Uwagi:
Liczba projektów rekrutacyjnych równa się liczbie kredytów, które zostały wykorzystane do zamieszczenia ofert pracy na pracuj.pl lub robota.ua. W przypadku pracuj.pl 1 kredyt
może być zamieniony na wiele ofert pracy (oferty będą miały ten sam tytuł, ale różne lokalizacje – średnio 1,8), natomiast w przypadku robota.ua 1 kredyt może być zamieniony tylko
na 1 ofertę pracy na okres jednego miesiąca.
(1)

Dla pracuj.pl zdefiniowany jako przychód z projektów rekrutacyjnych (wykorzystane i przeterminowane kredyty na zamieszczanie ofert pracy + dodatki) podzielony przez liczbę
projektów rekrutacyjnych.
(2)

(3)

Dla robota.ua zdefiniowane jako przychody zewnętrzne z Ukrainy podzielone przez liczbę płatnych projektów rekrutacyjnych.

Prezentowane powyżej pomiary wyników są nieporównywalne z podobnymi pomiarami stosowanymi przez inne spółki. Spółka zachęca do zapoznania się z pełnymi Historycznymi Informacjami Finansowymi i nieopierania się na pojedynczych pomiarach wyników.
Wpływ COVID-19
Pandemia COVID-19 nie miała wpływu na kształtowanie i metodologię obliczania przez Spółkę poszczególnych wskaźników alternatywnych
pomiarów wyników ani wybranych wskaźników operacyjnych przedstawionych w Prospekcie. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację związaną
z pandemią COVID-19, w tym jej wpływ na wyniki finansowe Spółki. Podjęte przez Spółkę decyzje oraz działania umożliwiły Spółce prowadzenie
swojej działalności bez większych zakłóceń. Spółka nie doświadczyła występowania istotnych problemów w realizacji głównych zadań ani przerw
w kontaktach ze swoimi klientami. Ponadto wszelkie procedury wewnętrzne są wykonywane normalnie.
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PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ
Poniższe omówienie sytuacji operacyjnej i finansowej zostało sporządzone na podstawie Historycznych Informacji Finansowych zamieszczonych
w dalszej części niniejszego Prospektu.
Niniejszy rozdział należy czytać w powiązaniu z Historycznymi Informacjami Finansowymi, w tym informacją dodatkową do nich, jak też innymi
informacjami finansowymi zawartymi w innych częściach niniejszego Prospektu. Podstawowe informacje dotyczące osądów i zasad rachunkowości
użytych do sporządzenia historycznych informacji finansowych podano poniżej w punkcie „Istotne zasady rachunkowości, oszacowania i osądy”. Jeżeli
nie stwierdzono inaczej, to zaimki „my”, „nas”, „nasze” w niniejszym omówieniu i analizie odnoszą się do Grupy.
Informacje o charakterze finansowym i operacyjnym przedstawione w tabelach w tym rozdziale zostały zaokrąglone do tysiąca złotych. W związku
z tym powiązane informacje zawarte w tym rozdziale oraz w innych częściach Prospektu mogą się różnić w niewielkim stopniu z powodu zaokrągleń.
Poniższe omówienie zawiera również stwierdzenia dotyczące przyszłości. Faktyczne wyniki Grupy mogą się znacząco różnić od wyników, o których
mowa w tych stwierdzeniach. Czynniki, które mogą wpłynąć lub przyczynić się do powstania takich różnic, obejmują m.in. czynniki omówione poniżej
i w innych częściach niniejszego Prospektu, zwłaszcza w części „Stwierdzenia dotyczące przyszłości” oraz „Czynniki ryzyka”.
Historyczne Informacje Finansowe zostały sporządzone zgodnie z MSSF.

Informacje ogólne
Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, opartą o internetowe serwisy z ogłoszeniami o pracę, która świadczy usługi wsparcia różnych podmiotów w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników. Grupa Pracuj
ułatwia użytkownikom jej serwisów znalezienie odpowiedniego zatrudnienia umożliwiającego pełne wykorzystanie ich potencjału oraz tworzy
światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku HR. Grupa działa od ponad 20 lat w Polsce i od 15 lat na Ukrainie. Marki należące
do Grupy tworzą zaawansowany cyfrowy ekosystem dla branży HR, spośród których najważniejsze to Pracuj.pl, Robota.ua i eRecruiter. Marki te są
wspierane od 2021 r. przez dwie inne – Dryg.pl, rozwiązanie skoncentrowane na pracownikach fizycznych, oraz theprotocol.it (The Protocol.it),
specjalistyczny serwis rekrutacyjny dedykowany branży IT.
Działalność Grupy Pracuj obejmuje dwa główne obszary aktywności: kompleksową rekrutację online oraz nowoczesne technologie dla HR.

Istotne czynniki wpływające na wyniki działalności Spółki i trendy rynkowe
Zdaniem Spółki opisane niżej czynniki i trendy rynkowe w istotny sposób wpływały na wyniki działalności i sytuację finansową Grupy w okresie
objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi. O ile nie wskazano inaczej, Spółka przewiduje, że w przyszłości będą one nadal wywierać
znaczący wpływ na wyniki działalności i sytuację finansową Grupy.
Otoczenie gospodarcze w Polsce
Grupa uzyskuje większość przychodów z prowadzonej w Polsce działalności, która jest bezpośrednio powiązana z polskim rynkiem pracy. Z tego
względu wyniki jej działalności w znacznym stopniu kształtowane są przez czynniki makroekonomiczne i inne czynniki gospodarcze wpływające
na Polskę, w tym zwłaszcza przez tempo rozwoju polskiej gospodarki oraz kształtowanie się polskiego rynku pracy. W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi i do Daty Prospektu, największy wpływ na działalność Grupy miały trendy i czynniki makroekonomiczne
występujące w gospodarce polskiej, w tym wielkość realnego wzrostu PKB, stopa inwestycji, inflacja, wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto
oraz stopa bezrobocia rejestrowanego.
W ostatnich latach polska gospodarka radziła sobie lepiej niż gospodarki większości państw członkowskich Unii Europejskiej. W tabeli poniżej
przedstawiono wielkości wskazanych powyżej wskaźników makroekonomicznych dotyczących Polski we wskazanych okresach:
Na dzień 31 grudnia
2020

2019

2018

(%)
Realny wzrost PKB
Stopa bezrobocia rejestrowanego

(2,7)(1)

4,7

5,4

6,2

5,2

5,8

(1) Wstępny szacunek GUS. Na Datę Prospektu GUS nie opublikował danych dotyczących realnego wzrostu PKB za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
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Przychody Grupy z umów z klientami uległy podwyższeniu o 129.170 tys. PLN, tj. o 60,2% z 214.678 tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. do 343.848 tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. Ich wzrost wynikał głównie ze zwiększenia liczby ofert pracy zamieszczanych w internetowych serwisach rekrutacyjnych Grupy, w wyniku silnego odbicia rynku po pandemii
COVID-19 w Polsce i na Ukrainie oraz dzięki efektywnej strategii sprzedaży Grupy wspartej licznymi działaniami marketingowymi. Przychody
Grupy z umów z klientami uległy obniżeniu pomiędzy rokiem 2019 a 2020 o 18,6%, z 367.503 tys. PLN w 2019 r. do 299.308 tys. PLN w 2020
r., na co wpływ miała pandemia COVID-19 i związane z nią spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce i na Ukrainie. Pomiędzy rokiem 2018
a 2019 nastąpił wzrost przychodów Grupy o 12,3% z 327.229 tys. PLN w 2018 r. do 367.503 tys. PLN w 2019 r. Spółka oczekuje, że zmniejszanie
się stopy bezrobocia w Polsce powinno pozytywnie wpływać na działalność Grupy w związku z poszukiwaniem przez pracodawców dodatkowych
kandydatów, wchodzeniem na rynek pracy nowych kandydatów poszukujących zatrudnienia oraz zwiększoną rotacją pracowników, co powinno
prowadzić do bardziej intensywnego korzystania z usług Grupy i przekładać się na wyższe przychody z umów z klientami.
Zdaniem Spółki, trwały wzrost PKB w Polsce będzie przyczyniał się do rozwoju rynku pracy, co z kolei może pozytywnie wpływać na działalność
Grupy oraz jej wyniki finansowe.
Z kolei znaczące spowolnienie wzrostu PKB w Polsce lub znaczący wzrost bezrobocia w Polsce miałyby niekorzystny wpływ na rynek pracy,
a w konsekwencji na działalność Grupy oraz jej wyniki finansowe.
Konkurencja
Na polskim i ukraińskim rynku rekrutacji pracowników, zarówno internetowym, jak i tradycyjnym, Grupa ma wielu konkurentów. Głównymi bezpośrednimi konkurentami Grupy w zakresie rekrutacji za pośrednictwem Internetu są spółki prowadzące internetowe serwisy rekrutacyjne, takie
jak np. OLX, Infopraca, Praca.pl, NoFluff Jobs czy Just Join IT w Polsce i Work.ua czy OLX na Ukrainie, oraz agregujące ogłoszenia o pracę z różnych
źródeł, takie jak Jooble czy Indeed, a także profesjonalne serwisy społecznościowe, takie jak LinkedIn czy Goldenline. Ponadto, Spółka przewiduje
możliwość pojawienia się nowych konkurentów w zakresie rekrutacji internetowej, a także nowych typów konkurentów, takich jak społecznościowe platformy wideo (np. TikTok). Konkurentami prowadzącymi działalność w zakresie tradycyjnych metod rekrutacji są, między innymi,
wydawcy gazet i magazynów oraz krajowe i regionalne agencje rekrutacyjne, z których niektórzy opracowali, opracowują lub nabyli nowe platformy medialne, takie jak strony internetowe poświęcone rekrutacji. Dlatego też, pomimo czołowej pozycji na rynku internetowych serwisów
rekrutacyjnych i silnej rozpoznawalności marki, rosnąca konkurencja ze strony istniejących i nowych uczestników polskiego rynku rekrutacji może
w przyszłości negatywnie wpływać na rozwój działalności i rentowność Grupy.
Wzrost sprzedaży ogłoszeń o pracę oraz usług dodatkowych Grupy
Po nawiązaniu relacji z pracodawcą lub agencją rekrutacyjną Grupa podejmuje działania mające na celu zakup przez klienta większej liczby ogłoszeń o pracę oraz zakup usług dodatkowych, dzięki czemu z czasem może uzyskać wyższe przychody ze sprzedaży usług na jego rzecz.
Grupa wypracowała unikalne podejście do oferowania produktów w formie tzw. „projektów rekrutacyjnych”, co uważa za czynnik wyróżniający
ją zarówno na polskim, jak i ukraińskim rynku rekrutacyjnym. Projekt rekrutacyjny oferowany przez Grupę składa się z: (i) ogłoszenia o pracę; (ii) dodatków budujących zasięg i zwiększających liczbę CV wysyłanych przez kandydatów (ang. add-ons); oraz (iii) darmowego narzędzia
do przeglądania zgłoszeń (Strefa Pracuj). Grupa na bieżąco aktualizuje portfel dodatków dostępnych dla klienta, opracowanych dla poprawy
pozycjonowania i widoczności ofert pracy w celu dotarcia do większej liczby potencjalnych kandydatów, pozyskania większej liczby aplikacji
i skrócenia czasu potrzebnego do znalezienia odpowiedniego kandydata. Wśród dodatków dostępne są między innymi: odświeżenie ogłoszenia,
wyróżnienie logotypem oraz Super Oferta.
Spółka jest także przekonana, że zespoły sprzedażowe Grupy skutecznie budują stosunki z ważnymi klientami. Spółka spodziewa się dalszego
wzrostu sprzedaży projektów rekrutacyjnych w miarę rozwoju rynku rekrutacji internetowej w Polsce i na Ukrainie oraz wzrostu zadowolenia
klientów z usług Grupy. W rezultacie, Spółka spodziewa się, że wzrost przychodów ze sprzedaży projektów rekrutacyjnych będzie w przyszłości
jednym z głównych źródeł rozwoju działalności Grupy.
Koszty usług marketingowych
Koszty usług marketingowych były drugimi po kosztach świadczeń pracowniczych największymi kosztami operacyjnymi Grupy i stanowiły za
okresy 9 miesięcy zakończone 30 września w latach 2021 i 2020, odpowiednio 8,8% i 5,3% przychodów z umów z klientami. Poziom kosztów
usług marketingowych wynika przede wszystkim ze wzrostu liczby ogłoszeń o pracę publikowanych w serwisach Grupy, a tym samym z konieczności pozyskiwania nowych i utrzymywania dotychczasowych użytkowników oraz zachęcania ich do wysyłania zgłoszeń na ogłoszenia o pracę
w miarę rozwoju działalności w latach 2018-2020. Koszty usług marketingowych obejmują przede wszystkim koszty działań marketingowych
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służących pozyskiwaniu zgłoszeń na ogłoszenia o pracę, koszty związane z budowaniem marki, pozyskiwaniem i utrzymywaniem klientów oraz
public relations. Koszty usług marketingowych były drugimi po kosztach świadczeń pracowniczych największymi kosztami operacyjnymi Grupy
i stanowiły w latach 2018, 2019 i 2020 odpowiednio 10,0%, 11,0% i 5,4% przychodów z umów z klientami. Spadek udziału kosztów usług marketingowych w 2020 r. w przychodach z umów z klientami wynikał przede wszystkim z decyzji Zarządu Spółki o ich ograniczeniu w obliczu pandemii
COVID-19 i spadku przychodów z umów z klientami. Grupa w przeszłości była w stanie i w przekonaniu Spółki w przyszłości także będzie w stanie
racjonalnie zarządzać kosztami usług marketingowych.
Spółka planuje nadal rozwijać kanał e-commerce, co pozwoli na dalszą optymalizację zarządzania kosztami sprzedaży. Jeżeli jednak Grupa nie
będzie w stanie skutecznie zarządzać kosztami usług marketingowych lub zwiększone koszty usług marketingowych nie będą skutkować odpowiednio zwiększonymi przychodami z umów z klientami, może to mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność Grupy i jej wyniki finansowe.
Poniższy wykres przedstawia podział kosztów marketingu w latach 2018-2020 oraz za 9 miesięcy zakończone 30 września 2020 r. i 9 miesięcy
zakończone 30 września 2021 r.:

Źródło: Spółka

Tendencje i cele krótko-, blisko- i średnioterminowe
Zarząd jest zdania, że w okresie pomiędzy 30 września 2021 r. a Datą Prospektu, poza wskazanymi poniżej lub omawianymi w niniejszym rozdziale: „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej”, Grupa nie zanotowała istotnych zmian w tendencjach dotyczących przychodów, sprzedaży,
zapasów, kosztów ani cen kupna, ani nie nastąpiły żadne istotne zmiany w wynikach operacyjnych lub sytuacji finansowej Grupy.
W krótkim terminie oczekuje się, że przewidywany roczny wzrost wartości przychodów z umów z klientami w Polsce utrzyma się w wysokim
przedziale pięćdziesięcioprocentowym w stosunku do poprzedniego roku (rok do roku). Ze względu na kontynuację wzrostu przychodów ze
sprzedaży z umów z klientami w Polsce oczekuje się, że w bliskim i średnim terminie wzrost wartości przychodów z umów z klientami zawartych
w Polsce utrzyma się w niskim przedziale kilkunastoprocentowym w stosunku do poprzedniego roku (rok do roku). Wzrost ten powinien wynikać
z oczekiwanego wzrostu przychodów z projektów rekrutacyjnych.
W krótkim terminie oczekuje się przewidywanego rocznego wzrostu wartości przychodów z umów z klientami na Ukrainie w średnim-niskim
przedziale trzydziestoprocentowym w stosunku do poprzedniego roku (rok do roku). Ze względu na kontynuację wzrostu przychodów ze sprzedaży z umów z klientami na Ukrainie w bliskim terminie oczekuje się wzrostu wartości przychodów z umów z klientami zawartych na Ukrainie na poziomie kilkunastoprocentowym w stosunku do poprzednich okresów. W średnim terminie oczekuje się wzrostu wartości przychodów
z umów z klientami zawartych na Ukrainie na średnim-niskim poziomie dwudziestoprocentowym w stosunku do poprzednich okresów. W roku
2021 kluczowymi czynnikami były ożywienie gospodarcze po pandemii COVID-19 oraz zwiększony popyt i rynkowa rywalizacja o kandydatów
na rynku pracy. Wzrost ten powinien wynikać z oczekiwanego wzrostu przychodów z projektów rekrutacyjnych.
W krótkim terminie oczekuje się, że przewidywany roczny wzrost wartości skonsolidowanych przychodów z umów z klientami Grupy utrzyma się
w średnim przedziale pięćdziesięcioprocentowym w stosunku do poprzedniego roku (rok do roku). Ze względu na kontynuację wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży z umów z klientami Grupy oczekuje się, że w bliskim i średnim terminie wzrost wartości skonsolidowanych
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przychodów z umów z klientami Grupy utrzyma się w niskim przedziale kilkunastoprocentowym w stosunku do poprzednich okresów. Wzrost ten
powinien wynikać z oczekiwanego wzrostu przychodów z projektów rekrutacyjnych.
Spółka jest zdania, że do Daty Prospektu środki podjęte przez Spółkę w związku z pandemią COVID-19 w okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi okazały się skuteczne, a stosowany model działalności odporny na skutki pandemii COVID-19. W konsekwencji Spółka
przewiduje, że w krótkim, bliskim i średnim terminie Spółka wygeneruje skonsolidowane przychody z umów z klientami w granicach poziomów
przedstawionych powyżej.
Spółka oczekuje, że powyższy przewidywany wzrost wartości skonsolidowanych przychodów z umów z klientami Grupy w krótkim, bliskim i średnim terminie może pozytywnie wpłynąć na Skorygowaną Marżę EBITDA.
W związku z realizowaną strategią Zarząd ustalił następujące cele gospodarcze dotyczące rozwoju Grupy, które mają być realizowane w perspektywie średnioterminowej:
•• przewidywany poziom nakładów inwestycyjnych powinien pozostać na historycznym poziomie (w porównaniu z przychodami), zgodnym
z dotychczasowym poziomem przedstawionym w Prospekcie w latach 2018-2019;
•• przewidywany poziom kapitału obrotowego powinien pozostać na historycznym poziomie (w porównaniu z przychodami), zgodnym
z dotychczasowym poziomem przedstawionym w Prospekcie w latach 2018-2019;
•• rzeczywista stopa podatkowa Spółki powinna utrzymać się na poziomie około 20% zgodnie z dotychczasowym poziomem przedstawionym
w Prospekcie;
•• oczekuje się, że dokonywane płatności z tytułu dywidendy będą wynosiły nie mniej niż 50% zysku netto przeznaczonego do podziału
w danym roku obrotowym.
Niektóre stwierdzenia w tej sekcji oraz w sekcji „Opis działalności”, w tym w szczególności wytyczne i tendencje opisane powyżej,
stanowią stwierdzenia dotyczące przyszłości. Niniejsze stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych
wyników finansowych, a nasze rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości, co wynika z wielu czynników, w tym między innymi opisanych w sekcjach „Stwierdzenia dotyczące przyszłości” i „Czynniki ryzyka”. Inwestorzy nie powinni opierać się nadmiernie na żadnym z powyższych stwierdzeń.

Trendy rynkowe oraz czynniki zewnętrzne
Niniejszy punkt zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia te nie stanowią gwarancji osiągnięcia w przyszłości opisanych wyników finansowych. Faktyczne wyniki Grupy mogą w istotny sposób odbiegać od wyników przedstawionych lub sugerowanych w stwierdzeniach
dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym punkcie na skutek działania wielu czynników, w tym między innymi tych wskazanych poniżej
oraz w innych częściach niniejszego Prospektu, a w szczególności w rozdziale „Czynniki ryzyka” (patrz punkt „Istotne informacje – Stwierdzenia
dotyczące przyszłości”).
Inwestycje w rozwój talentów i koszty pracy
Spółka jest przekonana, że istotne znaczenie dla jej dalszego rozwoju będzie miała zdolność do pozyskania, zapewnienia rozwoju i zatrzymania
kluczowych pracowników, co pozwoli na dalsze pomyślne zarządzanie jej działalnością, w związku z czym Grupa oferuje konkurencyjne pakiety
wynagrodzeń i benefitów pracowniczych. Koszty świadczeń pracowniczych (w tym koszty wynagrodzeń i benefitów) stanowią znaczną część
kosztów operacyjnych Grupy. Grupa regularnie podwyższa poziom wynagrodzeń pracowników, w celu przyciągnięcia i zatrzymania utalentowanych osób. Grupa na bieżąco analizuje sytuację na rynku pracy i na podstawie tych analiz kształtuje coroczne podwyżki wynagrodzenia.
Sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19
Stan epidemii wprowadzony na terytorium Polski oraz stan nadzwyczajny na terytorium Ukrainy w związku z pandemią COVID-19 miał istotny
wpływ na sytuację finansową Grupy w roku 2020, ale nie wpłynął na zakres prowadzonej przez Grupę działalności gospodarczej.
Główni klienci Grupy są w dobrej sytuacji finansowej. Pandemia COVID-19 ma jednak bezpośredni wpływ na rynek pracy, a tym samym na działalność Grupy. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd część firm wstrzymała lub ograniczyła zatrudnianie nowych pracowników.
W wyniku tego spadku aktywności liczba ogłoszeń o pracę umieszczanych na platformie Grupy, liczba kandydatów przeglądających ogłoszenia
o pracę w bazie danych Grupy oraz przychody Grupy zmniejszyły się w kwietniu 2020 r. w stosunku do marca 2020 r. o 52%. Grupa zaczęła
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obserwować ożywienie aktywności na swojej platformie w okresie od maja 2020 r. i, na Datę Prospektu, osiąga przychody z umów z klientami
na poziomie wyższym niż przed pandemią COVID-19, jednakże nie ma pewności co do ich dalszej stabilności.
W obliczu światowej pandemii COVID-19 oraz wprowadzenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego Spółka dokonała wieloaspektowej analizy tego ryzyka w odniesieniu do działalności biznesowej. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju i za granicą,
mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości wszystkich procesów operacyjnych i biznesowych, a także bezpieczeństwa pracowników,
współpracowników oraz partnerów biznesowych Spółki, Zarząd Spółki podjął odpowiednie w opinii Zarządu Spółki działania. Część z nich została
opisana poniżej.
Grupa posiada infrastrukturę informatyczną, która umożliwiła szybką reorganizację sposobu pracy i kontynuowanie działalności gospodarczej
w trybie zdalnym w znacznym zakresie. Grupa zapewniła dotychczasowy poziom świadczonych usług, w szczególności obsługi klienta, oraz ciągłość działania. Grupa szybko odpowiedziała na obostrzenia związane ze stanem epidemii, wspierając klientów ofertą rozwiązań do prowadzenia
procesów rekrutacyjnych w sposób zdalny. W związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa Grupa podjęła również szereg działań
w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom, klientom i partnerom biznesowym. Koncentrowały się one przede wszystkim
na wdrożeniu zasad przebywania w biurach spółek z Grupy, organizacji podróży służbowych, spotkań z klientami i dostawcami oraz postępowania w przypadku podejrzenia i potwierdzenia zakażenia.
Rozprzestrzenianie się wirusa oraz związane z tym obostrzenia ograniczające wybrane rodzaje działalności gospodarczej i aktywność społeczną to
aktualnie główne w opinii Spółki czynniki ryzyka dla prowadzonej przez Grupę działalności gospodarczej. Na polskim oraz ukraińskim rynku pracy
widoczne są skutki kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Zapotrzebowanie na pracowników było silnie uzależnione od branży, w której
działało dane przedsiębiorstwo w roku 2020 i takie samo uzależnienie obserwowane jest w 2021 r.
Aktualna sytuacja epidemiologiczna będzie nadal zdaniem Spółki sprzyjała wykorzystywaniu przez przedsiębiorstwa technologicznych rozwiązań wspierających rekrutację z uwagi na ograniczanie tradycyjnych procesów rekrutacyjnych opartych na bezpośrednim kontakcie z kandydatami. Grupa odpowiada na takie potrzeby rynku, oferując odpowiednio przygotowane narzędzia i produkty.
Zarząd Spółki obserwuje na bieżąco wpływ pandemii na sytuację rynkową oraz na działalność gospodarczą Grupy i podejmuje odpowiednie
kroki, aby minimalizować negatywne dla Grupy skutki wynikające ze stanu epidemii. Grupa posiada wystarczające środki finansowe pozwalające
na kontynuowanie działalności, w tym regulowanie bieżących zobowiązań, nawet w przypadku tymczasowego spadku przychodów.
Zmiany kursów walut
Grupa jest narażona na transakcyjne ryzyko walutowe w zakresie, w jakim występuje niedopasowanie pomiędzy walutami, w których denominowane są transakcje sprzedaży, zakupu, należności i zobowiązania, a odpowiednimi walutami funkcjonalnymi spółek Grupy. Walutami funkcjonalnymi spółek z Grupy są przede wszystkim PLN i UAH. Grupa posiada ekspozycje w walutach obcych, w tym przede wszystkim w EUR i USD.
Niekorzystne zmiany kursowe (osłabienie PLN lub UAH w stosunku do walut obcych, głównie EUR i USD) mogą negatywnie wpłynąć na poziom
zobowiązań Grupy oraz spowodować wzrost kosztów, co z kolei może przyczynić się do pogorszenia wyników finansowych osiąganych przez
Grupę.
Ponieważ Grupa prowadzi działalność głównie na rynku polskim, ryzyko walutowe jest znacznie ograniczone.
Koszty związane z dostosowaniem się do obowiązujących regulacji prawnych
Spółka działa w sektorze usług rekrutacyjnych, który jest przedmiotem wielu regulacji w zakresie m.in. ochrony danych osobowych, praw własności intelektualnej, marketingu. Spółka uważa, że będzie ponosiła istotne koszty zapewnienia zgodności jej działalności z prawem, w szczególności
w związku z m.in. dostosowaniem się do wymogów regulacyjnych oraz wraz z planowanym rozszerzeniem działalności oraz wdrażaniem nowych
projektów Spółki. Ponadto, wszelkie przypadki, w których Spółka nie spełni stawianych przed nią wymogów regulacyjnych, mogą istotnie wpłynąć na wyniki Spółki.

Trendy i istotne zdarzenia po dniu 31 grudnia 2020 r.
Nie licząc zdarzeń opisanych poniżej, od dnia 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiła żadna istotna zmiana sytuacji finansowej lub handlowej Spółki
lub istotne zdarzenia w rozwoju Spółki.
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Zmiany kapitału podstawowego
W dniu 5 października 2021 r., zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 sierpnia 2021 r., nastąpiło obniżenie
kapitału podstawowego Spółki o kwotę 652.600,00 PLN, w drodze umorzenia nabytych przez Spółkę 130.520 akcji własnych o wartości nominalnej 5,00 PLN każda.
W dniu 5 października 2021 r., w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 sierpnia 2021 r. oraz z rozliczeniem
programu motywacyjnego z dnia 5 grudnia 2017 r., nastąpiło podwyższenie kapitału podstawowego Spółki do kwoty 340.521.250,00 PLN o kwotę 6.307.000,00 PLN, w drodze emisji 1.261.400 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 5,00 PLN każda. Akcje zostały objęte
w zamian za wkład pieniężny, przez uprawnionych członków programu, w tym akcje o wartości 5.363.950,00 PLN objęte zostały przez członków
Zarządu Spółki.
Spłata kredytu terminowego
W dniu 12 kwietnia 2021 r. kredyt terminowy od mBank S.A., DNB Bank Polska S.A. oraz PKO Bank Polski S.A., udzielony Spółce na podstawie
umowy w sprawie kredytów z dnia 30 maja 2016 r. pomiędzy Spółką, mBank S.A., DNB Bank Polska S.A. oraz PKO Bank Polski S.A., ze zmianami,
został spłacony przez Spółkę w całości. Wraz ze spłatą kredytu wygasły zabezpieczenia ustanowione w związku z umową w sprawie kredytów.
Ponadto, Spółka otrzymała od tych banków oświadczenia o zwolnieniu zabezpieczeń ustanowionych w związku z kredytem terminowym,
w związku z czym na Datę Prospektu Spółka jest w trakcie podejmowania działań mających na celu wykreślenie zastawów ustanowionych dla
zabezpieczenia spłaty tego kredytu z rejestru zastawów.
Inwestycja w spółkę Fitqbe sp. z o.o.
W dniu 10 maja 2021 r. została podpisana umowa inwestycyjna („Umowa Inwestycyjna”) pomiędzy m.in. Ataraxy Ventures Noga sp.k („Ataraxy”) (założycielem platformy Worksmile i podmiotem zależnym Macieja Nogi, akcjonariusza Spółki i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki),
Pracuj Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa („Fundusz”) (podmiotem
zależnym Pracuj Ventures), Spółką oraz Fitqbe sp. z o.o. („Fitqbe”), dotycząca inwestycji Spółki w platformę Worksmile. Zgodnie z Umową Inwestycyjną, Spółka uzyskała prawo do nabywania istniejących udziałów Fitqbe lub obejmowania nowych udziałów Fitqbe po określonej wycenie.
Ponadto Umowa Inwestycyjna przewiduje, że w razie osiągnięcia przez Fitqbe wyceny, obliczonej w sposób wskazany w Umowie Inwestycyjnej,
w wysokości co najmniej 60.000.000,00 zł, Spółce będzie przysługiwać uprawnienie do nabycia dodatkowych udziałów, tak by Spółka mogła osiągnąć 65% łącznej liczby udziałów w kapitale zakładowym Fitqbe oraz 65% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Fitqbe. Spółka będzie mogła
skorzystać z tego uprawnienia w okresie 12 miesięcy od osiągnięcia przez Fitqbe wyceny w wyżej wskazanej wysokości.
W dniu 29 lipca 2021 r. Spółka podpisała oświadczenie o przystąpieniu jako wspólnik do spółki Fitqbe sp. z o.o. oraz objęciu w jej kapitale zakładowym 44 udziałów nowej emisji o wartości nominalnej 50 PLN (dających prawo do 13% w kapitale zakładowym Fitqbe). Objęcie udziałów
nastąpiło w dniu 2 sierpnia 2021 r.
Worksmile to platforma well-being dedykowana pracownikom, która łączy gry i portale społecznościowe z wielofunkcyjnym rynkiem benefitów.
Worksmile odnotował 150% wzrost poziomu przychodów (miesięczny powtarzający się przychód będący efektywnym miesięcznym przychodem
ze wszystkich aktywnych powtarzających się subskrypcji), wynoszących obecnie około 300 tys. PLN (miesięcznie). Worksmile posiada obecnie
bazę około 150.000 użytkowników i ponad 100 klientów. Inwestycja w Worksmile zapewni Spółce dostęp do bazy klientów i know-how Worksmile. Ponadto, transakcja zapewni Spółce bazę do rozwoju na rynku benefitów i usług well-being dla pracowników w Polsce, który może zostać
wykorzystany przez Spółkę do dalszej ekspansji.
Zmiana formy prawnej Spółki
Uchwałą nr 3 z dnia 29 czerwca 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Grupa Pracuj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
postanowiło o przekształceniu Grupy Pracuj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą Grupa Pracuj spółka akcyjna.
Przekształcenie Spółki zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 sierpnia 2021 r. Na dzień wpisu przekształcenia kapitał zakładowy Spółki wynosił 334.866.850 PLN. Na dzień wpisu przekształcenia kapitał zakładowy Spółki dzielił się na 66.973.370
akcji o wartości 5 PLN każda, w tym 48.817.510 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach A00000001 do A48817510 oraz 18.155.860 akcji
uprzywilejowanych imiennych serii B o numerach B00000001 do B18155860.
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Wzrost wartości godziwej udziałów w Beamery Inc.
W czerwcu 2021 r. Beamery Inc. zakończyła rundę C finansowania, w ramach której Beamery Inc. pozyskała środki na rozwój dalszej działalności
od inwestorów niepowiązanych z Grupą, m.in. Ontario Teachers’ Pension Plan i Accenture Ventures, w łącznej wysokości 138 mln USD. Wycena
udziałów wyemitowanych przez Beamery Inc. w tej rundzie finansowania spowodowała przeszacowanie przez Grupę wartości godziwej posiadanych udziałów w tej spółce i jej zwiększenie o 86.222 tys. PLN.
Spółka traktuje posiadane udziały w Beamery Inc. jako inwestycję finansową i liczy na dalszy wzrost ich wartości. Spółka nie wyklucza sprzedaży
w przyszłości posiadanych udziałów w Beamery Inc.
Dywidenda
Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 czerwca 2021 r. zatwierdzono podział zysku netto osiągniętego w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. w kwocie 72.166.652,66 PLN w następujący sposób:
•• kwotę 6.531.777,71 PLN przeznaczono na fundusz celowy utworzony dla celów umorzenia udziałów własnych;
•• kwotę 65.634.874,95 PLN przeznaczono na wypłatę dywidendy.
Kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy została powiększona o kwotę 38.039.901,81 PLN przeniesioną z pozostałych kapitałów rezerwowych, utworzonych na mocy uchwały nr 6 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie sposobu podziału zysku
netto osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.
Realizacja programu płatności w formie akcji
W dniu 11 sierpnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały, na podstawie których Spółka wyemitowała
akcje w celu realizacji programu płatności w formie akcji opisanego w Nocie 6.8. do Historycznych Sprawozdań Finansowych. Spółka wyemitowała łącznie 1.261.400 akcji zwykłych imiennych serii C, stanowiących 1,86% kapitału zakładowego Spółki, w tym 1.072.790 akcji dla członków
Zarządu, w wyniku czego kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony do kwoty 340.521.250,00 złotych.
Ustanowienie kapitału docelowego
W dniu 22 października 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, w ramach której Zarząd Spółki jest upoważniony
do podwyższenia kapitału podstawowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D w liczbie nie większej niż 1.191.823 o wartości nominalnej 5,00 PLN każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.959.115,00 PLN. W granicach kapitału docelowego Zarząd
uprawniony jest do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału podstawowego.
Ustanowienie kapitału docelowego jest związane z przygotowaniami do wprowadzenia programów motywacyjnych dla osób zatrudnionych
w Grupie.
Wniesienie akcji spółki Grupa Pracuj S.A. do spółki Frascati Investments sp. z o.o.
W dniu 22 października 2021 r. akcjonariusz większościowy Spółki Przemysław Gacek wniósł w formie wkładu niepieniężnego 34.733.168 akcji
zwykłych imiennych serii A Spółki do spółki Frascati Investments sp. z o.o. W wyniku tej transakcji nie zaszły zmiany w zakresie kontroli nad Spółką
ani w zakresie beneficjenta rzeczywistego.

Kluczowe mierniki wyników – wybrane wskaźniki finansowe i operacyjne
Wybrane wskaźniki finansowe – Alternatywne Pomiary Wyników
Spółka ocenia wyniki Grupy, korzystając z Alternatywnych Pomiarów Wyników, które nie pochodzą z Historycznych Informacji Finansowych,
ale są obliczane na podstawie informacji finansowych zawartych w Historycznych Informacjach Finansowych. Alternatywne Pomiary Wyników
przedstawione poniżej nie są wymagane zgodnie z MSSF i nie były badane ani przeglądane przez biegłego rewidenta.
Alternatywne Pomiary Wyników należy traktować jako informacje uzupełniające, poszerzające prezentację wyników i sytuacji finansowej Grupy.
Pomiary te nie są zdefiniowane w MSSF, wobec czego nie należy traktować ich jako alternatywy dla mierników definiowanych w MSSF, takich jak
zysk/(strata) netto, zysk z działalności operacyjnej, środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, płynność czy inne mierniki MSSF. Ponadto
Alternatywne Pomiary Wyników opisane poniżej nie mają jednolitej i ustalonej definicji. Sposoby ich obliczania w innych spółkach mogą znacząco odbiegać od tych stosowanych przez Grupę. Z tego względu Alternatywne Pomiary Wyników prezentowane poniżej nie mogą, jako takie, być
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porównywane z podobnymi wskaźnikami obliczanymi przez inne spółki. W związku z tym, poniższych Alternatywnych Pomiarów Wyników nie
należy wykorzystywać do analizowania działalności Grupy, także w porównaniu z innymi spółkami, zamiast mierników MSSF lub w oderwaniu
od nich i informacji zawartych w Historycznych Informacjach Finansowych. Poniższe wskaźniki finansowe nie powinny być wykorzystywane
do prognozowania wyników lub sytuacji finansowej Grupy.
Tabele poniżej prezentują Alternatywne Pomiary Wyników, z których korzystaliśmy w podanych datach i okresach, wraz z uzasadnieniem ich
zastosowania.
9 miesięcy zakończonych
30 września
2021
2020

EBITDA(1) (2)
Skorygowana EBITDA(1)
Marża EBITDA (%)(1)
Skorygowana marża EBITDA (%)(1)
Zadłużenie netto(1)
Wskaźnik konwersji gotówki(1)

184.588
199.720
54%

Rok zakończony 31 grudnia
2020
2019
2018
(niebadane)
(w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej)
106.965
147.585
170.900
136.976
107.696
148.316
174.819
150.725
50%
49%
47%
42%

58%

50%

(121.668)
97%

(32.354)
98%

50%
(73.787)
98%

48%
(18.750)
96%

46%
44.593
95%

Źródło: (1) Emitent, (2) Historyczne Informacje Finansowe

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wskaźnika Zadłużenia netto do Skorygowanej EBITDA na koniec okresów objętych Historycznymi
Informacjami Finansowymi.
9 miesięcy zakończonych
30 września
Rok zakończony 31 grudnia
2021
2020
2019
2018
(tys. PLN, chyba że wskazano inaczej)
Zobowiązania finansowe*
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Zadłużenie netto
Skorygowana EBITDA
Zadłużenie netto / Skorygowana EBITDA

28.257
(149.925)

61.440
(135.227)

67.184
(85.934)

138.137
(93.544)

(121.668)

(73.787)

(18.750)

44.593

199.720

148.316

174.819

150.725

(0,6)x

(0,5)x

(0,1)x

0,3x

Źródło: Spółka
* oznacza sumę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu

Rating kredytowy Grupy jest również na odpowiednim poziomie, o czym świadczy dostępny, a niewykorzystany przez Grupę limit kredytu odnawialnego w umowie z dnia 30 maja 2016 r. Ujemne kapitały własne na poziomie skonsolidowanym 31 grudnia 2018 r. były efektem procesu
reorganizacji w Grupie i nie miały wpływu na sytuację płynnościową spółek w Grupie ani potencjał dywidendowy Spółki.

Objaśnienie kluczowych pozycji Sprawozdania z całkowitych dochodów
Na potrzeby poniższego omówienia wyników działalności Grupy kluczowe pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów obejmują:
Przychody z umów z klientami
Przychody ze sprzedaży ujmuje się w kwocie wynagrodzenia, którego Grupa oczekuje w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub wykonanie przyrzeczonych usług.
Głównymi źródłami przychodów Grupy jest sprzedaż:
•• produktów rekrutacyjnych (ogłoszenia publikowane na stronie Pracuj.pl i Robota.ua oraz produkty wspierające publikacje wpływające
na większą liczbę odsłon);
•• produktów wizerunkowych (np. profil pracodawcy na stronie Pracuj.pl i Robota.ua, publikacje w Przewodniku Pracodawcy i inne);
•• dostępu do systemów rekrutacyjnych, w szczególności eRecruiter.
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Przychody ze sprzedaży ogłoszeń i publikacji profilu pracodawcy ujmowane są w miarę upływu czasu w okresie ich publikacji na podstawie umów
zawartych z klientami na okresy nie dłuższe niż 1 rok. Dostęp do serwisu eRecruiter oferowany jest w modelu SaaS (ang. Software as a Service),
gdzie klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści płynące ze świadczenia usług przez Grupę.
Grupa ujmuje przychody ze sprzedaży w określonym momencie w czasie w przypadku sprzedaży produktów wspierających publikacje ogłoszeń
oraz produktów wizerunkowych (poza przychodami z publikacji profilu pracodawcy, które ujmowane są przez okres publikacji profilu).
Podczas ustalania ceny transakcyjnej Grupa rozważa występowanie wynagrodzenia zmiennego (rabaty, premie i kary umowne), jednak co
do zasady tego typu komponenty w umowach nie występują.
Aktywa z tytułu umów
Aktywa z tytułu umów ujmuje się, gdy Grupa spełniła zobowiązanie w stosunku do klienta, przekazując mu dobra lub usługi, a płatność za te
usługi czy dobra jeszcze nie nastąpiła i nie została wystawiona faktura. W sytuacji, gdy prawo do otrzymania wynagrodzenia jest bezwarunkowe,
tj. gdy Grupa spełniła swoje zobowiązanie wobec klienta i wystawiła fakturę za dostarczone dobra/usługi, prawo do otrzymania wynagrodzenia
ujmuje się jako należności handlowe.
Zobowiązania z tytułu umów
Grupa ujmuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zobowiązanie z tytułu umowy będące obowiązkiem Grupy do przekazania na rzecz klienta
dóbr lub usług, w zamian za które Grupa otrzymała wynagrodzenie (lub kwota wynagrodzenia jest należna) od klienta.
Jeżeli klient dokonał płatności wynagrodzenia lub Grupa ma prawo do kwoty wynagrodzenia, które jest bezwarunkowe (tj. należność), zanim
dobra lub usługi zostały przekazane klientowi, Grupa przedstawia umowę jako zobowiązanie z tytułu umowy w chwili dokonania płatności
lub gdy płatność staje się należna (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
Amortyzacja
Amortyzacja obejmuje planowy koszt umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych, pomniejszony o wartość tej części amortyzacji
środków trwałych oraz wartości niematerialnych, które zostały pokryte otrzymanymi dotacjami.
Koszty usług marketingowych
Koszty usług marketingowych obejmują przede wszystkim koszty działań marketingowych służących pozyskiwaniu zgłoszeń na ogłoszenia o pracę, koszty związane z budowaniem marki, pozyskiwaniem i utrzymywaniem klientów oraz reklamą i public relations.
Koszty usług korzystania z oprogramowania
Koszty usług korzystania z oprogramowania obejmują wszelkie koszty zakupionych przez Spółkę usług zewnętrznych związanych z korzystaniem
z oprogramowania m.in. subskrypcje.
Pozostałe usługi obce
Pozostałe usługi obce obejmują wszelkie koszty zakupionych przez Spółkę usług zewnętrznych, niezaklasyfikowane do kosztu usług marketingowych lub kosztu usług korzystania z oprogramowania, w tym m.in. koszty związane z organizacją targów pracy Jobicon, usługi doradcze
i konsultingowe, wydatki na badania rynku oraz usługi hostingowe.
Koszty świadczeń pracowniczych
Koszty świadczeń pracowniczych obejmują wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników Spółki, w tym
również świadczenia emerytalne. Zwracamy uwagę, że to pandemia COVID-19 była główną przyczyną spadku liczby zatrudnionych w 2020 r.
W jej wyniku w szczególności zmniejszyły się działy sprzedaży i obsługi klienta.
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Poniższy wykres przedstawia podział kosztów świadczeń pracowniczych w latach 2018-2020 oraz za 9 miesięcy zakończone 30 września 2020 r.
i 9 miesięcy zakończone 30 września 2021 r.:

Źródło: Spółka

Poniższy wykres przedstawia liczbę pracowników w segmencie Polska i Ukraina w latach 2018-2020 oraz za 9 miesięcy zakończone 30 września
2020 r. i 9 miesięcy zakończone 30 września 2021 r.:

Źródło: Spółka
(1) Liczba pracowników pełnoetatowych na 31 grudnia 2018 r., 2019 r. i 2020 r. oraz na 30 września 2021 r.

Pozostałe koszty
Pozostałe koszty obejmują wszelkie koszty zakupu wszelkich materiałów i innych, w tym koszty wytworzenia, oraz pozostałych kosztów
operacyjnych.
Skorygowane koszty operacyjne z wyłączeniem amortyzacji
Skorygowane koszty operacyjne z wyłączeniem amortyzacji obejmują koszty oprogramowania jako usługi, pozostałe usługi zewnętrzne, pozostałe koszty (tj. pozostałe koszty operacyjne i oczekiwane straty kredytowe), koszty marketingu i świadczenia pracownicze.
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Poniższy wykres przedstawia podział skorygowanych kosztów operacyjnych z wyłączeniem amortyzacji w latach 2018-2020:

Źródło: Spółka
(1) Obejmuje pozostałe koszty, pozostałe koszty operacyjne oraz oczekiwane straty z tytułu kredytów/pożyczek. Korekta pozostałych kosztów operacyjnych – utrata wartości aktywów
Emplo sp. z o.o. oznacza utratę wartości praw własności w spółce Emplo sp. z o.o. (właściciel Emplo – platformy SaaS do integracji narzędzi komunikacji wewnętrznej).
(2) Dostosowanie świadczeń pracowniczych do MSSF 2 (Płatności w formie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych) poprzez odwrócenie 6,0 mln PLN w 2018 r., 3,9 mln PLN
w 2019 r. i 0,7 mln PLN w 2020 r.

Przychody i koszty finansowe
Przychody finansowe obejmują przychody z tytułu odsetek od posiadanych środków pieniężnych na depozytach do 1 roku oraz krótkoterminowych obligacji komercyjnych, w których lokowane są nadwyżki środków Spółki; zysk ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji
wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.
Koszty finansowe obejmują odsetki od kredytów i pożyczek oraz inne odsetki, w tym odsetki dla jednostek powiązanych oraz pozostałych jednostek, w tym odsetki leasingowe; odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności oraz aktualizacji wartości
inwestycji wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.
Inne przychody finansowe i inne koszty finansowe obejmują ujemne/dodatnie różnice kursowe zarówno zrealizowane, jak i niezrealizowane.
Podatek dochodowy
Na podatek dochodowy prezentowany w Sprawozdaniu całkowitych dochodów składają się: podatek bieżący oraz podatek odroczony. Podatek
dochodowy obejmuje bieżący podatek dochodowy od osób prawnych oraz zmiany stanu aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
Podatek bieżący
Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się w wysokości kwot przewidywanej zapłaty
na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie już obowiązywały na dzień sprawozdawczy.
Bieżące obciążenie podatkowe obliczane jest na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego okresu sprawozdawczego. 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 wyliczane są w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym okresie sprawozdawczym.
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Podatek odroczony
Grupa ujmuje zobowiązania i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i zobowiązań a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia
w przyszłości.
Aktywa z tytułu podatku dochodowego wykazywane są tylko wtedy, gdy ich realizacja jest prawdopodobna, tj. gdy przewiduje się, iż w przyszłości zostanie osiągnięty dochód podatkowy, który umożliwi potrącenie różnic przejściowych lub wykorzystanie strat podatkowych.
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujętych w pozostałych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany odpowiednio w pozostałych całkowitych dochodach lub w kapitale własnym.
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są to kwoty podatku dochodowego wymagające zapłaty w przyszłych okresach
w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych.
Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub zobowiązanie rozliczone, przyjmując za podstawę stawki
podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące na dzień sprawozdawczy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na dzień
sprawozdawczy.
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych w innych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany odpowiednio w tej samej pozycji.
Grupa kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ze zobowiązaniem z tytułu odroczonego podatku dochodowego
wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat należności ze zobowiązaniami
z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz wówczas, gdy aktywa i zobowiązania dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę samą
władzę podatkową.
EBITDA
Spółka definiuje EBITDA jako zysk/(stratę) z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację (zysk netto powiększony o obciążenie z tytułu
podatku dochodowego, stratę na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych, koszty finansowe i amortyzację oraz pomniejszony o udział
w zysku jednostek wykazywanych metodą praw własności i przychody finansowe). W ocenie Spółki EBITDA dostarcza dodatkowych użytecznych
informacji na potrzeby pomiaru wyników operacyjnych Grupy i jest miernikiem powszechnie stosowanym i wykorzystywanym przez inwestorów.
EBITDA nie jest jednak zdefiniowana przez MSSF i nie należy jej traktować jako alternatywy dla przewidzianych w MSSF kategorii zysku/(straty),
jako miary wyniku operacyjnego ani jako miary przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej zgodnej z MSSF lub jako miary płynności.
Ponadto, EBITDA nie ma jednolitej definicji. Sposób obliczania EBITDA może się istotnie różnić i w efekcie EBITDA przedstawiona w niniejszym
rozdziale, jako taka, nie stanowi podstawy dla porównania z EBITDA wykazywaną przez inne spółki. W związku z tym nie należy stosować EBITDA
do analizy wyników działalności Grupy w porównaniu z innymi spółkami w oderwaniu od, lub zamiast, miar zgodnych z MSSF lub informacji
zawartych w Historycznych Informacjach Finansowych. EBITDA przedstawiona w niniejszym rozdziale nie została uwzględniona w Historycznych
Informacjach Finansowych.

63

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

Wyniki działalności
Tabele poniżej zawierają sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za lata zakończone 31 grudnia 2020 r., 2019 r. i 2018 r. oraz za okres
9 miesięcy zakończony 30 września 2021 r. i 2020 r.:
9 miesięcy zakończonych
30 września
2021
2020
(niebadane)
Działalność kontynuowana
Przychody z umów z klientami
Amortyzacja
Koszty usług marketingowych
Koszty usług korzystania z oprogramowania
Pozostałe usługi obce
Koszty świadczeń pracowniczych
Pozostałe koszty
Inne przychody operacyjne
Inne koszty operacyjne
Oczekiwane straty kredytowe
Zysk z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Koszty finansowe netto
Strata na sprzedaży udziałów jednostek
podporządkowanych
Udział w zysku jednostek wykazywanych metodą
praw własności
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto z działalności kontynuowanej
Zysk netto

Rok zakończony 31 grudnia
Różnica*
2020
2019
2018
2020/2019 2019/2018
(zbadane)
(tys. PLN)
(%)
299.308 367.503
327.229
(18,56)
12,31
(11.471)
(11.014)
(9.919)
4,15
(11,04)
(16.080)
(40.433)
(32.663)
(60,23)
23,79
(6.132)
(5.085)
(3.290)
20,59
54,56
(16.213)
(22.000)
(21.827)
(26,30)
0,79
(108.880) (120.910)
(115.309)
(9,95)
4,86
(3.938)
(8.132)
(9.042)
(51,57)
(10,06)
660
1.081
588
(38.95)
83,84
(583)
(790)
(8.392)
(26,20)
(90,59)
(557)
(334)
(318)
66,77
5,03
136.114 159.886
127.057
(14,87)
25,84
1.946
3.057
21.865
(36,34)
(86,02)
(6.871)
(9.671)
(7.183)
(28,95)
34,64
(4.925)
(6.614)
14.682
(25,54)
(54,95)

343.848
(8.838)
(30.188)
(4.276)
(16.323)
(105.760)
(3.597)
812
(292)
364
175.750
88.046
(1.247)
86.799

214.678
(8.638)
(11.467)
(4.512)
(9.808)
(78.760)
(2.958)
772
(383)
(597)
98.327
1.780
(7.493)
(5.713)

-

-

-

(763)

-

5.285
267.834
(55.217)
212.617
212.617

2.121
94.735
(19.666)
75.069
75.069

2.258
133.447
(26.519)
106.928
106.928

7.941
160.450
(32.093)
128.357
128.357

6.327
148.066
(30.415)
117.651
117.651

(71,57)
(16,83)
(17,37)
(16,69)
(16,69)

25,51
8,36
(5,52)
9,1
9,1

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Spółka*

9 miesięcy zakończonych
30 września
2021
2020
(niebadane)
Inne całkowite dochody
Niepodlegające reklasyfikacji do wyniku
finansowego
Zyski/straty z tytułu przeszacowania rezerw
na świadczenia pracownicze
Podlegające reklasyfikacji do wyniku
finansowego
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek
działających za granicą
Razem inne całkowite dochody
Całkowite dochody ogółem

Rok zakończony 31 grudnia
2020
2019
2018
(zbadane)
(tys. PLN)

Różnica*
2020/2019 2019/2018
(%)

-

-

(2)

(113)

(113)

(98,23)

0,0

-

-

(2)

(113)

(113)

(98,23)

0,0

(359)

435

342

105

251

225,71

(58,17)

(359)

435

342

105

251

225,71

(58,17)

(359)
212.258

435
75.504

340
107.268

(8)
128.349

138 (4.350,00)
117.789
(16,42)

(105,80)
8,97

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Spółka*
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9 miesięcy zakończonych
30 września
2021
2020
(niebadane)
Zysk netto przypadający na:
Właścicieli Jednostki Dominującej
Udziały niekontrolujące
Całkowite dochody ogółem przypadające na:
Właścicieli Jednostki Dominującej
Udziały niekontrolujące
Zysk podstawowy na akcję (PLN)
– działalność kontynuowana
Zysk rozwodniony na akcję (PLN)
– działalność kontynuowana

Rok zakończony 31 grudnia
2020
2019
2018
(zbadane)
(tys.PLN)

Różnica*
2020/2019 2019/2018
(%)

210.739
1.878
212.617

74.072
997
75.069

105.753
1.175
106.928

125.502
2.855
128.357

117.231
420
117.651

(15,74)
(58,84)
(16,69)

7,06
579,76
9,1

210.380
1.878
212.258

74.507
997
75.504

106.093
1.175
107.268

125.485
2.864
128.349

117.373
416
117.789

(15,45)
(58,97)
(16,42)

6,91
588,46
8,97

3,15

1,11

1,58

1,87

1,71

(15,51)

9,36

3,14

1,10

1,56

1,86

1,71

(16,13)

8,77

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Spółka*

Segmenty operacyjne
Spółka dokonuje analiz swoich wyników w podziale na następujące segmenty operacyjne:
•• Segment Polska – segment obejmujący podmioty osiągające przychody na rynku polskim, którego wyniki są regularnie analizowane przez
Zarząd Spółki. W skład tego segmentu wchodzą następujące podmioty: Grupa Pracuj S.A., eRecruitment Solutions sp. z o.o., HumanWay
sp. z o.o. w likwidacji, BinarJobs sp. z o.o. oraz do 1 lipca 2019 r. również Emplo sp. z o.o. Poszczególne podmioty wchodzące w skład tego
segmentu oferują kompleksowe produkty rekrutacyjne oraz wizerunkowe;
•• Segment Ukraina – segment obejmuje spółki osiągające przychody na rynku ukraińskim. Wyniki spółek wchodzących w skład tego segmentu
są przedmiotem okresowej weryfikacji przez Zarząd Grupy. W skład tego segmentu wchodzą następujące podmioty: Robota International
TOV, eRecruitment Solutions Ukraina TOV oraz Snowless Global Ltd. (spółka zarejestrowana na Cyprze, świadcząca usługi związane z udzielaniem licencji). Spółki działające na rynku ukraińskim oferują, podobnie jak spółki działające na rynku polskim, kompleksowe produkty
rekrutacyjne.
Grupa prezentuje wybrane dane dotyczące zysków i strat w poszczególnych okresach w podziale na segmenty operacyjne. W przypadku aktywów
i zobowiązań Grupa nie ujawnia ich podziału na segmenty operacyjne, ponieważ Zarząd Spółki nie analizuje danych segmentowych z uwzględnieniem podziału aktywów i zobowiązań.
Poniżej przedstawione zostały wybrane dane dotyczące analizowanych przez Zarząd Spółki przychodów i kosztów dla obu segmentów operacyjnych za lata 2018-2020 oraz za okresy 9 miesięcy zakończone odpowiednio 30 września 2021 r. i 30 września 2020 r. (tysiące PLN):
Segment
Polska
306.632
31
306.663
(6.300)
(130.744)
169.618

9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. (niebadane)
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu razem
Amortyzacja
Koszty operacyjne inne niż amortyzacja
Zysk z działalności operacyjnej
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe
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Eliminacje
Segment
między
Ukraina segmentami
37.216
131
(161)
37.347
(161)
(2.538)
(28.677)
161
6.132
-

Razem
343.848
343.848
(8.838)
(159.260)
175.750
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9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. (niebadane)
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu razem
Amortyzacja
Koszty operacyjne inne niż amortyzacja
Zysk z działalności operacyjnej

Segment
Polska
189.270
28
189.298
(6.194)
(87.175)
95.929

Eliminacje
Segment
między
Ukraina segmentami
25.408
47
(75)
25.455
(75)
(2.444)
(20.611)
75
2.399
-

Razem
214.678
214.678
(8.638)
(107.713)
98.327

Segment
Polska
264.776
35
264.811
(8.348)
(125.229)
131.234

Eliminacje
Segment
między
Ukraina segmentami
34.532
60
(95)
34.592
(95)
(3.123)
(26.589)
95
4.880
-

Razem
299.308
299.308
(11.471)
(151.723)
136.114

Segment
Polska
322.607
73
322.680
(8.332)
(161.903 )
152.445

Eliminacje
Segment
między
Ukraina segmentami
44.896
147
(220)
45.043
(220)
(2.682)
(34.920)
220
7.441
-

Razem
367.503
367.503
(11.014)
(196.603)
159.886

Segment
Polska
301.193
121
301.314
(8.788)
(165.274)
127.252

Eliminacje
Segment
między
Ukraina segmentami
26.036
136
(257)
26.172
(257)
(1.131)
(25.236)
257
(195)
-

Razem
327.229
327.229
(9.919)
(190.253)
127.057

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe

2020 (zbadane)
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu razem
Amortyzacja
Koszty operacyjne inne niż amortyzacja
Zysk z działalności operacyjnej
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe

2019 (zbadane)
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu razem
Amortyzacja
Koszty operacyjne inne niż amortyzacja
Zysk z działalności operacyjnej
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe

2018 (zbadane)
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu razem
Amortyzacja
Koszty operacyjne inne niż amortyzacja
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe
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Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest zysk lub strata na działalności operacyjnej, które w pewnym zakresie,
jak wyjaśniono w tabeli poniżej, są mierzone inaczej niż zysk lub strata na działalności operacyjnej w sprawozdaniu finansowym.
Tabele poniżej przedstawiają segmenty operacyjne wraz z uzgodnieniami przychodów zewnętrznych do przychodów segmentu oraz Skorygowanej EBITDA:
Rok zakończony 31 grudnia
2019

2018
Segment
Polska

Korekty
między
segmentami

Segment
Ukraina

Segment
Polska

Razem

Korekty
między
segmentami

Segment
Ukraina

2020
Segment
Polska

Razem

Korekty
między
segmentami

Segment
Ukraina

Razem

(w tys. PLN)

Przychody zewnętrzne
Przychody między
segmentami
Przychody segmentu
Amortyzacja
Koszty operacyjne inne niż amortyzacja
Zysk z działalności operacyjnej
Amortyzacja
EBITDA
Marża (%)1 i 2)
Utrata wartości aktywów Emplo sp. z o.o.(2)
MSSF 2(3)
Skorygowana EBITDA
Marża (%)(1)

301.193

26.036

-

327.229

322.607

44.896

-

367.503

264.776

34.532

-

299.308

121

136

(257)

-

73

147

(220)

-

35

60

(95)

-

301.314

26.172

(257)

327.229

322.680

45.043

(220)

367.503

264.811

34.592

(95)

299.308

(8.788)

(1.131)

-

(9.919)

(8.332)

(2.682)

-

(11.014)

(8.348)

(3.123)

-

(11.471)

(165.274)

(25.236)

257

(190.253)

(161.903)

(34.920)

220

(196.603)

(125.229)

(26.589)

95

(151.723)

127.252

(195)

-

127.057

152.445

7.441

-

159.886

131.234

4.880

-

136.114

8.788

1.131

-

9.919

8.332

2.682

-

11.014

8.348

3.123

-

11.471

136.040

936

-

136.976

160.777

10.123

-

170.900

139.582

8.003

-

147.585
49%

45%

4%

-

42%

50%

23%

-

47%

53%

23%

-

7.749

-

-

7.749

-

-

-

-

-

-

-

-

5.100

900

-

6.000

3.331

588

-

3.919

621

110

-

731

148.889

1.836

-

150.725

164.108

10.711

-

174.819

140.203

8.113

-

148.316

49%

7%

-

46%

51%

24%

-

48%

53%

23%

-

50%

9 miesięcy zakończonych 30 września
2020
Segment
Polska

2021

Korekty
między
segmentami

Segment
Ukraina

Segment
Polska

Razem

Korekty
między
segmentami

Segment
Ukraina

Razem

(w tys. PLN)

Przychody zewnętrzne
Przychody między segmentami
Przychody segmentu
Amortyzacja
Koszty operacyjne inne niż amortyzacja
Zysk z działalności operacyjnej
Amortyzacja
EBITDA
Marża (%)(1)
Koszty Oferty
MSSF 2(3)
Skorygowana EBITDA
Marża (%)(1)

189.270

25.408

-

214.678

306.632

37.216

-

28

47

(75)

75

31

131

(161)

343.848
161

189.298

25.455

(75)

214.678

306.663

37.347

(161)

343.848

(6.194)

(2.444)

-

(8.638)

(6.300)

(2.538)

-

(8.838)

(87.175)

(20.611)

75

(107.713)

(130.744)

(28.677)

161

(159.260)

95.929

2.399

-

98.327

169.618

6.132

-

175.750

6.194

2.444

-

8.638

6.300

2.538

-

8.838

102.123

4.843

-

106.965

175.918

8.670

-

184.588

54%

19%

-

50%

57%

23%

-

54%

-

-

-

-

3.814

-

-

3.814

621

110

-

731

11.317

-

-

11.317

102.744

4.953

-

107.696

191.050

8.670

-

199.720

54%

20%

-

50%

62%

23%

-

58%

Źródło: Spółka
Uwagi:
(1) Marża jest obliczana odpowiednio jako EBITDA i skorygowana EBITDA podzielona przez przychody zewnętrzne.
(2) Utrata wartości aktywów Emplo sp. z o.o. oznacza utratę wartości praw własności w spółce Emplo sp. z o.o. (właściciel Emplo – platformy SaaS do integracji narzędzi komunikacji
wewnętrznej).
(3) MSSF 2 oznacza płatności w formie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych.

Produkty Grupy
Poniższe zestawienie zawiera najważniejsze kategorie usług oferowanych przez Grupę:
•• Projekty rekrutacyjne – to przede wszystkim ogłoszenia publikowane na stronie Pracuj.pl oraz produkty wspierające publikacje wpływające
na większą liczbę odsłon i zgłoszeń na ogłoszenia o pracę. Do produktów wspierających zaliczają się w szczególności: odświeżenie ogłoszenia, wyróżnienie logotypem, Super Oferta i inne. Przychody ze sprzedaży ogłoszeń oraz produkty trwale związane z ogłoszeniem ujmowane
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są w czasie ich publikacji (m.in. wyróżnienie logotypem i Super Oferta). Przychody z tytułu sprzedaży pozostałych produktów wspierających
ujmowane są w momencie realizacji zlecenia, np. w momencie realizacji odświeżenia ogłoszenia.
•• Produkty wizerunkowe – to m.in. profil pracodawcy na stronie Pracuj.pl i Robota.ua (przychody ze sprzedaży ujmowane w czasie), publikacje w Przewodniku Pracodawcy, wirtualnym informatorze dającym pracodawcy możliwość dotarcia do młodego segmentu użytkowników
(przychody ujmowane w momencie publikacji sponsorowanych artykułów, wywiadów, reklam), dostęp do Jobicon Online, tj. internetowych
targów pracy, oraz stacjonarne targi pracy (przychody ujmowane w momencie spełnienia zobowiązania).
•• Dostęp do systemów rekrutacyjnych – usługa polega na udostępnieniu klientowi systemu rekrutacyjnego eRecruiter, czyli systemu do zarządzania rekrutacjami w Polsce, wspierającego rekruterów w zbieraniu aplikacji i komunikacji z kandydatami. Dostęp do systemu oferowany
jest w modelu SaaS (ang. Software as a Service), tj. w modelu subskrypcyjnym. Wynagrodzenie z tytułu udostępnienia systemu składa się
z dwóch komponentów: opłaty aktywacyjnej oraz opłaty abonamentowej. Opłata aktywacyjna stanowi nieistotny z punktu widzenia Grupy
strumień przychodów i jest ujmowana w momencie spełnienia zobowiązania. Opłata abonamentowa ujmowana jest w czasie, w jakim
Grupa gwarantuje klientom dostęp do systemu rekrutacyjnego.

Porównanie wyników za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. i 9 miesięcy zakończonych
30 września 2020 r.
Przychody z umów z klientami
Przychody z umów z klientami uległy podwyższeniu o 129.170 tys. PLN, tj. o 60,2% z 214.678 tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych
30 września 2020 r. do 343.848 tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. Ich wzrost wynikał głównie ze zwiększenia liczby ofert pracy zamieszczanych w internetowych serwisach rekrutacyjnych Grupy, w wyniku silnego odbicia rynku po pandemii
COVID-19 w Polsce i na Ukrainie oraz dzięki efektywnej strategii sprzedaży Grupy wspartej licznymi działaniami marketingowymi.
Poniżej zaprezentowany został podział przychodów z umów z klientami w podziale na kraje we wskazanych okresach.
9 miesięcy zakończonych 30 września
(niebadane)
2021
2020
(tys. PLN)
306.632
189.270
37.216
25.408
343.848
214.678

Przychody w podziale na kraje
Polska
Ukraina
Razem
Źródło: Spółka

89% przychodów Spółki z umów z klientami było generowanych w Polsce, a pozostałe 11% na Ukrainie.
Amortyzacja
Amortyzacja uległa podwyższeniu o 200 tys. PLN, czyli o 2,3%, do 8.838 tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. z 8.638 tys. PLN
za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r.
Koszty usług marketingowych
Koszty usług marketingowych uległy podwyższeniu o 18.721 tys. PLN, czyli 163,3%, do 30.188 tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych 30 września
2021 r. z 11.467 tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. Wzrost ten wynikał ze zwiększenia działań marketingowych, w tym
kampanii szerokozasięgowych, w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Grupy w Polsce i na Ukrainie.
Pozostałe usługi obce
Koszty pozostałych usług obcych uległy podwyższeniu o 6.515 tys. PLN, czyli 66,4%, do 16.323 tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych 30 września
2021 r. z 9.808 tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z kosztów usług doradczych związanych z przygotowaniem oferty publicznej, nabycia usług programistycznych oraz zwiększonych nakładów na działania związane z utrzymaniem
i zaangażowaniem pracowników.
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Koszty świadczeń pracowniczych
W poniższej tabeli porównano koszty świadczeń pracowniczych we wskazanych okresach.
9 miesięcy zakończonych 30 września
(niebadane)
2021
2020
(tys. PLN)
56.577
57.207
23.870
8.959
11.317
731
11.667
10.320
2.329
1.543
105.760
78.760

Wynagrodzenia
Premie
Płatności w formie akcji
Ubezpieczenia społeczne
Inne świadczenia pracownicze
Razem
Źródło: Spółka

Koszty świadczeń pracowniczych uległy podwyższeniu o 27.000 tys. PLN, czyli 34,3%, do 105.760 tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. z 78.760 tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. Zmiana ta wynikała przede wszystkim ze wzrostu stanu zatrudnienia w Spółce oraz zwiększenia poziomu premii dla pracowników w związku z wyższym poziomem zrealizowanej sprzedaży oraz lepszymi
wynikami finansowymi Grupy.
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej
Zysk z działalności operacyjnej uległ podwyższeniu o 77.423 tys. PLN, czyli 78,7%, do 175.750 tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych 30 września
2021 r. z 98.327 tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. z przyczyn omówionych powyżej. Udział w zysku z działalności operacyjnej w przychodach z umów z klientami wyniósł, za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. oraz 30 września 2020 r., odpowiednio, 51,1%
i 45,8%.
Przychody finansowe
Przychody finansowe uległy podwyższeniu o 86.266 tys. PLN, czyli 4.846,4%, do 88.046 tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.
z 1.780 tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. Wzrost ten wynikał głównie z aktualizacji wartości godziwej udziałów posiadanych przez Spółkę w spółce Beamery Inc.
W tabeli poniżej przedstawiono przychody finansowe Grupy za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 r. w porównaniu z okresem
9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 r.
9 miesięcy zakończonych 30 września
(niebadane)
2021
2020
(tys. PLN)
787
1.578

Przychody z tytułu odsetek
Aktualizacja wartości inwestycji wycenianych w wartości godziwej
przez wynik
Różnice kursowe
Inne
Razem

86.222
1.030
7
88.046

66
136
1.780

Zmiana*
2021/2020
(%)
(50,13)
100
1.460,61
(94,85)
4.846,40

Źródło: Spółka

Koszty finansowe
Koszty finansowe uległy obniżeniu o 6.246 tys. PLN, czyli 83,4%, do 1.247 tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. z 7.493 tys.
PLN za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. Spadek ten wynikał głównie z niższych kosztów z tytułu różnic kursowych.
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W tabeli poniżej przedstawiono koszty finansowe Grupy za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 r. w porównaniu z okresem 9 miesięcy
zakończonym 30 września 2020 r.
9 miesięcy zakończonych 30 września
(niebadane)
2021
2020
(tys. PLN)
198
789
663
810
742
1.146

Koszty z tytułu odsetek od umów kredytowych
Koszty z tytułu odsetek od umów leasingowych
Utrata wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności
Aktualizacja wartości inwestycji wycenianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy
Różnice kursowe
Inne
Razem

(407)
51
1.247

Zmiana*
2021/2020
(%)
(74,90)
(18,15)
(35,25)

1.053
3.482
213
7.493

(100)
(111,69)
(76,06)
(83,36)

9 miesięcy zakończonych 30 września
(niebadane)
2021
2020
(tys. PLN)
37.902
17.110
17.315
2.556
55.217
19.666

Zmiana*
2021/2020
(%)
121,52
577,43
180,77

Źródło: Spółka

Podatek dochodowy

Podatek bieżący
Podatek odroczony
Razem podatek dochodowy w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
Źródło: Spółka

Podatek dochodowy Grupy uległ podwyższeniu z 19.666 tys. PLN do 55.217 tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r., co było
głównie spowodowane proporcjonalnie wyższym zyskiem przed opodatkowaniem osiągniętym przez Grupę za ten okres.
Zysk/(strata) netto
W wyniku opisanych wyżej czynników zysk netto Grupy wyniósł 212.617 tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. w porównaniu
z zyskiem netto w wysokości 75.069 tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r.
Zysk netto za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. i za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. stanowił, odpowiednio, 61,8%
i 35,0% przychodów z umów z klientami. Wzrost o 137.548 tys. PLN między rokiem 2021 a 2020 był głównie spowodowany wyższymi przychodami z umów z klientami przy zachowaniu wysokiej marży operacyjnej oraz wyższymi przychodami finansowymi z tytułu aktualizacji wartości
godziwej udziałów posiadanych przez Spółkę w spółce Beamery Inc.
EBITDA
Wartość EBITDA uległa podwyższeniu o 77.623 tys. PLN, czyli 77,6%, do 184.588 tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.
z 106.965 tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. Wzrost wynikał głównie ze zwiększonych przychodów z umów z klientami
przy zachowaniu wysokiej marży operacyjnej.

Porównanie wyników za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. do roku zakończonego 31 grudnia 2019 r.
Przychody z umów z klientami
Przychody z umów z klientami uległy obniżeniu o 68.195 tys. PLN, tj. o 18,6%, z 367.503 tys. PLN za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. do 299.308
tys. PLN za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. Ich spadek wynikał głównie ze zmniejszenia liczby ofert pracy takich klientów zamieszczanych
w internetowych serwisach rekrutacyjnych Grupy (z 401.312 tys. PLN w roku 2019 do 310.165 tys. PLN w roku 2020), co spowodowane było
przede wszystkim pandemią COVID-19. Ceny usług Grupy w latach 2019-2020 pozostawały stosunkowo stabilne.
Poniżej zaprezentowany został podział przychodów z umów z klientami w podziale na kraje we wskazanych okresach.
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Rok zakończony 31 grudnia
2020
2019
(zbadane)
(tys.PLN)
264.776
322.607
34.532
44.896
299.308
367.503

Przychody w podziale na kraje
Polska
Ukraina
Razem
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka

88% przychodów Spółki z umów z klientami było generowanych w Polsce, a pozostałe 12% na Ukrainie. Od listopada 2020 r. klienci mogą
opublikować w serwisie Robota.ua jedno ogłoszenie miesięcznie nieodpłatnie. Opłata jest pobierana za publikację kolejnego ogłoszenia o pracę
w danym miesiącu.
Amortyzacja
Amortyzacja uległa podwyższeniu o 457 tys. PLN, czyli o 4,1%, do 11.471 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. z 11.014 tys. PLN
w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r.
Koszty usług marketingowych
Koszty usług marketingowych uległy obniżeniu o 24.353 tys., czyli 60,2%, do 16.080 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. z 40.433
tys. PLN w roku w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. Spadek ten wynikał głównie z decyzji Zarządu Spółki o zmniejszeniu działań marketingowych w 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 i spadku przychodów z umów z klientami.
Koszty usług korzystania z oprogramowania
Koszty usług korzystania z oprogramowania uległy podwyższeniu o 1.047 tys. PLN, czyli 20,6%, do 6.132 tys. PLN w roku zakończonym
31 grudnia 2020 r. z 5.085 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z wprowadzenia dodatkowych
rozwiązań technologicznych w celu zwiększenia wydajności procesów, zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych używanych
przez Grupę oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa produktów Grupy i jej pracowników.
Pozostałe usługi obce
Koszty pozostałych usług obcych uległy obniżeniu o 5.787 tys. PLN, czyli 26,3%, do 16.213 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r.
z 22.000 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. Spadek ten wynikał przede wszystkim z ograniczenia kosztów dostawców zewnętrznych wskutek pandemii COVID-19 m.in. przy organizacji targów pracy Jobicon w wersji online zamiast stacjonarnej.
Koszty świadczeń pracowniczych
W poniższej tabeli porównano koszty świadczeń pracowniczych we wskazanych okresach.
Rok zakończony 31 grudnia
2020
2019
(zbadane)
(tys.PLN)
74.943
82.274
17.182
15.953
731
3.919
13.627
14.121
2.397
4.643
108.880
120.910

Wynagrodzenia
Premie
Płatności w formie akcji
Ubezpieczenia społeczne
Inne świadczenia pracownicze
Razem
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka

Koszty świadczeń pracowniczych uległy obniżeniu o 12.030 tys. PLN, czyli 9,95%, do 108.880 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r.
ze 120.910 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. Spadek ten wynikał przede wszystkim z powodu spadku zatrudnienia w Spółce przy
utrzymaniu poziomu przeciętnego wynagrodzenia na podobnym poziomie jak w 2019 r.
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Zysk/(strata) z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej uległ obniżeniu o 23.772 tys. PLN, czyli 14,9%, do 136.114 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia
2020 r. z 159.886 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. z przyczyn omówionych powyżej. Udział zysku z działalności operacyjnej
w przychodach z umów z klientami wyniósł, za lata zakończone 31 grudnia 2020 r. oraz 31 grudnia 2019 r., odpowiednio, 45,5% i 43,5%.
Przychody finansowe
Przychody finansowe uległy obniżeniu o 1.111 tys. PLN, czyli 36,3%, do 1.946 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. z 3.057 PLN w roku
zakończonym 31 grudnia 2019 r. Spadek wynikał głównie z braku dodatnich różnic kursowych oraz obniżenia wartości przychodów z tytułu odsetek w związku z obniżką stóp procentowych lokat bankowych.
W tabeli poniżej przedstawiono przychody finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. w porównaniu z rokiem zakończonym
31 grudnia 2019 r.
Rok zakończony 31 grudnia
2020
2019
(zbadane)
(tys. PLN)
1.781
-

Przychody z tytułu odsetek
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji wycenianych w wartości godziwej przez
wynik
Różnice kursowe
Inne
Razem

165
1.946

Zmiana*
2020/2019
(%)
2.108
243

(15,51)
(100)

704
2
3.057

(100)
8.150,00
(36,34)

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka*

Koszty finansowe
Koszty finansowe uległy obniżeniu o 2.800 tys. PLN, czyli 29,0%, do 6.871 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. z 9.671 tys. PLN w roku
zakończonym 31 grudnia 2019 r. Spadek wynikał z niższych odsetek od kredytu terminowego w związku z niższym średnim niespłaconym saldem
w ciągu 2020 r. oraz wyższym odpisem z tytułu utraty wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności w 2019 r.
W tabeli poniżej przedstawiono koszty finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia
2019 r.
Rok zakończony 31 grudnia
2020
2019
(zbadane)
(tys. PLN)
1.036
1.053
51

Koszty z tytułu odsetek od umów kredytowych
Koszty z tytułu odsetek od umów leasingowych
Utrata wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności
Aktualizacja wartości inwestycji wycenianych w wartości godziwej przez
wynik finansowy
Różnice kursowe
Inne
Razem

1.523
3.101
107
6.871

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka*
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Zmiana*
2020/2019
(%)
2.574
988
4.980

(59,75)
6,58
(98,98)

982
147
9.671

55,09
100
(27,21)
(28,95)
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Podatek dochodowy
Rok zakończony 31 grudnia
2020
2019

Podatek bieżący
Podatek odroczony
Razem podatek dochodowy w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

(zbadane)
(tys. PLN)
25.637
882
26.519

Zmiana*
2020/2019
(%)
32.223
(130)
32.093

(20,44)
(778,46)
(17,37)

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka*

Podatek dochodowy Grupy uległ obniżeniu z 32.093 tys. PLN do 26.519 tys. PLN za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., co było głównie spowodowane proporcjonalnie niższym zyskiem przed opodatkowaniem osiągniętym przez Grupę za ten rok.
Zysk/(strata) netto
W wyniku opisanych wyżej czynników zysk netto Grupy wyniósł 106.928 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. w porównaniu z zyskiem
netto w wysokości 128.357 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r.
Zysk netto za lata zakończone dnia 31 grudnia 2020 r. i 31 grudnia 2019 r. stanowił, odpowiednio, 35,7% i 34,9% przychodów z umów z klientami.
Spadek o 21.429 tys. PLN między rokiem 2019 a 2020 był głównie spowodowany zmniejszeniem przychodów z umów z klientami na skutek pandemii COVID-19 i stosunkowo wysokimi kosztami świadczeń pracowniczych częściowo skompensowany niższymi kosztami usług marketingowych.
EBITDA
Wartość EBITDA uległa obniżeniu o 23.315 tys. PLN, czyli 13,6%, do 147.585 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. z 170.900 tys. PLN
w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. Spadek wynikał głównie ze zmniejszenia przychodów z umów z klientami na skutek pandemii COVID-19.

Porównanie wyników za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. do roku zakończonego 31 grudnia 2018 r.
Przychody z umów z klientami
Przychody z umów z klientami uległy podwyższeniu o 40,274 tys. PLN, tj. o 12,3%, z 327.229 tys. PLN za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
do 367.503 tys. PLN za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Wzrost wynikał ze zwiększenia liczby ofert pracy takich klientów zamieszczanych
w internetowych serwisach rekrutacyjnych Grupy (z 399.463 tys. PLN w roku 2018 do 401.312 tys. PLN w roku 2019) oraz wyższych przychodów
z produktów wizerunkowych w związku z m.in. zwiększeniem liczby edycji targów Jobicon oraz liczby Profili Pracodawców. Spółka jest zdania, że
głównym powodem odnotowanego wzrostu było wykorzystanie przez Grupę swojej pozycji rynkowej, silnej rozpoznawalności marki i zwiększonej efektywności zespołów sprzedażowych w zakresie wzrostu sprzedaży projektów rekrutacyjnych.
Poniżej zaprezentowany został podział przychodów z umów z klientami w podziale na kraje we wskazanych okresach.
Rok zakończony 31 grudnia
2019
2018
(zbadane)
(tys. PLN)
322.607
301.193
44.896
26.036
367.503
327.229

Przychody w podziale na kraje
Polska
Ukraina
Razem
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka

W 2019 r. 88% przychodów z umów z klientami było generowanych w Polsce, a pozostałe 12% na Ukrainie.
Amortyzacja
Amortyzacja wzrosła o 1.095 tys. PLN, czyli 11,0%, do 11.014 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. z 9.919 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z amortyzacji aktywa z tytułu prawa do użytkowania nowego biura na Ukrainie,
które Grupa nabyła w 2019 r.
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Koszty usług marketingowych
Koszty usług marketingowych uległy podwyższeniu o 7.770 tys., czyli 23,8%, do 40.433 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. z 32.663
tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. Wzrost ten wynikał głównie ze zwiększonych wydatków wynikających z wzmożonych działań
marketingowych ukierunkowanych w szczególności na zwiększenie rozpoznawalności marek w Polsce i na Ukrainie oraz przyciągnięcie użytkowników na serwisy Grupy m.in. poprzez szerokozasięgowe kampanie marketingowe.
Koszty usług korzystania z oprogramowania
Koszty usług korzystania z oprogramowania uległy podwyższeniu o 1.795 tys. PLN, czyli 54,6% do 5.085 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia
2019 r. z 3.290 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z wdrożenia nowego systemu wspierającego proces sprzedaży, a także wprowadzenia dodatkowych rozwiązań technologicznych w celu zapewnienia ciągłości działania oraz zwiększenia
poziomu niezawodności i bezpieczeństwa produktów Grupy.
Pozostałe usługi obce
Koszty pozostałych usług obcych były nieznaczne.
Koszty świadczeń pracowniczych
W poniższej tabeli porównano koszty świadczeń pracowniczych we wskazanych okresach.
Rok zakończony 31 grudnia
2019
2018
(zbadane)
(tys. PLN)
82.274
74.460
15.953
16.971
3.919
6.000
14.121
13.052
4.643
4.826
120.910
115.309

Wynagrodzenia
Premie
Płatności w formie akcji
Ubezpieczenia społeczne
Inne świadczenia pracownicze
Razem
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka

Koszty świadczeń pracowniczych uległy podwyższeniu o 5.601 tys. PLN, czyli 4,9%, do 120.910 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r.
z 115.309 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z powodu wzrostu zatrudnienia w Grupie.
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej uległ podwyższeniu o 32.829 tys. PLN, czyli 25,8%, do 159.886 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia
2019 r. z 127.057 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. z przyczyn omówionych powyżej. Udział zysku z działalności operacyjnej
w przychodach z umów z klientami wyniósł, za lata zakończone 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2018 r., odpowiednio, 43,5% i 38,8%.
Przychody finansowe
Przychody finansowe uległy obniżeniu o 18.808 tys. PLN, czyli 86,0%, do 3.057 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. z 21.865 tys. PLN
w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. Spadek wynikał głównie ze wzrostu do wartości godziwej udziałów w Beamery Inc. w 2018 r.
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W tabeli poniżej przedstawiono przychody finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. w porównaniu z rokiem zakończonym
31 grudnia 2018 r.

Przychody z tytułu odsetek
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji wycenianych w wartości godziwej przez wynik
Różnice kursowe
Inne
Razem

Rok zakończony 31 grudnia
2019
2018
(zbadane)
(tys. PLN)
2.108
722
243
62
-20.500
704
2
581
3.057
21.865

Zmiana*
2019/2018
(%)
191,97
291,94
(100,00)
100
(99,66)
(86,02)

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka*

Koszty finansowe
Koszty finansowe uległy podwyższeniu o 2.488 tys. PLN, czyli 34,6%, do 9.671 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. z 7.183 tys. PLN
w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. Wzrost wynikał głównie z utraty wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności, kompensowany częściowo niższymi odsetkami od kredytu terminowego.
W tabeli poniżej przedstawiono koszty finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia
2018 r.
Rok zakończony 31 grudnia
2019
2018
(zbadane)
(tys. PLN)
2.574
988
4.980

Koszty z tytułu odsetek od umów kredytowych
Koszty z tytułu odsetek od umów leasingowych
Utrata wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności
Aktualizacja wartości inwestycji wycenianych w wartości godziwej przez
wynik finansowy
Różnice kursowe
Inne
Razem

982
147
9.671

Zmiana*
2019/2018
(%)
5.398
647
233

(52,32)
52,70
2.037,34

500
405
7.183

(100)
(63,70)
34,64

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka*

Podatek dochodowy
Rok zakończony 31 grudnia
2019 r.
2018 r.
(zbadane)
(tys. PLN)
Podatek bieżący
Podatek odroczony
Razem podatek dochodowy w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

32.223
(130)
32.093

Zmiana*
2019/2018
(%)
33.344
(2.929)
30.415

(3,36)
(95,56)
5,52

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka*

Podatek dochodowy Grupy wzrósł z 30.415 tys. PLN do 32.093 tys. PLN za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., co było głównie spowodowane
proporcjonalnie wyższym zyskiem przed opodatkowaniem uzyskanym przez Grupę za ten rok.
Zysk/(strata) netto
W wyniku opisanych wyżej czynników zysk netto Grupy wyniósł 128.357 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. w porównaniu z zyskiem
netto w wysokości 117.651 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r.
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Zysk netto za lata zakończone dnia 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2018 r. stanowił, odpowiednio, 34,9% i 36,0% przychodów z umów z klientami. Wzrost o 10.706 tys. PLN między rokiem 2019 a 2018 był głównie spowodowany proporcjonalnie większym wzrostem przychodów z umów
z klientami w porównaniu zw wzrostem kosztów działalności operacyjnej.
EBITDA
Wartość EBITDA wzrosła o 33.924 tys. PLN, czyli o 24,8%, do 170.900 tys. PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. z 136.976 tys. PLN w roku
zakończonym 31 grudnia 2018 r. Wzrost wynikał głównie ze wzrostu przychodów Grupy z tytułu umów z klientami.

Sytuacja finansowa
Tabela poniżej przedstawia sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r., 2019 r. i 2018 r.:
Na dzień 31 grudnia
2020
2019
2018
(zbadane)
(tys. PLN)
Aktywa
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
Inwestycje wyceniane metodą praw własności
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa niefinansowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwałe
Należności handlowe
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa niefinansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe
Aktywa razem

2.750
11.214
24.922
23.945
34.817
244
23.493
121.385
30.175
15.082
4.186
135.227
184.670
306.055

2.381
13.625
33.730
25.861
29.254
291
24.374
129.516
38.477
16.245
3.404
85.934
144.060
273.576

2.349
9.916
23.921
28.214
24.084
348
24.244
113.076
41.915
10.182
4.560
93.544
150.201
263.277

Różnica*
2020/2019 2019/2018
(%)
15,50
(17,70)
(26,11)
(7,41)
19,02
(16,15)
(3,61)
(6,28)
(21,58)
(7,16)
22,97
57,36
28,19
11,87

1,36
37,40
41,01
(8,34)
21,47
(16,38)
0,54
14,54
(8,20)
59,55
(25,35)
(8,14)
(4,09)
3,91

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka

Na dzień 31 grudnia
2020
2019
2018
(zbadane)
(tys. PLN)
Kapitał własny i zobowiązania
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Fundusz celowy na zakup udziałów własnych
Programy płatności w formie akcji
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia
Rozliczenie połączeń
Zyski/(straty) zatrzymane
Kapitał własny przypisany właścicielom Spółki
Kapitał udziałowców niekontrolujących
Kapitał własny razem
Kredyty
Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania wobec pracowników
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Różnica*
2020/2019 2019/2018
(%)

334.867 335.367 342.815
(0,15)
107.247
99.299
99.299
8,00
2.960
9.639
(69,29)
16.685
15.954
12.035
4,58
37.812
(226)
(113) (16.830,97)
488
146
41
234,25
(586.707) (586.707) (586.707)
0,00
189.839 182.134 109.131
4,23
103.191
55.606 (23.499)
85,58
(216)
392
681
(155,10)
102.975
55.998 (22.818)
83,89
28.285
69.475
(100)
23.647
29.471
22.468
(19,76)
1.549
7.927
5.119
(80,46)
-
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(2,17)
0,00
100
32,56
100,00
256,10
0,00
66,89
(336,63)
(42,44)
(345,41)
(59,29)
31,17
54,85
-
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Na dzień 31 grudnia
Różnica*
2020
2019
2018 2020/2019 2019/2018
(zbadane)
(tys. PLN)
(%)
25.196
65.683
97.062
(61,64)
(32,33)
29.294
918
39.629
3091,07
(97,68)
8.499
8.510
6.565
(0,13)
29,63
20.306
11.971
21.679
69,63
(44,78)
9.018
5.963
7.164
51,23
(16,76)
7.735
9.245
9.584
(16,33)
(3,54)
259
(100,00)
2.731
8.262
10.330
(66,95)
(20,02)
100.301 107.026
93.823
(6,28)
14,07
177.884 151.895 189.033
17,11
(19,65)
203.080 217.578 286.095
(6,66)
(23,95)
306.055 273.576 263.277
11,87
3,91

Zobowiązania długoterminowe
Kredyty
Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania wobec pracowników
Zobowiązania handlowe
Pozostałe zobowiązania niefinansowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu umów
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania razem
Kapitał własny i zobowiązania razem
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka*

Porównanie na 30 września 2021 r. i na 31 grudnia 2020 r.
Aktywa
Aktywa razem uległy podwyższeniu o 121.760 tys. PLN, tj. o 39,8%, z poziomu 306.055 tys. PLN na 31 grudnia 2020 r. do 427.815 tys. PLN na
30 września 2021 r.
Na 30 września 2021 r. i 31 grudnia 2020 r. aktywa obrotowe stanowiły odpowiednio 53,4% i 60,3% aktywów ogółem, a aktywa trwałe razem
46,6% i 39,7% aktywów.
Aktywa trwałe uległy podwyższeniu o 78.163 tys. PLN, tj. o 64,4%, z poziomu 121.385 tys. PLN na 31 grudnia 2020 r. do 199.548 tys. PLN na
30 września 2021 r. Zmiana ta wynikała głównie ze wzrostu pozycji pozostałe aktywa finansowe w wyniku aktualizacji wartości godziwej udziałów posiadanych przez Spółkę w spółce Beamery Inc. Aktywa obrotowe uległy podwyższeniu o 43.597 tys. PLN, tj. o 23,6%, z poziomu 184.670
tys. PLN na 31 grudnia 2020 r. do 228.267 tys. PLN na 30 września 2021 r. Zmiana wynikała głównie ze wzrostu należności handlowych o 16.792
tys. PLN oraz środków pieniężnych o 14.698 tys. PLN w toku normalnej działalności Grupy.
Zobowiązania
Zobowiązania razem uległy podwyższeniu o 19.943 tys. PLN, tj. o 9,8%, z poziomu 203.080 tys. PLN na 31 grudnia 2020 r. do 223.023 tys. PLN
na 30 września 2021 r.
Poniższa tabela przedstawia zobowiązania Spółki w podziale na kredyty i zobowiązania z tytułu leasingu na wskazane daty.
Na dzień 30 września Na dzień 31 grudnia
(niebadane)
(zbadane)
2021
2020
(tys. PLN)
29.294
29.294
28.257
32.146
19.141
23.647
9.116
8.499
28.257
61.440

Kredyty
- krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu leasingu
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Razem
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Spółka

Na 30 września 2021 r. zobowiązania krótkoterminowe stanowiły odpowiednio 81,9%, a zobowiązania długoterminowe 18,1% zobowiązań
razem. Na 31 grudnia 2020 r. zobowiązania krótkoterminowe stanowiły odpowiednio 87,6%, a zobowiązania długoterminowe 12,4% zobowiązań razem.
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Zobowiązania krótkoterminowe uległy podwyższeniu o 4.684 tys. PLN, tj. o 2,6%, z poziomu 177.884 tys. PLN na 31 grudnia 2020 r. do 182.568
tys. PLN na 30 września 2021 r. Zmiana była spowodowana wzrostem zobowiązań z tytułu dywidendy oraz z tytułu umów (spowodowanym
wyższą wartością zamówień) skompensowanych częściowo spłatą kredytu terminowego.
Zobowiązania długoterminowe uległy podwyższeniu o 15.259 tys. PLN, tj. o 60,6%, z poziomu 25.196 tys. PLN na 31 grudnia 2020 r. do 40.455
tys. PLN na 30 września 2021 r. Zmiana była spowodowana rozpoznaniem na dzień 30 września 2021 r. zobowiązania z tytułu opcji put dotyczącej
oszacowanej wartości zobowiązania z tytułu potencjalnych, przyszłych płatności na rzecz udziałowców niekontrolujących spółki Robota International TOV.
Zobowiązania długoterminowe z tytułu opcji put dotyczą oszacowanej wartości zobowiązania z tytułu potencjalnych, przyszłych płatności
na rzecz udziałowców niekontrolujących spółki Robota International TOV. Wartość zobowiązania w kwocie 13.481 tys. PLN została ujęta w korespondencji z kapitałami własnymi (pozostałe kapitały rezerwowe) zgodnie z poniżej opisanymi zasadami rachunkowości.
W przypadku gdy Grupa posiada zobowiązania z tytułu posiadanej przez udziałowców niekontrolujących opcji put na sprzedaż udziałów będących
w ich posiadaniu, udziały będące w posiadaniu udziałowców niekontrolujących ujmowane są tak, jakby Grupa nabywała te udziały niekontrolujące na koniec każdego okresu sprawozdawczego. W okresie, kiedy opcja put pozostaje niewykonana, Grupa rozpoznaje zobowiązanie finansowe
z tytułu opcji put według jego bieżącej wartości godziwej wycenionej na dany dzień bilansowy, tak jakby opcja rzeczywiście została wykorzystana, tj. udziały niekontrolujące zostały nabyte przez Grupę w tym dniu. Wszelkie różnice powstałe pomiędzy wartością nabywanych udziałów niekontrolujących na dzień bilansowy a wartością ujętego wówczas zobowiązania finansowego z tytułu opcji put są odnoszone na pozostałe kapitały
rezerwowe. Jednocześnie Grupa alokuje wypracowane w trakcie okresu sprawozdawczego zyski/straty do udziałowców niekontrolujących (oraz
inne zmiany w kapitałach), odzwierciedlając ich rzeczywisty istniejący w trakcie roku udział.
Poniższa tabela przedstawia kredyty Spółki na wskazane daty.

Kredyty

Wartość
Waluta nominalna

Limit
kredytu

Termin
Oprocentowanie zapadalności

(tys. PLN)
Kredyt terminowy od mBank S.A., DNB
Bank Polska S.A. oraz PKO Bank Polski S.A.

PLN

295.000

nie dotyczy

Razem

Na dzień
30 września
(niebadane)

Na dzień
31 grudnia
(zbadane)

2021

2020
(tys. PLN)

WIBOR + marża
1,4-2,25% 30 maja 2021 r

-

29.294

-

-

29.294

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Spółka

Porównanie na 31 grudnia 2019 r. i na 31 grudnia 2020 r.
Aktywa
Aktywa razem uległy podwyższeniu o 32.479 tys. PLN, tj. o 11,9%, z poziomu 273.576 tys. PLN na 31 grudnia 2019 r. do 306.055 tys. PLN na
31 grudnia 2020 r.
Na 31 grudnia 2020 r. i 31 grudnia 2019 r. aktywa obrotowe stanowiły odpowiednio 60,3% i 52,7% aktywów ogółem, a aktywa trwałe razem
39,7% i 47,3% aktywów.
Aktywa trwałe uległy obniżeniu o 8.131 tys. PLN, tj. o 6,3%, z poziomu 129.516 tys. PLN na 31 grudnia 2019 r. do 121.385 tys. PLN na 31 grudnia
2020 r. Zmniejszenie to wynikało głównie z amortyzacji aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz rzeczowych aktywów trwałych skompensowane częściowo przez wzrost pozostałych aktywów finansowych w wyniku wniesienia wkładu do Pracuj Ventures sp. z o.o. ASI sp.k. w wysokości
7.086 tys. PLN. Aktywa obrotowe uległy zwiększeniu o 40.610 tys. PLN, tj. o 28,2%, z poziomu 144.060 tys. PLN na 31 grudnia 2019 r. do 184.670
tys. PLN na 31 grudnia 2020 r. Zmiana wynikała głównie ze zwiększenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wskutek niższych wypływów
pieniężnych z działalności finansowej w 2020 r. W 2019 r. Spółka spłaciła transze kredytu terminowego przypadające na 2020 r.
Zobowiązania
Zobowiązania razem uległy obniżeniu o 14.498 tys. PLN, tj. o 6,7%, z poziomu 217.578 tys. PLN na 31 grudnia 2019 r. do 203.080 tys. PLN na
31 grudnia 2020 r.
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Poniższa tabela przedstawia zobowiązania Spółki w podziale na kredyty i zobowiązania z tytułu leasingu we wskazanych okresach.
Na dzień 31 grudnia
2020
2019
(zbadane)
(tys. PLN)
29.294
29.294
32.146
23.647
8.499
61.440

Kredyty
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu leasingu
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Razem

29.203
28.285
918
37.981
29.471
8.510
67.184

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka

Na 31 grudnia 2020 r. zobowiązania krótkoterminowe stanowiły odpowiednio 87,6%, a zobowiązania długoterminowe 12,4% zobowiązań
razem. Na 31 grudnia 2019 r. zobowiązania krótkoterminowe stanowiły odpowiednio 69,8%, a zobowiązania długoterminowe 30,2% zobowiązań razem.
Zobowiązania krótkoterminowe uległy podwyższeniu o 25.989 tys. PLN, tj. o 17,1%, z poziomu 151.895 tys. PLN na 31 grudnia 2019 r. do 177.884
tys. PLN na 31 grudnia 2020 r. Zmiana była spowodowana terminem zapadalności ostatnich transz kredytu terminowego w mBank S.A., DNB
Bank Polska S.A. oraz PKO Bank Polski S.A. (reklasyfikacja ze zobowiązań długoterminowych na krótkoterminowe) oraz wzrostem zobowiązań
wobec pracowników na 31 grudnia 2020 r. w związku ze wzrostem rezerwy na premie dla kluczowych pracowników.
Zobowiązania długoterminowe uległy obniżeniu o 40.487 tys. PLN, tj. o 61,6%, z poziomu 65.683 tys. PLN na 31 grudnia 2019 r. do 25.196 tys.
PLN na 31 grudnia 2020 r. Zmiana była spowodowana terminem zapadalności ostatnich transz kredytu terminowego na 30 maja 2021 r. W 2019 r.
Spółka spłaciła transze kredytu terminowego przypadające na 2020 r.
Poniższa tabela przedstawia kredyty Spółki we wskazanych okresach.

Kredyty
Kredyt terminowy od mBank S.A., DNB Bank
Polska S.A. oraz PKO Bank Polski S.A.
Kredyt odnawialny od mBank S.A., DNB Bank
Polska S.A. oraz PKO Bank Polski S.A.
Razem

Na dzień
31 grudnia
2020
2019
(tys. PLN)

Wartość
Waluta nominalna

PLN

PLN

Limit
Termin
kredytu Oprocentowanie zapadalności
(tys. PLN)
nie
WIBOR + marża
295.000
dotyczy
1,4-2,25% 30 maja 2021 r.
1, 3 lub 6
WIBOR + marża
miesięcy
10.000
1,9%
od wypłaty

29.294

29.203

29.294

29.203

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka

Poniższa tabela przedstawia zobowiązania Spółki z tytułu leasingu – koszty ujęte w okresie sprawozdawczym w związku z leasingami we wskazanych okresach.
Na dzień 31 grudnia
2020
2019
(zbadane)
(tys. PLN)
6.671
1.053
11

Amortyzacja składników aktywów z tytułu prawa do użytkowania
Odsetki od leasingów
Koszty związane z leasingami krótkoterminowymi
Koszty związane z leasingami aktywów o niskiej wartości początkowej
(z wyłączeniem leasingów krótkoterminowych takich aktywów)

83

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka
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6.875
988
63
56
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Porównanie na 31 grudnia 2018 r. i na 31 grudnia 2019 r.
Aktywa
Aktywa razem uległy zwiększeniu o 10.299 tys. PLN, tj. o 3.9%, z poziomu 263.277 tys. PLN na 31 grudnia 2018 r. do 273.576 tys. PLN na
31 grudnia 2019 r.
Na 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2018 r. aktywa obrotowe stanowiły odpowiednio 52,7% i 57,1% aktywów ogółem, a aktywa trwałe razem
47,3% i 42,9% aktywów.
Aktywa trwałe uległy zwiększeniu o 16.440 tys. PLN, tj. o 14,5%, z poziomu 113.076 tys. PLN na 31 grudnia 2018 r. do 129.516 tys. PLN na
31 grudnia 2019 r. Zmiana wynikała głównie ze zwiększenia wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów z tytułu prawa do użytkowania związanego z wynajmem nowego biura na Ukrainie oraz wzrost pozostałych aktywów finansowych w wyniku wniesienia wkładu do Pracuj
Ventures sp. z o.o. ASI sp.k. w wysokości 6.000 tys. PLN.
Aktywa obrotowe uległy zmniejszeniu o 6.141 tys. PLN, tj. o 4,1%, z poziomu 150.201 tys. PLN na 31 grudnia 2018 r. do 144.060 tys. PLN na
31 grudnia 2019 r. Zmiana wynikała głównie ze zmniejszenia się stanu należności handlowych oraz środków pieniężnych. W 2019 r. Spółka spłaciła transze kredytu terminowego przypadające na 2020 r.
Zobowiązania
Zobowiązania razem uległy zmniejszeniu o 68.517 tys. PLN, tj. o 23,9%, z poziomu 286.095 tys. PLN na 31 grudnia 2018 r. do 217.578 tys. PLN
na 31 grudnia 2019 r.
Na 31 grudnia 2019 r. zobowiązania krótkoterminowe stanowiły odpowiednio 69,8%, a zobowiązania długoterminowe 30,2% zobowiązań
razem. Na 31 grudnia 2018 r. zobowiązania krótkoterminowe stanowiły odpowiednio 66,1%, a zobowiązania długoterminowe 33,9% zobowiązań razem.
Poniższa tabela przedstawia zobowiązania Spółki w podziale na kredyty i zobowiązania z tytułu leasingu we wskazanych okresach.
Na dzień 31 grudnia
2019
2018
(zbadane)
(tys. PLN)
29.203
109.104
28.285
69.475
918
39.629
37.981
29.033
29.471
22.468
8.510
6.565
67.184
138.137

Kredyty
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu leasingu
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Razem
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka

Zobowiązania krótkoterminowe uległy zmniejszeniu o 37.138 tys. PLN, tj. o 19,6%, z poziomu 189.033 tys. PLN na 31 grudnia 2018 r. do 151.895
tys. PLN na 31 grudnia 2019 r. Zmiana była spowodowana przede wszystkim zmniejszeniem zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego
w związku z przedpłatą transz kredytu terminowego przypadających na 2020 r. oraz zobowiązań wobec pracowników w związku z wypłatą
na rzecz pracowników premii, na które utworzono rezerwy w latach poprzednich. Spadek zobowiązań krótkoterminowanych na 31 grudnia
2019 r. był częściowo skompensowany wzrostem zobowiązań z tytułu umów spowodowanym wyższą wartością zamówień w 2019 r. względem
roku poprzedniego.
Zobowiązania długoterminowe razem uległy zmniejszeniu o 31.379 tys. PLN, tj. o 32,3%, z poziomu 97.062 tys. PLN na 31 grudnia 2018 r.
do 65.683 tys. PLN na 31 grudnia 2019 r. Zmiana była spowodowana przede wszystkim zmniejszeniem zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w związku z terminem zapadalności kolejnych transz kredytu terminowego w mBank S.A., DNB Bank Polska S.A. oraz PKO Bank Polski
S.A. (reklasyfikacja ze zobowiązań długoterminowych na krótkoterminowe).
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Poniższa tabela przedstawia kredyty Spółki we wskazanych okresach.

Kredyty

Waluta

Wartość
nominalna

Kredyt terminowy od mBank S.A., DNB
Bank Polska S.A. oraz PKO Bank Polski S.A. PLN
Kredyt odnawialny od sp. S.A., DNB Bank
Polska S.A. oraz PKO Bank Polski S.A.
PLN
Razem

Limit
kredytu
(tys. PLN)

295.000 tys. nie dotyczy
- 10.000 tys.

Na dzień
31 grudnia
2019
2018
(tys. PLN)

Termin
Oprocentowanie zapadalności
WIBOR + marża
1,4-2,25% 30 maja 2021 r.
WIBOR + marża 1, 3 lub 6 m-cy
1,9%
od wypłaty

29.203

109.104

29.203

109.104

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka

Poniższa tabela przedstawia zobowiązania Spółki z tytułu leasingu – koszty ujęte w okresie sprawozdawczym w związku z leasingami we wskazanych okresach.
Na dzień 31 grudnia
2019
2018
(zbadane)
(tys. PLN)
6.875
988
63

Amortyzacja składników aktywów z tytułu prawa do użytkowania
Odsetki od leasingów
Koszty związane z leasingami krótkoterminowymi
Koszty związane z leasingami aktywów o niskiej wartości początkowej
(z wyłączeniem leasingów krótkoterminowych takich aktywów)

56

5.261
647
104
29

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka

Kapitał własny
W tabeli poniżej przedstawiono wybrane dane finansowe dotyczące kapitałów własnych Grupy zaczerpnięte z Historycznych Informacji Finansowych na wskazane daty.
9 miesięcy
zakończonych
30 września
2021
(niebadane)
Kapitał własny i zobowiązania
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Fundusz celowy na zakup akcji własnych
Programy płatności w formie akcji
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia
Rozliczenie połączeń
Zyski/(straty) zatrzymane
Kapitał własny przypisany właścicielom
Jednostki Dominującej
Kapitał udziałowców niekontrolujących
Kapitał własny razem

2020

334.867
108.516
427
28.002
(8.842)
129
(586.707)
328.412
204.804
(12)
204.792

Rok zakończony 31 grudnia
2019
(zbadane)
(tys. PLN)

2018

334.867
107.247
2.960
16.685
37.812
488
(586.707)
189.839

335.367
99.299
9.639
15.954
(226)
146
(586.707)
182.134

342.815
99.299
12.035
(113)
41
(586.707)
109.131

103.191
(216)
102.975

55.606
392
55.998

(23.499)
681
(22.818)

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Spółka

Według stanu na dzień 30 września 2021 r. i dzień 31 grudnia 2020 r. kapitał własny Grupy wyniósł, odpowiednio, 204.792 tys. PLN oraz 102.975
tys. PLN, z czego kapitał przypadający na udziały niekontrolujące wyniósł, odpowiednio, (12) tys. PLN oraz (216) tys. PLN. Wzrost kapitału
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własnego Grupy w tym okresie był głównie spowodowany wygenerowanym przez Grupę zyskiem netto w okresie 9 miesięcy 2021 r. pomniejszonym o zatwierdzoną dywidendę do wypłaty przez Spółkę.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., 31 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2020 r., kapitał własny Grupy wyniósł, odpowiednio, (22.818) tys. PLN,
55.998 tys. PLN oraz 102.975 tys. PLN, z czego kapitał przypadający na udziały niekontrolujące wyniósł, odpowiednio, 681 tys. PLN, 392 tys. PLN
oraz (216) tys. PLN. Wzrost kapitału własnego Grupy w latach 2018-2020 był głównie spowodowany generowanym przez Grupę zyskiem netto
w tym okresie pomniejszonym o wypłacane przez Spółkę dywidendy.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. kapitał własny Grupy był ujemny, co wynikało głównie z procesu reorganizacji w Grupie i innego niż
w Historycznych Informacjach Finansowych ujęcia księgowego transakcji wynikających z tego procesu w sprawozdaniach finansowych Spółki
sporządzanych zgodnie z zasadami rachunkowości innymi niż MSSF.
Szczegółowy opis zmian w kapitale własnym znajduje się w skonsolidowanych sprawozdaniach ze zmian w kapitale własnym w Historycznych
Informacjach Finansowych.

Płynność i zasoby kapitałowe
Płynność
W przeszłości podstawowym źródłem płynności i finansowania działalności Grupy były przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
oraz, w ograniczonym stopniu, środki pieniężne pochodzące z kredytów i pożyczek od instytucji finansowych. Obecnie Grupa finansuje swoją
działalność niemal wyłącznie ze środków własnych. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Grupa podejmie działania w celu zawarcia odpowiednich umów
finansowania. Zapotrzebowanie Grupy na środki pieniężne wynika przede wszystkim z potrzeby zachowania ciągłości działalności, modernizacji
infrastruktury technologicznej i utrzymania rozwoju produktów oferowanych przez Grupę.
W świetle zdolności Grupy do generowania środków pieniężnych z działalności operacyjnej (patrz punkt „Przepływy środków pieniężnych” poniżej), obecny stopień zadłużenia Grupy, w ocenie Spółki, nie stwarza ryzyka utraty płynności. Zdolność Grupy do generowania środków pieniężnych
z działalności operacyjnej będzie zależała od przyszłych wyników tej działalności, które z kolei są w dużej mierze uwarunkowane ogólnymi czynnikami ekonomicznymi, konkurencyjnymi i innymi, na które w większości Grupa nie ma wpływu. Analiza ryzyka płynności Grupy została opisana
poniżej w „Informacje jakościowe i ilościowe na temat ryzyka rynkowego – Ryzyko płynności”.
Zobowiązania finansowe – kredyty i pożyczki
Na dzień 30 września 2021 r. Spółka nie posiadała zobowiązań z tytułu kredytu. Na dzień 31 grudnia 2020 r. niespłacone saldo kredytów wynosiło
29.294 tys. PLN.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka posiadała krótkoterminowe zobowiązanie z tytułu kredytu w wysokości 29.294 PLN. Na dzień 31 grudnia
2019 r. i 31 grudnia 2018 r. niespłacone salda kredytów wynosiły odpowiednio 29.203 tys. PLN oraz 109.104 tys. PLN.
Potrzeby pożyczkowe oraz struktura finansowania
Na Datę Prospektu Spółka nie posiada potrzeb pożyczkowych. Spółka przewiduje, że wskazane powyżej obecne finansowania, tj. przychody operacyjne oraz kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 10.000 tys. PLN, pozostaną jej głównymi źródłami finansowania w najbliższej przyszłości.
Działalność operacyjna Spółki nie jest prowadzona przy wykorzystaniu finansowania dłużnego, z wyjątkiem kredytu w rachunku bieżącym wykorzystywanym dla celów płynnościowych.
Szczegółowe informacje dotyczące struktury kapitału i polityki finansowej Spółki znajdują się w Historycznych Informacjach Finansowych.
Ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych
W okresach objętych Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz na Datę Prospektu nie istniały oraz nie istnieją ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogły mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność Spółki, z wyjątkiem
kowenantów wynikających z umowy kredytowej, które zostały szczegółowo opisane w Nocie 4.3 do Historycznych Informacji Finansowych za lata
2018-2020. Na Datę Prospektu umowa kredytowa została spłacona.

82

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

Przepływy środków pieniężnych
W tabeli poniżej przedstawiono środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej Grupy we wskazanych okresach.
9 miesięcy zakończonych
30 września
2021
2020
(niebadane)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

135.227
350

Różnice kursowe od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
Stan środków pieniężnych wykazane w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej

85.934

Rok zakończony 31 grudnia
2020
2019
2018
(zbadane)
(tys. PLN)
85.934
93.544
85.129

149.925

(356)
96.036

(520)
135.227

27
85.934

56
93.544

149.925

96.036

135.227

85.934

93.544

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Spółka

Tabela poniżej przedstawia podsumowanie przepływu środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w okresach objętych Historycznymi Informacjami Finansowymi.
9 miesięcy zakończonych
30 września
2021
2020
(niebadane)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem
Korekty
Udział w zysku jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych
(Zyski)/Straty z tytułu odsetek
(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej
Wycena programu płatności w formie akcji rozliczanych w instrumentach
kapitałowych
Podatek dochodowy zapłacony
Zmiany w kapitale obrotowym
Zobowiązania wobec pracowników
Należności handlowe
Pozostałe aktywa niefinansowe
Zobowiązania handlowe
Pozostałe zobowiązania niefinansowe
Zobowiązania z tytułu umów
Pozostałe korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Nabycie aktywów finansowych
Wpływy ze zbycia aktywów finansowych
Otrzymane dywidendy
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Otrzymane odsetki
Spłaty udzielonych pożyczek
Pozostałe wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Rok zakończony 31 grudnia
2020
2019
2018
(zbadane)
(tys. PLN)

267.834

94.735

133.447

160.450

148.066

(5.285)
(8.838)
(1.313)
855
(85.562)

(2.121)
8.638
4.806
1.599
2.160

(2.258)
11.471
4.610
2.089
1.554

(7.941)
11.014
(860)
3.347
5.850

(6.327)
9.919
890
6.045
(12.559)

11.317
(36.334)

731
(23.511)

731
(31.168)

3.919
(34.276)

6.000
(23.575)

(2.860)
(16.982)
(1.500)
1.246
4.818
8.274
115
153.461

(4.484)
13.115
(952)
(2.326)
(1.800)
(8.481)
(80)
82.029

1.955
8.322
(1.020)
2.753
(1.510)
(6.725)
209
124.460

(7.040)
3.413
1.180
(791)
(339)
13.203
(113)
151.016

4.658
(14.594)
640
1.194
3.111
25.745
(21)
149.192

(71.768)
52.163
6.619

(37.026)
31.196
4.123

(51.989)
46.196
4.123

(73.014)
61.000
5.314

(23.565)
1.400
1.213

341
439
549
536
404
(5.955)
(1.900)
(2.332)
(7.217)
(6.318)
16
45
(9)
(377)
(309)
(342)
(18.600)
(3.177)
(3.830)
(13.690)
(27.147)
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9 miesięcy zakończonych
30 września
2021
2020
(niebadane)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Dywidendy zapłacone
Nabycie udziałów własnych
Wpływy netto na poczet wydania akcji/udziałów
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu
Odsetki zapłacone
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem

(82.879)
(7.796)
6.307
(29.181)
(5.996)
(968)
(120.513)
14.348

(61.790)
769
(5.815)
(1.558)
(68.394)
10.458

Rok zakończony 31 grudnia
2020
2019
2018
(zbadane)
(tys. PLN)
(61.791)
769
(7.797)
(1.998)
(70.817)
49.813

(47.909)
(6.338)
500
(80.000)
(7.753)
(3.463)
(144.963)
(7.637)

(1.236)
(35.012)
7
(70.000)
(3.381)
(4.064)
(113.686)
8.359

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Spółka

Porównanie przepływów pieniężnych za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r.
Większość przepływów pieniężnych generowana była przez działalność operacyjną, w szczególności z tytułu przychodów generowanych z umów
z klientami.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej zwiększyły się o 71.432 tys. PLN z wpływu środków pieniężnych w wysokości 82.029 tys.
PLN za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. do wpływu środków pieniężnych w wysokości 153.461 tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych
30 września 2021 r. Zmiany przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej wynikały głównie ze zwiększenia wpływów z tytułu umów z klientami wskutek odbicia po pandemii COVID-19, częściowo skompensowanego wzrostem zapłaconego podatku dochodowego
o 12.823 tys. PLN oraz zmianami stanu kapitału obrotowego głównie w wyniku zwiększenia stanu należności handlowych o 16.982 tys. PLN
(w wyniku zwiększonej skali działalności Grupy), częściowo skompensowanych wzrostem stanu zobowiązań z tytułu umów o 8.274 tys. PLN
(głównie z powodu wzrostu wartości sprzedaży projektów rekrutacyjnych).
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej zarówno za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r., jak i za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. były ujemne. Wypływy zwiększyły się o 15.423 tys. PLN z wypływu środków pieniężnych w wysokości (3.177) tys. PLN
za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. do wypływu środków pieniężnych w wysokości (18.600) tys. PLN za 9 miesięcy zakończonych
30 września 2021 r. Ten wzrost wypływów wynikał głównie z wyższych wartości nabyć rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych o 4.055 tys. PLN i wyższej wartości nabyć aktywów finansowych (głównie obligacje), skompensowany częściowo wyższymi wpływami
z otrzymanych dywidend o 2.496 tys. PLN.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2021 r. Spółka odnotowała wypływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej wynoszące (120.513) tys. PLN, wynikające głównie z wypłaconych dywidend w wysokości (82.879) tys. PLN oraz spłaty kredytu w wysokości (29.181)
tys. PLN.
W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. Spółka odnotowała wypływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej wynoszące (68.394) tys. PLN związane głównie z wypłatą dywidend w wysokości (61.790) tys. PLN.
Porównanie lat zakończonych 31 grudnia 2020 r., 2019 r. i 2018 r.
Większość przepływów pieniężnych generowana była przez działalność operacyjną, w szczególności z tytułu przychodów generowanych z umów
z klientami.
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Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej zmalały o 26.556 tys. PLN z wpływu środków pieniężnych w wysokości 151.016 tys. PLN za
rok zakończony 31 grudnia 2019 r. do wpływu środków pieniężnych w wysokości 124.460 tys. PLN za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. Zmiany
przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej wynikały głównie ze zmniejszenia wpływów z tytułu umów z klientami wskutek
pandemii COVID-19, spadku zapłaconego podatku dochodowego o 3.108 tys. PLN oraz zmiany stanu kapitału obrotowego głównie w wyniku
zmniejszenia stanu należności handlowych o 8.322 tys. PLN (głównie z powodu spadku wartości sprzedaży i zwiększenia efektywności procesu
windykacji należności), zwiększeniu stanu zobowiązań handlowych o 2.753 tys. PLN częściowo skompensowanych spadkiem stanu zobowiązań
z tytułu umów o 6.725 tys. PLN (głównie z powodu spadku wartości sprzedaży projektów rekrutacyjnych).
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wzrosły o 1.824 tys. PLN, z wpływu środków pieniężnych w wysokości 149.192 tys. PLN za
rok zakończony 31 grudnia 2018 r. do wpływu środków pieniężnych w wysokości 151.016 tys. PLN za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zmiany
przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej wynikały głównie ze wzrostu wydatków związanych z działalnością operacyjną m.in.
kosztów usług marketingowych, dzięki czemu Grupa osiągnęła wzrost przychodów z umów z klientami w 2019 r. Zmiana ta wynikała również ze
wzrostu zapłaconego podatku dochodowego o 10.701 tys. PLN w wyniku zwiększenia zysku przed opodatkowaniem oraz ze zmian stanu kapitału
obrotowego głównie w wyniku zmniejszenia stanu należności handlowych o 3.413 tys. PLN (głównie w efekcie zwiększenia efektywności procesu windykacji należności) oraz zwiększenia staniu zobowiązań z tytułu umów o 13.203 tys. PLN (na skutek wzrostu wartości sprzedaży projektów
rekrutacyjnych z odroczonym terminem wykonania świadczenia) częściowo skompensowanych spadkiem stanu zobowiązań wobec pracowników
o 7.040 tys. PLN.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej zarówno za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., jak i 31 grudnia 2019 r. były ujemne i stanowiły wypływy środków pieniężnych. Zmniejszyły się one o 9.860 tys. PLN z wypływu środków pieniężnych w wysokości 13.690 tys. PLN za rok
zakończony 31 grudnia 2019 r. do wypływu środków pieniężnych w wysokości 3.830 tys. PLN za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. Ten spadek
wynikał głównie z niższych wartości nabyć rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów finansowych o 4.885 tys. PLN i niższej wartości nabyć
aktywów finansowych (głównie obligacje).
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej zwiększyły się o 13.457 tys. PLN, z wypływu środków pieniężnych w wysokości 27.147 tys.
PLN za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. do wypływu środków pieniężnych w wysokości 13.690 tys. PLN za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
Zmiany przepływów środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej wynikały głównie z wyższych wpływów ze zbycia aktywów finansowych
za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (głównie obligacje) oraz otrzymanych dywidend od Work Ukraine TOV w wysokości 5.314 tys. PLN.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
W roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. Spółka odnotowała wypływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej wynoszące 70.817 tys.
PLN, wynikające głównie z wypłaconych dywidend w wysokości 61.791 tys. PLN.
W roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. Spółka odnotowała wypływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej wynoszące 144.963
tys. PLN związane głównie ze spłatą kredytów w wysokości 80.000 tys. PLN oraz wypłatą dywidend w wysokości 47.909 tys. PLN.
W roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. Spółka odnotowała wypływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej wynoszące 113.686
tys. PLN związane głównie ze spłatą kredytów w wysokości 70.000 tys. PLN oraz nabyciem udziałów własnych w wysokości 35.012 tys. PLN.

Zobowiązania
Zobowiązania kredytowe i pożyczki
Grupa nie posiada obecnie żadnych istotnych krótko- ani długoterminowych kredytów i pożyczek, z wyłączeniem przedstawionych w rozdziale
„Sytuacja finansowa – Zobowiązania”.
Zobowiązania warunkowe
Za zobowiązanie warunkowe Grupa uznaje:
•• możliwy obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych, których istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej liczby niepewnych przyszłych zdarzeń, niebędących w pełni pod kontrolą Grupy; lub
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•• obecny obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, ponieważ nie
jest prawdopodobne, że nastąpi wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne w celu wypełnienia obowiązku lub kwoty
obowiązku nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie.
Na dzień
30 września
2021
(niebadane)
Wystawca gwarancji
PKO BP S.A.
HSBC Bank Polska S.A.
Razem
HSBC Bank Polska S.A.
Razem

Waluta
EUR
EUR
PLN
PLN

487
487
-

Na dzień31 grudnia
2020

2019
(zbadane)

(tys.)
484
484
-

2018

473
473
193
193

397
17
414
190
190

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Spółka

Jako zobowiązania warunkowe Grupa ujmuje gwarancje bankowe wystawione na zlecenie Spółki. Gwarancje te stanowią zabezpieczenie płatności leasingowych wynikających z umów najmu powierzchni biurowych, w których Grupa jest leasingobiorcą.

Nakłady inwestycyjne
Głównym źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych Spółki są środki własne pochodzące z działalności operacyjnej.
Historyczne nakłady inwestycyjne
W poniższej tabeli przedstawiono nakłady inwestycyjne Grupy z tytułu wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, we wskazanych okresach, rozumiane jako zwiększenia wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.
9 miesięcy zakończonych
30 września
2021
2020
(niebadane)
3.456
1.464
2.498
591
5.954
2.055

Zwiększenie wartości niematerialnych
Zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych
Nakłady inwestycyjne razem

Rok zakończony 31 grudnia
2020
(tys. PLN)
1.530
1.735
(3.265)

2019
(zbadane)
1.016
6.836
(7.852)

2018

3.654
3.404
(7.058)

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Spółka

W okresach 9 miesięcy zakończonych 30 września odpowiednio 2021 r. oraz 2020 r. nakłady inwestycyjne Grupy dotyczące zakupu wartości
niematerialnych (nakłady na prace rozwojowe, oprogramowanie komputerowe i licencje) wyniosły odpowiednio 3.456 tys. PLN i 1.464 tys. PLN.
Wahania w analizowanych okresach wynikały głównie z faktu zwiększonych nakładów na prace rozwojowe w 2021 r. ze względu na rozwój
produktów Grupy.
W okresach 9 miesięcy zakończonych 30 września odpowiednio 2021 r. oraz 2020 r. nakłady inwestycyjne Grupy dotyczące nabycia rzeczowych
aktywów trwałych wyniosły odpowiednio 2.498 tys. PLN i 591 tys. PLN i dotyczyły głównie zakupów sprzętu komputerowego.
Udział nakładów inwestycyjnych w przychodach z umów z klientami za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. i 2020 r. wynosił, odpowiednio, 1,7% i 1,0%.
W latach 2020, 2019 i 2018 nakłady inwestycyjne Grupy dotyczące zakupu wartości niematerialnych (oprogramowania komputerowego i licencji)
wyniosły, odpowiednio, 1.530 tys. PLN, 1.016 tys. PLN i 3.654 tys. PLN. Wahania nakładów inwestycyjnych dotyczących oprogramowania komputerowego i licencji w analizowanych okresach wynikały głównie z faktu okresowego odnawiania licencji na oprogramowanie.
W latach 2020, 2019 i 2018 nakłady inwestycyjne Grupy dotyczące nabycia rzeczowych aktywów trwałych wyniosły, odpowiednio, 1.735 tys. PLN,
6.836 tys. PLN i 3.404 tys. PLN i dotyczyły głównie zakupu sprzętu komputerowego, w 2019 r. dodatkowo wyposażenia nowego biura na Ukrainie.
Udział nakładów inwestycyjnych w przychodach z umów z klientami w latach 2020, 2019 i 2018 wynosił, odpowiednio, 1,1%, 2,1% i 2,2%.
Nakłady inwestycyjne Grupy są ujmowane w przepływach z działalności inwestycyjnej w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych.
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Bieżące i planowane nakłady inwestycyjne
W okresie od 1 stycznia do 30 września 2021 r. nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 5.954 tys. PLN i dotyczyły głównie nakładów na trwające
prace rozwojowe, tj. opracowanie nowych funkcjonalności produktów Grupy. W okresie od dnia 30 września 2021 r. do Daty Prospektu Grupa nie
dokonała żadnych istotnych nakładów inwestycyjnych.
Nakłady inwestycyjne Grupy zaplanowane na rok 2021 mają wynieść ok. 8 mln PLN i mają dotyczyć przede wszystkim nakładów na prace rozwojowe, zakupu samochodów służbowych, inwestycji w pomieszczenia biurowe, oprogramowania komputerowego i licencji oraz sprzętu komputerowego. Spółka nie przewiduje obecnie żadnych innych istotnych nakładów inwestycyjnych w roku 2021. Grupa planuje sfinansować te nakłady
inwestycyjne w całości ze środków własnych.
Postępowania administracyjne i sądowe
Na Datę Prospektu nie toczyły się istotne postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności Spółki lub spółek z Grupy.

Zobowiązania pozabilansowe
Grupa nie jest obecnie związana żadnymi zobowiązaniami pozabilansowymi.
Informacje jakościowe i ilościowe na temat ryzyka rynkowego
W związku ze swoją działalnością Grupa jest narażona na różnego rodzaju ryzyka finansowe, takie jak zmiany stóp procentowych, ryzyko zmiany
kursów walutowych, ryzyko kredytowe oraz ryzyko płynności. Każde z powyższych ryzyk może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację
finansową oraz wyniki Grupy.
Zarząd ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie i nadzorowanie funkcji i działalności Grupy w zakresie zarządzania ryzykiem. Zarząd zarządza
wszystkimi zidentyfikowanymi rodzajami ryzyka (w tym ryzykiem operacyjnym, prawnym, compliance i reputacyjnym).
Proces zarządzania ryzykiem wspiera wysiłki Spółki w osiąganiu kluczowych celów biznesowych przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności
z metodą zarządzania ryzykiem, w szczególności w zakresie tolerancji ryzyka. Przyjęte przez Grupę zasady zarządzania ryzykiem mają na celu
identyfikację i analizę ryzyk, na które narażona jest Grupa, określenie odpowiednich limitów i mechanizmów kontroli oraz monitorowanie ryzyk
i adekwatności ich limitów. Zasady i systemy zarządzania ryzykiem podlegają systematycznemu przeglądowi w celu uwzględnienia zmian w otoczeniu rynkowym i działalności Grupy.
Ryzyko walutowe związane ze zmianą kursów walut
Grupa jest narażona na transakcyjne ryzyko walutowe w zakresie, w jakim występuje niedopasowanie pomiędzy walutami, w których denominowane są transakcje sprzedaży, zakupu, należności i zaciągnięcia kredytów, a odpowiednimi walutami funkcjonalnymi spółek Grupy. Walutami
funkcjonalnymi spółek z Grupy są przede wszystkim PLN i UAH.
Ponieważ Grupa prowadzi działalność głównie na rynku krajowym, ryzyko walutowe jest znacznie ograniczone.
Poniższa tabela prezentuje ekspozycję Grupy na ryzyko zmiany kursów walutowych w pozycjach skonsolidowanego sprawozdania finansowego
najistotniej eksponowanych na to ryzyko:
2020
Kwoty w walutach w tysiącach
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Zobowiązania z tytułu leasingu

EUR
2.559
(4.841)

Rok zakończony 31 grudnia
2019
USD
EUR
USD
30
2.575
10
(1.907)
(5.922)
(2.293)

2018
EUR
1.473
(6.000)

USD
20
-

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Spółka

Ryzyko stóp procentowych
Grupa narażona jest na ryzyko zmienności przepływów pieniężnych z tytułu zmiany stóp procentowych wynikające z posiadanych aktywów oraz
zobowiązań, dla których przychody oraz koszty odsetkowe są uzależnione od zmiennych stóp procentowych (kredyty, leasing). Głównym celem
zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest zminimalizowanie wahań przepływów odsetkowych oprocentowanych zmienną stopą procentową.
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Poniższa tabela przedstawia profil podatności Grupy na ryzyko zmiany stóp procentowych poprzez prezentację aktywów i zobowiązań finansowych w podziale według zmiennych i stałych stóp procentowych:
Na dzień
30 września
2021
(niebadane)
Oprocentowane instrumenty finansowe
– o stałej stopie procentowej
Zobowiązania z tytułu leasingu
Obligacje
– o zmiennej stopie procentowej
Kredyty
Kaucje gotówkowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Udzielone pożyczki
Ekspozycja netto na ryzyko stopy procentowej (w odniesieniu do instrumentów
o zmiennej stopie procentowej)

Na dzień 31 grudnia
2020

2019
(zbadane)
(tys. PLN)

2018

(3.263)
(28.257)
24.994
152.919
2.994
149.925
-

(17.149)
(32.146)
14.997
108.411
(29.294)
2.478
135.227
-

(22.052)
(37,981)
15.929
59.442
(29.203)
2.711
85.934
-

(19.045)
(29.033)
9.988
(13.065)
(109.104)
2.495
93.544
-

152.919

108.411

59.442

(13.065)

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Spółka

Poniższa tabela przedstawia wpływ zmiany stopy procentowej na wynik finansowy Grupy w odniesieniu do instrumentów oprocentowanych
zmienną stopą procentową.
Wpływ na wynik finansowy
Wzrost oprocentowania Spadek oprocentowania
o 1 p.p.
o 1 p.p.
(tys. PLN)
108.411
878
(878)
59.442
481
(481)
(13.065)
(106)
106

Ekspozycja netto
na ryzyko stopy
procentowej
31 grudnia 2020
31 grudnia 2019
31 grudnia 2018
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka

Wzrost stóp procentowych może przyczynić się do zwiększenia kosztów obsługi finansowania, a w konsekwencji do obniżenia wyniku finansowego i pogorszenia efektywności finansowej realizowanych inwestycji. Ryzyko to nie jest dla Grupy ryzykiem istotnym. Grupa nie stosowała i nie
planuje stosować instrumentów zabezpieczających zmiany stóp procentowych.
Ryzyko kredytowe związane z obligacjami
Zakupione przez Spółkę obligacje komercyjne wyemitowane zostały przez instytucję finansową o wiarygodnym ratingu (mLeasing sp. z o.o.)
i zaprezentowane zostały jako krótkoterminowe aktywa finansowe. Maksymalna ekspozycja tej pozycji na ryzyko kredytowe równa jest ich wartości ujętej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Oczekiwana strata kredytowa oszacowana przez Spółkę jest bliska zeru, dlatego odpis z tytułu
tej straty nie został ujęty.
Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe jest związane z potencjalnym zdarzeniem kredytowym, które może zmaterializować się w przyszłości w postaci następujących
czynników: niewypłacalności kontrahenta, częściowej spłaty należności, istotnego opóźnienia w spłacie należności, innego nieprzewidzianego
odstępstwa od warunków kontraktowych lub ryzyko nieodzyskania środków pieniężnych ulokowanych w bankach. Ryzyko to dotyczy przede
wszystkim należności handlowych, środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz pozostałych aktywów finansowych, w ramach których Grupa
ujmuje przede wszystkim krótkoterminowe obligacje oraz wpłacone kaucje gotówkowe.
Poniższa tabela przedstawia maksymalną ekspozycję Grupy na ryzyko kredytowe:
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Na dzień
30 września
2021
(niebadane)
Należności handlowe
Pozostałe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Razem

Na dzień 31 grudnia
2020

46.967
149.913
149.925
346.805

2019
(zbadane)
(tys. PLN)
30.175
49.899
135.227
215.301

38.477
45.499
85.934
169.910

2018

41.915
34.266
93.544
169.725

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Spółka

Ze względu na charakter prowadzonej działalności Grupa może być narażona na ryzyko związane ze sprzedażą z odroczonym terminem płatności.
Ryzyko kredytowe klientów jest zarządzane przez każdą jednostkę organizacyjną zgodnie z ustaloną polityką, procedurami i kontrolą Grupy
w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym klientów. Zaległe należności od klientów oraz aktywa kontraktowe są regularnie monitorowane.
Na poziom narażenia Grupy na ryzyko kredytowe wpływają przede wszystkim indywidualne cechy każdego klienta. Jednakże kierownictwo bierze również pod uwagę czynniki, które mogą wpływać na ryzyko kredytowe bazy klientów, w tym ryzyko niewypłacalności związane z branżą
i krajem, w którym działają klienci. Do ustalenia oczekiwanych strat kredytowych dla należności handlowych zostało przyjęte podejście uproszczone, które polega na szacowaniu dożywotnich strat oczekiwanych.
W ramach monitorowania ryzyka kredytowego klientów, Grupa identyfikuje portfele homogeniczne, składające się z ekspozycji o podobnym profilu ryzyka kredytowego. Portfele te zostały utworzone na podstawie segmentacji na branże i liczbę dni opóźnienia w spłacie. Podział na portfele
homogeniczne jest okresowo weryfikowany z punktu widzenia ich jednorodności.
Grupa ocenia ryzyko koncentracji należności handlowych jako niskie, ponieważ klienci Grupy są rozproszeni i działają w różnych branżach.
Stopa oczekiwanej straty kredytowej jest obliczana dla każdej branży na podstawie statusu zaległości i rzeczywistych strat kredytowych. Klienci
są grupowani według ich charakterystyki kredytowej, w tym klasyfikacji branżowej i występowania wcześniejszych problemów finansowych.
Ponadto Grupa tworzy w indywidualnych przypadkach dodatkowe odpisy dla poszczególnych kontrahentów, jeśli istnieją odpowiednie przesłanki.
Ryzyko płynności
Grupa jest narażona na ryzyko utraty płynności, tj. zdolności do terminowego regulowania zobowiązań finansowych. Ryzyko to występuje
w Spółce ze względu na rodzajowy charakter prowadzonej działalności i system i terminy rozliczeń z klientami w stosunku do kosztów stałych
prowadzonej działalności. Na Dzień Prospektu nie występują faktyczne przesłanki utraty płynności, niemniej w celu ograniczania ryzyka utraty płynności Spółka utrzymuje odpowiednią ilość środków pieniężnych. Grupa zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów
płatności oraz zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi krótkoterminowych płatności oraz długoterminowego zapotrzebowania
na gotówkę. Zapotrzebowanie na gotówkę porównywane jest z dostępnymi źródłami pozyskania środków oraz konfrontowane jest z dostępnymi
wolnymi środkami. Dodatkowo Grupa prowadzi politykę dywersyfikacji źródeł finansowania.
Polityka zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej w Grupie polega na zapewnieniu środków finansowania niezbędnych do wywiązywania się przez spółki z Grupy ze zobowiązań, przy wykorzystaniu najbardziej atrakcyjnych źródeł finansowania. Zarządzanie płynnością Grupy
koncentruje się na:
•• bieżącym monitorowaniu płynności spółek Grupy;
•• monitorowaniu i optymalizacji poziomu kapitału obrotowego;
•• bieżącym monitoringu regulowania zobowiązań wynikających z warunków umów kredytowych.
Poniższe tabele przedstawiają zapadalność zobowiązań finansowych Grupy. Wartości przedstawione w tabeli stanowią niezdyskontowane przepływy pieniężne obejmujące odsetki, wynikające z odpowiednich umów.
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30 września 2021 (niebadane)

Wartość
bilansowa

Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania handlowe
Zobowiązania z tytułu opcji put
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu dywidendy
Razem

28.257
10.264
13.481
2.590
23.909
78.501

Oczekiwane przepływy z tytułu zobowiązań finansowych
powyżej
do 1 roku
1-3 lata
3-5 lat
5 lat
Razem
(tys. PLN)
9.018
20.223
43
29.284
10.264
10.264
15.342
15.342
2.276
314
2.590
23.909
23.909
45.467
35.879
43
81.389

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Spółka

31 grudnia 2020 (zbadane)

Wartość
bilansowa

Kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania handlowe
Razem

29.294
32.146
9.018
70.458

Oczekiwane przepływy z tytułu zobowiązań finansowych
powyżej
do 1 roku
1-3 lata
3-5 lat
5 lat
Razem
(tys. PLN)
29.631
29.631
8.689
16.993
8.698
34.380
9.018
9.018
47.338
16.993
8.698
73.029

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka

31 grudnia 2019 (zbadane)

Wartość
bilansowa

Kredyty
Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania handlowe
Razem

29.203
37.981
5.963
73.147

Oczekiwane przepływy z tytułu zobowiązań finansowych
powyżej
do 1 roku
1-3 lata
3-5 lat
5 lat
Razem
(tys. PLN)
916
29.631
30.547
8.684
16.517
15.689
783
41.673
5.963
5.963
15.563
46.148
15.689
783
78.183

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka

31 grudnia 2018 (zbadane)
Kredyty
Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania handlowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Razem

Wartość
bilansowa
109.104
29.033
7.164
259
145.560

Oczekiwane przepływy z tytułu zobowiązań finansowych
powyżej
do 1 roku
1-3 lata
3-5 lat
5 lat
Razem
(tys. PLN)
82.430
30.547
112.977
6.799
10.252
9.731
4.637
31.419
7.164
7.164
259
259
96.652
40.799
9.731
4.637
151.819

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka

Kapitał obrotowy, zdefiniowany jako różnica pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi, na koniec okresów sprawozdawczych zaprezentowanych w Historycznych Informacjach Finansowych przedstawia poniższa tabela. Na przestrzeni ostatnich lat wskaźnik
uległ znacznej poprawie, co wskazuje na mniejsze ryzyko utraty płynności przez Grupę. Na wzrost kapitału obrotowego wpłynęły głównie: wzrost
środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz spadek zobowiązań z tytułu kredytów.
Na dzień
30 września
2021
(niebadane)

Na dzień 31 grudnia

2019
2018
(zbadane)
(tys. PLN)
228.267 184.670
144.060
150.201
182.568
177.884
151.895
189.033

Aktywa obrotowe
Zobowiązania krótkoterminowe
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Na dzień
30 września
2021
(niebadane)
Kapitał obrotowy

45.699

Na dzień 31 grudnia
2020

2019
(zbadane)
(tys. PLN)
6.786
(7.835)

2018

(38.832)

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Spółka

Poniższy wykres przedstawia kapitał obrotowy netto jako procent przychodów w latach 2018-2020:

Kapitał obrotowy netto (mln PLN)
-91

-100

42

38

5

4

-6
-9

-7
-10
Pozostałe aktywa niefinansowe (1)

-20

-27

-104
4

30
-9
-8
-22

Należności z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania niefinansowe
Świadczenia pracownicze (2)
Zobowiązania z tytułu umów

% Przychodów

-107

-100

-28%

-27%

-35%

2018

2019

2020

-94

(1) Obejmuje: długoterminowe i krótkoterminowe pozostałe aktywa niefinansowe;
(2) Obejmuje: długoterminowe i krótkoterminowe świadczenia pracownicze.

Zarządzanie kapitałem
Celem Grupy w zakresie zarządzania kapitałem jest zabezpieczenie możliwości ciągłości jej działania w celu zapewnienia zysków dla właścicieli
oraz korzyści dla innych interesariuszy, a także utrzymanie optymalnej struktury kapitału w celu obniżenia jego kosztu oraz utrzymanie odpowiednich ratingów kredytowych. W celu utrzymania bądź dostosowania struktury kapitałowej Grupa może odpowiednio modyfikować poziom
dywidendy wypłacanej właścicielom, poziom dokonywanych zwrotów kapitału, emitować nowe akcje lub sprzedawać aktywa w celu ograniczenia poziomu zadłużenia netto.
Polityka zarządzania kapitałem uwzględnia:
•• wyniki działalności w połączeniu z planami inwestycyjnymi i rozwojowymi;
•• harmonogram spłat długu;
•• rating kredytowy i wskaźniki kapitałowe;
•• zwiększenie wartości dla właścicieli.
Na Grupę nie są nałożone żadne zewnętrzne wymagania kapitałowe z wyjątkiem kowenantów wynikających z umowy kredytowej, które zostały
szczegółowo opisane w Nocie 4.3 do Historycznych Informacji Finansowych za lata 2018-2020.
Grupa monitoruje poziom kapitału własnego w oparciu o wskaźnik zadłużenia liczony jako poziom zadłużenia netto (suma wszystkich zobowiązań pomniejszona o saldo środków pieniężnych) podzielony przez łączną wysokość kapitałów własnych Grupy.
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Wpływ przejścia na MSSF
Poniżej zaprezentowano opis głównych korekt wprowadzonych do Historycznych Informacji Finansowych Grupy za lata 2018-2020 w stosunku
do opublikowanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy sporządzonych zgodnie z poprzednio stosowanymi zasadami rachunkowości, w podziale na korekty wynikające ze stwierdzonych błędów popełnionych w ramach wcześniej stosowanych zasad rachunkowości oraz
korekty wynikające ze zmiany zasad rachunkowości na zgodne z MSSF.
Korekty wynikające z błędów popełnionych w ramach stosowania poprzednich zasad rachunkowości
Grupa ujęła w każdym z okresów objętych Historycznymi Informacjami Finansowymi rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia, które zostały wycenione metodami aktuarialnymi (zgodnie z MSR 19 Świadczenia pracownicze), a według poprzednio stosowanych standardów nie były ujęte. Efekt zmiany wysokości rezerw wskutek zmiany założeń aktuarialnych został ujęty w innych całkowitych dochodach Grupy
(korekta z przejścia).
Zmieniona została wartość inwestycji wycenianych metodą praw własności (Nota 6.4 do Historycznych Informacji Finansowych za lata 20182020), na co złożyły się następujące korekty:
•• Grupa przeprowadziła ponownie testy na utratę wartości tych inwestycji – na koniec okresów, w których zidentyfikowane były przesłanki
utraty wartości dla poszczególnych inwestycji oraz na Dzień Przejścia dla tych inwestycji, w wartości których na moment początkowego
ujęcia zawarta była wartość firmy. W wyniku korekty błędnych założeń przyjętych w pierwotnych testach (m.in. zaniżona stopa dyskonta)
ujęte zostały dodatkowe odpisy aktualizujące wartość inwestycji w spółkach Resolutio sp. z o.o. (na 1 stycznia 2018 r.) i Coders Lab sp. z o.o.
(na 31 grudnia 2018 i 2019 r.);
•• Wartość niektórych inwestycji została skorygowana w celu uwzględnienia odpowiedniego udziału Grupy w zmianie aktywów netto jednostek stowarzyszonych (Work Ukraine TOV na 1 stycznia 2018 r. oraz na koniec 2018 i 2019 r., WorkIP Ltd. na dzień 31 grudnia 2018 r.);
•• Na dzień 1 stycznia 2018 r. Grupa ujęła zobowiązanie wynikające z umowy nabycia udziałów w spółce WorkIP Ltd. w wysokości 7.438 tys.
PLN w korespondencji z wartością prezentowanych w tej jednostce udziałów – kwota ta stanowiła płatność odroczoną za udziały (dokonanie
płatności uzależnione było od dostarczenia wymienionych w umowie dokumentów przez sprzedającego), która poprzednio ujęta została
w wartości inwestycji dopiero w okresie, w którym nastąpiła faktyczna płatność za udziały.
W 2019 i 2020 r. Grupa ujęła odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w spółkę Pracuj Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa w wysokości odpowiednio 982 tys. PLN oraz 1.523 tys. PLN oraz ujęła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu powstałej różnicy przejściowej. Grupa skorygowała również błąd z tytułu braku ujęcia aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego na 1 stycznia 2018 r. w związku z różnicą przejściową między wartością podatkową a księgową inwestycji
w udziały spółki Inc., w związku z czym ujęte zostało 703 tys. PLN aktywów.
Pozostałe korekty błędów dotyczyły:
•• zmiany prezentacji aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego – salda zostały skompensowane na poziomie
poszczególnych spółek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, a nie na poziomie skonsolidowanej sumy sald aktywów
i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego (dotyczyło okresów zakończonych 31 grudnia 2018, 2019 oraz 2020 r.);
•• w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych sporządzonym za okres zakończony 31 grudnia 2020 r. zmieniona została
prezentacja dywidend wypłaconych udziałowcom niekontrolującym – ujęte zostały one razem z pozostałymi dywidendami wypłaconymi
w działalności finansowej, zamiast błędnie w działalności inwestycyjnej.
Korekty wynikające z przejścia na MSSF
Zmieniony został sposób rozliczenia transakcji powstania Grupy w 2016 r. Grupa powstała w wyniku transakcji pod wspólną kontrolą ówczesnych
udziałowców jednostki dominującej Grupy, w ramach której nastąpiło połączenie Spółki (działającej w momencie połączenia pod firmą Grupa
Pracuj Holding sp. z o.o.) jako jednostki przejmującej z ówczesną spółką Grupa Pracuj S.A. poprzez przejęcie całego majątku spółki przejmowanej
w zamian za udziały, które Spółka (powstała z przekształcenia spółki Grupa Pracuj sp. z o.o.) wydała akcjonariuszom spółki przejmowanej. Od tego
momentu Grupa Pracuj S.A. stała się jednostką dominującą Grupy, obejmując kontrolę nad jednostkami wcześniej zależnymi od ówczesnej spółki
Grupa Pracuj S.A. Powyższa transakcja nie stanowiła połączenia jednostek w myśl definicji MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych (MSSF 3),
stąd w Historycznych Informacjach Finansowych została rozliczona w oparciu o dotychczasowe wartości księgowe poszczególnych składników
aktywów netto jednostki przejętej, natomiast zgodnie z poprzednimi zasadami rachunkowości transakcja została rozliczona metodą nabycia,
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co wiązało się z ujęciem wycen tych aktywów netto do wartości godziwej. W Historycznych Informacjach Finansowych wycofany został efekt
wspomnianych wycen do wartości godziwych, co dotyczyło głównie znaków towarowych oraz baz klientów, wycofana została również wartość
firmy ujęta przy połączeniu.
Analogicznie, wycofane zostały również wyceny do wartości godziwej znaku towarowego i wewnętrznie wytworzonego oprogramowania
komputerowego, które zostały ujęte w wyniku transakcji wniesienia tych aktywów przez spółkę Grupa Pracuj Solutions sp. z o.o. (połączoną
z ówczesną Grupą Pracuj S.A. w 2012 r.) do spółki eRecruitment Solutions sp. z o.o. Transakcja ta była również transakcją dokonaną pod wspólną
kontrolą akcjonariuszy ówczesnej Grupy Pracuj S.A., w związku z tym zgodnie z MSSF powinna zostać rozliczona w wartościach księgowych.
Łączna ujemna kwota wycofanych korekt wyceny aktywów do wartości godziwej w wysokości 586.707 tys. PLN została ujęta w odrębnej linii
kapitałów własnych Grupy: „Rozliczenie połączeń”.
Grupa zastosowała MSSF 16 retrospektywnie z łącznym efektem pierwszego zastosowania ujętym w dniu pierwszego zastosowania, tj. 1 stycznia
2018 r. Zastosowanie odmiennych zasad wyceny i ujmowania leasingów zgodnie z MSSF 16 wpłynęło na dane prezentowane w Historycznych
Informacjach Finansowych w następujący sposób:
•• Aktywa będące przedmiotem dotychczasowych umów leasingu operacyjnego, umów najmu, dzierżawy i innych podobnych umów spełniających definicję leasingu zgodnie z MSSF 16 zostały ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa z tytułu prawa do użytkowania,
a jednocześnie zostały ujęte zobowiązania z tytułu leasingu oraz odpowiednie aktywa z tytułu podatku odroczonego lub rezerwy na podatek
odroczony dotyczące wartości netto sald aktywów z tytułu praw do użytkowania i zobowiązań w kolejnych okresach; dotychczasowe leasingi finansowe ujęte w księgach zgodnie z poprzednio stosowanymi zasadami rachunkowości i wykazywane w rzeczowych aktywach trwałych
zostały ujęte w pozycji składników aktywów z tytułu prawa do użytkowania w dotychczasowych wartościach.
•• Zgodnie z dopuszczonym przez MSSF 1 uproszczeniem, Grupa dokonała wyceny składników aktywów i zobowiązań w odniesieniu do umów
leasingu, zakładając:
–– zastosowanie jednej stopy dyskontowej do portfela leasingów o podobnych cechach,
–– niestosowanie wymogów MSSF 16 do leasingów, których okres leasingu kończy się po upływie 12 miesięcy od Dnia Przejścia,
–– niestosowanie wymogów do leasingów, w przypadku których bazowy składnik aktywów ma niską wartość (20 tys. PLN),
–– wyłączenie początkowych kosztów bezpośrednich z wyceny składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania w dniu przejścia
na MSSF.
•• W skonsolidowanych sprawozdaniach z całkowitych dochodów Grupy sporządzonych za okresy zakończone 31 grudnia 2020 r., 31 grudnia
2019 r. oraz 31 grudnia 2018 r. ujęta została amortyzacja ujętych aktywów z tytułu prawa do użytkowania, odsetki z tytułu zobowiązań
leasingowych oraz zmniejszone zostały koszty usług obcych, w ramach których ujmowane były poprzednio opłaty za korzystanie z aktywów
będących przedmiotem leasingu zgodnie z MSSF 16.
Wycena aktywów finansowych (należności handlowych oraz pozostałych aktywów finansowych stanowiących udziały w spółkach nienotowanych na aktywnych rynkach) została ujęta zgodnie z MSSF 9:
•• Dla należności handlowych ujęte zostały odpisy z tytułu oczekiwanych strat kredytowych według koncepcji szacowania utraty wartości
w oparciu o oczekiwane straty kredytowe, a nie straty poniesione – Grupa dokonała kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych dla należności handlowych według własnego modelu przygotowanego w oparciu o wymogi MSSF 9.
•• Pozostałe aktywa finansowe wyceniane dotychczas w cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące zostały wycenione
do wartości godziwej przez wynik finansowy.
•• Dla inwestycji wycenianych metodą praw własności (Nota 6.4 do Historycznych Informacji Finansowych), dla których w ramach początkowego ujęcia ujęta była wartość firmy, Grupa wycofała amortyzację tej wartości firmy dokonywaną zgodnie z poprzednimi zasadami rachunkowości (dotyczy spółek Coders Lab sp. z o.o. oraz WorkIP Ltd. na 31 grudnia 2018 i 2019 r.).
Grupa ujęła wycenę do wartości godziwej programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki będącego programem płatności w formie akcji
rozliczanych w instrumentach kapitałowych, zgodnie z MSSF 2 Płatności w formie akcji. Koszt programu został ujęty w kosztach świadczeń pracowniczych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Grupy w każdym z prezentowanych okresów oraz bezpośrednio w kapitale własnym Grupy
w pozycji Programy płatności w formie akcji.
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Pozostałe korekty z tytułu przejścia na MSSF nie miały wpływu na wysokość skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy i polegały na następujących zmianach prezentacyjnych:
Zmiany prezentacyjne do skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
•• Zmieniona została prezentacja udziałów własnych – dotychczas wykazywane były one w aktywach w pozycji udziały własne, po zmianie
zaprezentowane zostały w ramach Funduszu celowego na zakup udziałów własnych w wartości ujemnej.
•• Umowy leasingu spełniające definicję leasingu finansowego zgodnie z poprzednio stosowanymi zasadami rachunkowości ujęte jako element rzeczowych aktywów trwałych Grupy zostały zaprezentowane łącznie z leasingami ujętymi zgodnie z MSSF 16 w pozycji aktywa
z tytułu prawa do użytkowania.
•• Należności i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego zostały zaprezentowane w odrębnej linii w skonsolidowanym sprawozdaniu
z sytuacji finansowej.
•• Zapłacone zaliczki na poczet zakupu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych wykazane zostały jako pozostałe aktywa
niefinansowe, zamiast dotychczasowej ich prezentacji w ramach odpowiednich aktywów trwałych.
•• Aktywa i pasywa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), na które składały się należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom, środki pieniężne na odrębnym rachunku bankowym ZFŚS oraz prezentowane w pasywach fundusze specjalne, zostały skompensowane, tj. zaprezentowane w wartości netto tych pozycji i wykazane na koniec wszystkich okresów objętych Historycznymi Informacjami
Finansowymi jako pozostałe aktywa niefinansowe.
•• Jako pozostałe aktywa niefinansowe zostały ujęte również dotychczasowe należności z tytułu podatków (innych niż dochodowy), ubezpieczeń społecznych, inne należności oraz rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów.
•• Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, niewykorzystanych urlopów, podatków (z wyjątkiem podatku dochodowego), ubezpieczeń społecznych oraz inne zobowiązania zostały ujęte w pozycji pozostałych zobowiązań niefinansowych.
•• Zapłacone kaucje gotówkowe prezentowane dotychczas w innych należnościach zostały ujęte jako pozostałe aktywa finansowe.
•• W sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzonym za okres zakończony 31 grudnia 2020 r. zmieniona została prezentacja rezerw na koszty – saldo ujęte zostało w pozostałych rezerwach zamiast w dotychczasowej pozycji zobowiązań handlowych.
Zmiany prezentacyjne do skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
•• Różnice kursowe z przeliczenia za dany okres zostały wykazane w innych całkowitych dochodach.
•• Odpisy aktualizujące dla należności handlowych zostały zgodnie z MSSF 9 zaprezentowane w odrębnej linii sprawozdania z całkowitych
dochodów w linii: Oczekiwane straty kredytowe.
•• Koszty wynagrodzeń oraz koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu
z całkowitych dochodów w jednej pozycji kosztów świadczeń pracowniczych; w pozycji tej ujęte zostały również koszty usług świadczonych
przez osoby wykonujące na rzecz Grupy pracę w oparciu o cywilnoprawne umowy o współpracę, które zgodnie z poprzednio stosowanymi
zasadami rachunkowości wykazywane były w kosztach usług obcych.
•• Dotychczasowe pozycje kosztów: Podatki i opłaty, Zużycie materiałów i energii oraz Pozostałe koszty rodzajowe zostały ujęte w jednej pozycji
jako Pozostałe koszty.
Z kosztów usług obcych wyodrębnione zostały Koszty usług marketingowych oraz Koszty usług korzystania z oprogramowania.
Skonsolidowane sprawozdania z przepływów pieniężnych sporządzone za okresy zakończone 31 grudnia 2020 r., 31 grudnia 2019 r. oraz
31 grudnia 2018 r. zostały odpowiednio zmienione, aby odzwierciedlić zmiany nazewnictwa poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji
finansowej oraz powyżej opisane zmiany prezentacyjne w ramach tego sprawozdania. Odpowiednio odzwierciedlone zostały również korekty
mające wpływ na wynik netto Grupy, skutkując przede wszystkim korektą ujętej amortyzacji za okres w związku z wycofaniem wycen aktywów
netto do wartości godziwej.
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Istotne zasady rachunkowości, oszacowania i osądy
W celu sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF Zarząd został obowiązany do przyjęcia pewnych założeń oraz zastosowania
określonych szacunków i osądów, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości, a tym samym wartości wykazane w Historycznych
Informacjach Finansowych.
Kwestie, które zdaniem Spółki mają kluczowe znaczenie dla interpretacji informacji zawartych w Historycznych Informacjach Finansowych oraz
informacji o sytuacji finansowej i wynikach finansowych Grupy, zostały omówione powyżej, ponieważ wymagają one złożonych lub subiektywnych założeń, oceny lub szacunków, które mają być sformułowane przez Zarząd w odniesieniu do kwestii, które z natury rzeczy powodują
niepewność.
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OPIS DZIAŁALNOŚCI
Zarys ogólny
Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, która świadczy usługi wsparcia
przedsiębiorstw w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników. Grupa Pracuj ułatwia użytkownikom jej serwisów znalezienie odpowiedniego zatrudnienia umożliwiającego pełne wykorzystanie ich potencjału oraz tworzy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku HR. Grupa działa od ponad 20 lat w Polsce i od 15 lat na Ukrainie. Marki należące do Grupy tworzą zaawansowany cyfrowy ekosystem
dla branży HR, spośród których najważniejsze to Pracuj.pl, Robota.ua i eRecruiter:
•• Serwis Pracuj.pl powstał w 2000 r. Według Raportu OC&C, serwis Pracuj.pl jest największym polskim internetowym serwisem rekrutacyjnym, posiadającym 64% udziału w rynku na podstawie udziału w przychodach w 2020 r., z wiodącą pozycją na rynku ofert pracy dla
pracowników z segmentu white collar (pracowników niewykonujących pracy fizycznej) i dobrą pozycją na rynku ofert pracy z segmentu blue-collar (dla pracowników fizycznych). Pracuj.pl udostępnia codziennie średnio około 77 tys. ofert pracy klientów końcowych. Serwis Pracuj.
pl obsługuje około 35 tys. aktywnych klientów (pracodawców), tj. klientów, którzy korzystali z serwisu przynajmniej raz w 2020 r. Na dzień
30 września 2021 r. serwis Pracuj.pl miał ponad 48 tys. aktywnych klientów (pracodawców). Według Raportu OC&C, serwis Pracuj.pl jest
około 3,6 razy większy od swojego najbliższego konkurenta pod względem przychodów generowanych przez platformę w 2020 r. Wśród
klientów Pracuj.pl znajdują się największe polskie i międzynarodowe marki, w tym m.in. Jeronimo Martins, Eurocash, Tauron Polska Energia
oraz mBank. Według badania Gemius w 2020 r. Pracuj.pl miał średnio ponad 3,1 miliona użytkowników miesięcznie. Pracuj.pl jest najdłużej
istniejącą marką Grupy Pracuj. W 2020 r., aplikacja mobilna Grupy osiągnęła ponad 860 tysięcy instalacji w Google Play oraz w App Store.
W 2020 r. do Pracuj.pl wpływało miesięcznie średnio 2,8 miliona zgłoszeń (tj. CV oraz zgłoszeń w innej postaci) na oferty pracy. W ciągu
ostatnich trzech lat serwis Pracuj.pl otrzymał łącznie 95,5 miliona dokumentów CV.
•• Serwis Robota.ua stał się częścią Grupy Pracuj w 2006 r. Zgodnie z Raportem OC&C, Robota.ua jest wiodącym na rynku ukraińskim internetowym serwisem rekrutacyjnym o uniwersalnym profilu, który oferuje całe spektrum możliwości zatrudnienia, w tym m.in. ogólne ogłoszenia
o pracę, specjalistyczne ogłoszenia o pracę oraz usługi budowania wizerunku i reklamy online. Z serwisu Robota.ua korzysta aktywnie ok.
64 tys. klientów (pracodawców), wśród których są wszystkie największe ukraińskie i międzynarodowe marki, w tym m.in. PrivatBank, Nova
Poshta, Vodafone, Comfy, McDonalds oraz Metinvest. Serwis udostępnia około 99 tys. ofert pracy dziennie (średnia kwartalna wg stanu
na 30 września 2021 r.). W 2020 r. serwis Robota.ua był odwiedzany średnio przez około 3,7 miliona użytkowników miesięcznie (według
danych Grupy Pracuj). W 2020 r. aplikacja mobilna Robota.ua osiągnęła ponad 1,3 miliona instalacji w Google Play. Na koniec 2020 r. do serwisu Robota.ua wpływało średnio 1,6 miliona życiorysów miesięcznie. We wrześniu 2021 r. Robota.ua miała w bazie 3,7 miliona CV dostępnych do wyszukiwania. W ciągu ostatnich trzech lat serwis ten otrzymał łącznie 45,9 miliona dokumentów CV.
•• eRecruiter to wiodąca polska platforma rekrutacyjna typu SaaS (ang. Software as a Service (czyli oprogramowanie jako usługa)), oparta
na autorskim oprogramowaniu wspierającym procesy rekrutacyjne, z której regularnie, tj. co najmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
korzysta ponad 1.500 klientów z 97% wskaźnikiem retencji netto na podstawie średniej rocznej retencji przychodów netto za lata 20172019. eRecruiter dostarcza klientom Grupy Pracuj jedno narzędzie do obsługi całego procesu rekrutacyjnego, a jego funkcje obejmują m.in.
pozyskiwanie kandydatów i system zarządzania bazą kandydatów, screening oraz candidate experience, współpracę, a także analitykę
i raporty dotyczące procesu rekrutacji.
Trzy wyżej opisane główne marki są wspierane od 2021 r. przez dwie inne – Dryg.pl, rozwiązanie skoncentrowane na pracownikach fizycznych
uruchomione lokalnie na terenie województwa pomorskiego w Polsce, oraz theprotocol.it, specjalistyczny portal rekrutacyjny skoncentrowany
na branży IT.
Działalność Grupy Pracuj obejmuje dwa główne obszary aktywności: kompleksową rekrutację online oraz nowoczesne technologie dla HR.
Grupa Pracuj czerpie większość (86,6% w 2020 r.) przychodów z zamieszczania przez pracodawców i agencje rekrutacyjne ofert pracy w należących do Grupy internetowych serwisach rekrutacyjnych oraz z dokonywania przez te podmioty zakupu usług dodatkowych związanych z tymi
ofertami pracy (ang. value-added services). Ponadto, Grupa Pracuj realizuje przychody ze stworzonej przez nią platformy eRecruiter (oferowanej
w modelu SaaS). Grupa Pracuj oferuje również inne usługi, w tym: (i) usługi w zakresie budowania wizerunku pracodawcy; (ii) wirtualne targi
pracy (JOBICON); (iii) Profile Pracodawcy (ang. Employer Profiles), tj. usługę pozwalającą pracodawcom na odpłatne zamieszczanie swoich profili biznesowych, zawierających takie dane jak opis działalności pracodawcy, listę aktualnych wakatów, świadczenia, opis procesu rekrutacji,
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dane kontaktowe oraz opis ścieżek rozwoju zawodowego i dodatkowych inicjatyw podejmowanych przez pracodawców; oraz (iv) usługi reklamy
internetowej.
Poniższe wykresy ilustrują (i) przychody z umów z klientami (dla Grupy Pracuj); (ii) zysk z działalności operacyjnej (dla Grupy Pracuj); (iii) całkowitą liczbę unikalnych użytkowników (tj. odnotowanych unikalnych identyfikatorów cookie) (serwis Pracuj.pl); (iv) liczbę zamieszczonych
ogłoszeń o pracę (serwis Pracuj.pl); oraz (v) liczbę unikalnych aplikujących użytkowników (tj. unikalnych identyfikatorów cookie z przynajmniej
jednym odnotowanym kliknięciem przycisku „Aplikuj”) (serwis Pracuj.pl), w latach 2018-2020 oraz w okresach dziewięciu miesięcy zakończonych
30 września 2020 i 2021 r.

Żródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka

Żródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020, Spółka

97

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

Źródło: Spółka

Źródło: Spółka

Źródło: Spółka

Podstawowa działalność Grupy Pracuj polegająca na prowadzeniu internetowych serwisów rekrutacyjnych opiera się na dwustronnym modelu
biznesowym, w którym wzrost liczby ofert pracy zamieszczanych w serwisach internetowych przez pracodawców oraz agencje rekrutacyjne
przyciąga więcej wykwalifikowanych kandydatów do pracy, co z kolei przyciąga kolejnych pracodawców i agencje rekrutacyjne poszukujące
wykwalifikowanych kandydatów. Tworzy to dwustronny efekt działający na korzyść pracodawców i kojarzący ich z potencjalnymi kandydatami:
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•• Proponowane przez Grupę Pracuj internetowe rozwiązania rekrutacyjne stwarzają pracodawcom i agencjom rekrutacyjnym możliwość
natychmiastowej publikacji i aktualizowania opublikowanych ofert pracy oraz zamieszczania innych informacji istotnych dla potencjalnych
kandydatów. Grupa Pracuj oferuje swoim klientom również szeroki wachlarz dodatkowych usług HR, w tym system wsparcia rekrutacji
wbudowany w platformę Pracuj.pl (platforma Strefa Pracuj).
•• Z punktu widzenia kandydatów korzystanie z internetowych serwisów rekrutacyjnych Grupy na potrzeby poszukiwania pracy zapewnia im
dostęp do szerokiej bazy ofert pracy, możliwość szybkiego wyszukiwania ofert pod kątem kryteriów istotnych dla danego kandydata oraz
łatwość wysyłania aplikacji na wybrane stanowiska. Wszystkie funkcje, w tym programy rekomendacyjne i powiadomienia o ofertach pracy,
są dostępne również poprzez konto kandydata. Ponadto, korzystając z portalu, kandydaci mają dostęp do specjalnie zaprojektowanego
kreatora CV i profilu, a także otrzymują dodatkowe wskazówki dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej.
Poniższy wykres przedstawia proces rekrutacji prowadzony za pośrednictwem platform Grupy Pracuj, zarówno z perspektywy kandydata, jak
i pracodawcy:
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W okresach objętych Historycznymi Informacjami Finansowymi, podstawowa działalność Grupy Pracuj obejmowała prowadzenie internetowych
serwisów rekrutacyjnych. Większość przychodów Grupy Pracuj pochodzi z zamieszczania przez pracodawców i agencje rekrutacyjne ofert pracy
oraz usług dodatkowych związanych z tymi ofertami pracy (90,2% w 2018 r., 88,8% w 2019 r., 86,6% w 2020 r.).
Grupa Pracuj spodziewa się, że w niedalekiej przyszłości internetowe serwisy rekrutacyjne pozostaną głównym źródłem jej przychodów. Zespoły
zajmujące się w Grupie Pracuj rozwojem produktów koncentrują się na doskonaleniu produktów Grupy Pracuj, czerpiąc inspirację z badań dotyczących potrzeb kandydatów, społeczności klientów oraz z pomysłów pochodzących ze źródeł wewnętrznych oraz rynku.
Do grona głównych klientów Grupy Pracuj należą pracodawcy i agencje rekrutacyjne. W 2020 r. Grupa Pracuj świadczyła swoje usługi m.in. dla
największych firm działających w Polsce (pod względem przychodów ze sprzedaży), według „Listy 500” opublikowanej przez dziennik „Rzeczpospolita” na 2020 r., w tym dla Jeronimo Martins, Eurocash, Tauron Polska Energia oraz mBank. Ponadto Grupa Pracuj, poprzez rozwój platformy
eCommerce, jest w coraz większym stopniu obecna na rynku MŚP, który charakteryzuje się znaczącym potencjałem wzrostu.
W Polsce Grupa Pracuj sprzedaje swoje usługi, korzystając z czterech kanałów sprzedaży: sprzedaży bezpośredniej (direct) (tj. w wyniku bezpośredniego dotarcia do potencjalnego klienta) (która odpowiada za 83% przychodów Pracuj.pl i 33% bazy klientów w 2020 r.), ecommerce
(tj. sprzedaży za pośrednictwem Internetu) (która odpowiada za 9% przychodów Pracuj.pl i 37% bazy klientów w 2020 r.), inside sales (telesprzedaży) (która odpowiada za 8% przychodów Pracuj.pl i 30% bazy klientów w 2020 r.) oraz kanału obsługi agencji doradztwa personalnego,
opracowanych w celu zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb rosnącej liczby klientów. Grupa Pracuj obejmuje swoim zasięgiem rynki lokalne
w najważniejszych miastach Polski, zatrudniając blisko 70 handlowców w biurach regionalnych na terenie całego kraju i generując około 40%
przychodów poza Warszawą. Dzięki obecności na rynkach lokalnych Grupa Pracuj jest w stanie utrzymywać bliskie relacje ze swoimi klientami.
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Całościowo, zespoły zajmujące się sprzedażą składają się łącznie z ponad 170 wysoko wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników, zlokalizowane są w 12 biurach na terenie całej Polski. Grupa Pracuj jest przekonana, że rozbudowana sieć zespołów sprzedażowych pozwala jej
na nawiązywanie lokalnych kontaktów z potencjalnymi klientami i dostosowywanie oferty do ich specyficznych potrzeb i oczekiwań. Ponadto,
zespół obsługi klienta, składający się z ponad 90 dedykowanych konsultantów, zapewnia wsparcie dla obecnych klientów Grupy.
Na Dzień Prospektu Grupa Pracuj zatrudnia ponad 800 osób zajmujących się głównie sprzedażą, obsługą klienta, rozwojem produktów oraz
marketingiem, a także regularnie plasuje się w rankingach najlepszych pracodawców sporządzanych przez uznane międzynarodowe agencje
rankingowe, takie jak Aon Hewitt.
Za rozwój i realizację strategii Grupy Pracuj odpowiada doświadczona kadra zarządzająca dysponująca rozległą wiedzą na temat rynku rekrutacji
internetowej. Wartości Grupy Pracuj promują zróżnicowane, zorientowane na klienta środowisko pracy, w którym liczy się odpowiedzialność,
odwaga w działaniu i radość z pracy.
Spółka angażuje się w nowe, innowacyjne działania, których celem jest zarówno poszerzenie całkowitego dostępnego rynku odbiorców (ang.
Total Addressable Market; TAM), jak i poszukiwanie obiecujących technologii wspierających rozwój branży HR i edukacji. Powiększenie całkowitego dostępnego rynku odbiorców (TAM) ma być prowadzone z wykorzystaniem tzw. podejścia build & buy zakładającego wewnętrzny rozwój
podstawowych produktów, w tym poszerzenie oferty Grupy Pracuj o rozwiązania dla pracowników fizycznych (Dryg.pl) i stanowiska w branży IT
(theprotocol.it). Celem Dryg jest poszerzenie bazy klientów Grupy o tych, którzy publikują oferty dla pracowników fizycznych. Grupa uruchomiła
go miejscowo w Polsce, zaczynając od województwa pomorskiego. Dryg spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Celem Grupy, na rok 2021, jest
pozyskanie 3.000 własnych, unikalnych ofert pracy w tym samym regionie. Po dopracowaniu modelu biznesowego Grupa zamierza zaoferować
produkt również w innych miastach. Dryg.pl koncentruje się na samoobsługowych ofertach pracy zamieszczanych przez małe firmy (lub osoby
prywatne). Uważamy, że nakładanie się działalności Dryg z podstawową działalnością Grupy będzie minimalne, podobnie jak wpływ na ofertę
dla pracowników fizycznych na portalu pracuj.pl. Do rozwoju Grupy Pracuj przyczyni się również działalność w zakresie fuzji i przejęć ukierunkowana na spółki z całego łańcucha wartości dla technologii HR, w tym przejęcie ATS (ang. applicant tracking system, tj. platformy wspomagającej
zarządzanie procesami rekrutacyjnymi i bazą kandydatów), specjalistycznych portali rekrutacyjnych oraz rozszerzenie portfolio produktowego
o platformę well-beingową, która łączy benefity dla pracowników z elementami Well-being (Worksmile). W 2019 r. Grupa Pracuj uruchomiła
Pracuj Ventures, pierwszy w Polsce fundusz typu corporate innovation fund, koncentrujący się na inwestycjach w start-upy związane z branżą HR.
Założenie Pracuj Ventures jest częścią strategii build & buy stosowanej przez Grupę Pracuj. Grupa Pracuj traktuje Pracuj Ventures jako ważne źródło
przyszłych celów inwestycyjnych dla Grupy Pracuj.
Grupa korzysta z infrastruktury własnej, jak i dzierżawionej w ramach m.in. umów hostingowych. Pracownicy Grupy pracują zdalnie lub w biurach wynajmowanych przez Grupę w zależności od charakteru zajmowanego stanowiska i przypisanych do niego odpowiedzialności. Spółki
z Grupy nie są właścicielami żadnych nieruchomości (patrz: rozdział „Opis działalności – Nieruchomości”).

Mocne strony Grupy
Grupa Pracuj jest liderem na rynku cyfrowej rekrutacji, działającym od ponad dwóch dekad w Polsce i od 15 lat na Ukrainie. Spółka jest właścicielem marek Pracuj.pl, Robota.ua i eRecruiter, tworząc kompleksowy cyfrowy ekosystem dla branży HR.
Grupa jest przekonana, że następujące atuty konkurencyjne wyróżniają ją na rynku i pozwolą pozyskać nowych i utrzymać obecnych klientów,
zwiększyć przychody oraz umożliwią realizację obiecujących możliwości rozwoju.
Wiodący dostawca internetowych usług rekrutacyjnych w Polsce i liczący się gracz na Ukrainie
Grupa Pracuj jest wiodącym dostawcą internetowych usług rekrutacyjnych w Polsce pod względem średniej miesięcznej liczby rzeczywistych
użytkowników (ang. real users) odwiedzających internetowe serwisy rekrutacyjne i pod względem liczby odsłon w tych serwisach w 2021 r.(według badania Gemius). Pracuj.pl jest wiodącym na polskim rynku internetowym serwisem rekrutacyjnym pod względem przychodów, zakresu
świadczonych usług, świadomości marki i liczby unikalnych użytkowników. Pracuj.pl koncentruje się głównie na ofertach pracy dla pracowników
z segmentu white collar. W 2020 r. z Pracuj.pl korzystało średnio ponad 3,1 miliona użytkowników miesięcznie (według badania Gemius). W 2020 r.
platforma Pracuj.pl obsłużyła około 35 tysięcy klientów realizujących łącznie ponad 310 tysięcy projektów rekrutacyjnych.
Oparte na sztucznej inteligencji (AI) programy rekomendacyjne dla kandydatów, bazujące na systemie dopasowywania ofert pracy i rekomendacji, którego zadaniem jest automatyczne dopasowanie użytkowników do odpowiednich ofert pracy z wykorzystaniem algorytmów sztucznej
inteligencji, dostępne są za pośrednictwem licznych platform, tj. strony internetowej obsługiwanej przez komputery stacjonarne i smartfony
(dzięki technologii RWD (ang. responsive web design)) oraz aplikacji. Wszystkie platformy umożliwiają kandydatom przeglądanie i zarządzanie
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swoimi profilami, aplikowanie na stanowiska pracy bez konieczności przesyłania życiorysu oraz możliwości sprawdzania statusu aplikacji. Ponadto, aplikacja mobilna posiada funkcję „szukaj na mapie”, która umożliwia wyszukiwanie ofert pracy według lokalizacji geograficznej na mapie
wyświetlanej na ekranie oraz powiadomienia push z ofertami pracy.
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. aplikacja mobilna Pracuj.pl osiągnęła łącznie 3,4 miliona pobrań na urządzenia iOS i Android.
Zgodnie z Raportem OC&C, Robota.ua jest wiodącym na rynku ukraińskim internetowym serwisem rekrutacyjnym o uniwersalnym profilu. Z serwisu Robota.ua korzysta aktywnie ok. 38 tys. klientów (pracodawców). Serwis udostępnia około 77 tys. ofert pracy dziennie. W 2020 r. serwis
Robota.ua był odwiedzany średnio przez około 3,7 miliona użytkowników miesięcznie (według danych Grupy Pracuj).
W 2020 r. aplikacja mobilna Robota.ua osiągnęła łącznie 5,1 miliona pobrań na urządzenia Android.
Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), OECD, GUS oraz EIU, zarówno Polska, jak i Ukraina, znajdują się obecnie w fazie wyraźnego przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego z oczekiwanym wzrostem nominalnego PKB o 4,7% (średnioroczny wskaźnik wzrostu (CAGR)
2019-2025) oraz najwyższym wzrostem wynagrodzeń w Europie, wynoszącym odpowiednio 7,1% w przypadku Polski i 13,7% Ukrainy na podstawie oczekiwanego wzrostu średnich wynagrodzeń pracowników (CAGR 2019-2030). Grupa Pracuj jest przekonana, że jej wiodąca pozycja
na rynku internetowej rekrutacji w Polsce i na Ukrainie, które łącznie są największymi rynkami pracy w UE z populacją 55 milionów osób w wieku
produkcyjnym, będzie kluczowym czynnikiem napędzającym przychody i rozwój Grupy Pracuj, w szczególności w zakresie ekspansji na nowe
dostępne rynki.
Najbardziej rozpoznawalna marka na polskim i ukraińskim rynku internetowej rekrutacji
Grupa Pracuj uważa, że Pracuj.pl jest najbardziej rozpoznawalną marką na rynku internetowej rekrutacji w Polsce.
Według danych Spółki, serwis Pracuj.pl osiągnął 89% wspomaganej świadomości marki w kwietniu 2021 r., podczas gdy Robota.ua odpowiednio
86% wspomaganej świadomości marki w czerwcu 2021 r. Grupa Pracuj uważa Pracuj.pl za serwis rekrutacyjny pierwszego wyboru dla pracowników z segmentu white collar w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem takich segmentów jak finanse i statystyka, inżynieria i technologia oraz
HR i administracja.
Grupa Pracuj jest przekonana, że jej klienci postrzegają ją jako eksperta na rynku internetowej rekrutacji w Polsce i na Ukrainie, między innymi
dzięki temu, że Grupa dostarcza im nie tylko narzędzia niezbędne do efektywnego prowadzenia procesów rekrutacyjnych, ale również przydatną
wiedzę przekazywaną w atrakcyjnej formie webinarów dedykowanych klientom Grupy (m.in. „Wyzwania HR”).
Ponadto, dzięki wysokiej świadomości marek, serwisy Pracuj.pl i Robota.ua generują znaczny bezpośredni ruch użytkowników, co pozwala
na optymalizację wydatków marketingowych ponoszonych w związku z pozyskiwaniem nowych kandydatów.
Grupa Pracuj zamierza kontynuować działania związane z promocją swoich marek, co powinno przyczynić się do utrzymania wiodącej pozycji
na rynku i dalszego rozwoju działalności. Wysoki poziom świadomości marek może w szczególności przełożyć się na zwiększenie bezpośredniego
ruchu na serwisach rekrutacyjnych Grupy Pracuj i zwiększyć szansę na to, że serwisy te będą platformami pierwszego wyboru dla potencjalnych
klientów i kandydatów, co z kolei, wraz z innymi czynnikami, może zwiększyć lojalność klientów i kandydatów.
Stabilne i długotrwałe relacje z klientami
Grupa Pracuj świadczy internetowe usługi rekrutacyjne na rzecz wiodących spółek w Polsce. Do głównych klientów Grupy Pracuj należą pracodawcy i agencje rekrutacyjne. W 2020 r. Grupa Pracuj świadczyła swoje usługi m.in. dla największych firm działających w Polsce (pod względem
przychodów ze sprzedaży), według „Listy 500” opublikowanej przez dziennik „Rzeczpospolita” na 2020 r., w tym dla Jeronimo Martins, Eurocash,
Tauron Polska Energia oraz mBank. Ponadto Grupa Pracuj jest w coraz większym stopniu obecna na rynku MŚP, który charakteryzuje się znaczącym potencjałem wzrostu.
Dzięki takiemu podejściu Grupa Pracuj zbudowała stabilne i długotrwałe relacje z wieloma dotychczasowymi klientami, co zapewnia jej stały
popyt na usługi i generuje wzrost przychodów z umów z klientami. W 2020 r. grupa klientów, która zamówiła swoją pierwszą usługę Spółki
w 2007 r., wygenerowała zamówienia o wartości około 60 milionów PLN (25% łącznej wartości zamówień). Co więcej, 31% klientów, którzy
zamówili pierwszą usługę w 2007 r., jest nadal klientami Grupy Pracuj w Polsce.
Wyżej wskazane czynniki przekładają się na bardzo dobrą kondycję finansową Grupy Pracuj, co pozwala jej nie tylko inicjować nowe projekty, ale
również wspierać ich odpowiednią skalę.

101

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

Jednocześnie, Grupa Pracuj nie jest uzależniona od żadnego z jej obecnych klientów. W roku 2020 na żadnego z klientów nie przypadało więcej
niż 1% jej przychodów z umów z klientami.
Sprawdzona strategia wielokanałowego modelu sprzedaży
W Polsce Grupa Pracuj sprzedaje swoje usługi, korzystając z czterech kanałów sprzedaży: sprzedaży bezpośredniej (direct), ecommerce, inside
sales (telesprzedaży) oraz kanału obsługi agencji doradztwa personalnego, opracowanych w celu zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb rosnącej
liczby klientów. Grupa Pracuj obejmuje swoim zasięgiem rynki lokalne w najważniejszych miastach Polski, zatrudniając blisko 70 handlowców
w biurach regionalnych na terenie całego kraju i generując około 40% przychodów poza Warszawą. Dzięki obecności na rynkach lokalnych Grupa
Pracuj jest w stanie utrzymywać bliskie relacje ze swoimi klientami. Grupa odnotowała wysoki poziom wzrostu bazy klientów z sektora małych
i średnich, a także mikroprzedsiębiorstw dzięki korzystaniu z właściwych kanałów i różnych inicjatyw.
Całościowo, zespoły zajmujące się sprzedażą składają się z ponad 170 wysoko wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników, zlokalizowanych w 12 biurach na terenie całej Polski. Grupa Pracuj jest przekonana, że rozbudowana sieć zespołów sprzedażowych pozwala jej na nawiązywanie lokalnych kontaktów z potencjalnymi klientami i dostosowywanie oferty do ich specyficznych potrzeb i oczekiwań. Ponadto, zespół obsługi
klienta, składający się z ponad 90 dedykowanych konsultantów, zapewnia wsparcie dla obecnych klientów Grupy.
Działy sprzedaży i obsługi klienta Spółki korzystają także ze wsparcia zespołu analiz biznesowych, który odpowiada za zbieranie, kompilację
i analizę dostępnych danych, w tym analizę danych dotyczących sprzedaży w czasie rzeczywistym. Ponadto zespół analiz biznesowych odpowiada
za prowadzenie aktywnych działań zmierzających do identyfikacji i monitorowania możliwości związanych ze wzrostem sprzedaży ofert pracy,
jak również sprzedażą usług dodatkowych.
Wysoce doświadczona kadra zarządzająca kierowana przez twórców serwisu
Dwóch spośród pięciu założycieli Spółki (tj. pan Przemysław Gacek, Prezes Zarządu, oraz pan Maciej Noga, Przewodniczący Rady Nadzorczej) jest
aktywnie zaangażowanych w jej rozwój i na Dzień Prospektu zasiada w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej.
Grupa Pracuj dysponuje doświadczoną kadrą zarządzającą, dysponującą średnio ponad 10-letnim doświadczeniem w dziedzinie internetowej
rekrutacji, a także dogłębną znajomością rynków, na których działa Grupa Pracuj, i posiadającą osiągnięcia w zakresie zwiększania przychodów
i udziału w rynku oraz wdrażania nowych produktów.
Członkowie kadry kierowniczej Grupy Pracuj zdobyli wykształcenie w wiodących polskich szkołach wyższych i regularnie uczestniczą w kursach
i studiach podyplomowych, a także warsztatach specjalistycznych organizowanych, między innymi, przez INSEAD oraz London Business School.
Grupa Pracuj jest zdania, że wykształcenie zdobyte na renomowanych uczelniach i istotne doświadczenie na rynku rekrutacji internetowej przyczyniają się do skutecznego zarządzania i wdrażania innowacyjnych strategii i pomysłów biznesowych.
Rosnąca grupa zaawansowanych technologii i wypracowanych rozwiązań IT
Funkcjonujące w Grupie działy rozwoju produktów i technologii, obejmujące blisko 190 wykwalifikowanych informatyków, pracują nad doskonaleniem istniejących i wdrażaniem nowych technologii i rozwiązań w celu ulepszenia oferowanych przez Grupę internetowych usług rekrutacyjnych oraz zwiększania wydajności jej działalności. Rozwój rozwiązań IT oparty jest o skalowalne środowisko wielochmurowe wykorzystujące
infrastrukturę globalnych dostawców dzięki najnowocześniejszej technologii i skalowalności, pozwalającej na rozwój aplikacji opartych na technologii chmurowej (cloud-native) oraz w pełni zautomatyzowaną konfigurację i zarządzanie platformą chmurową. Kultura stworzona na podstawie modelu DevOps (ang. development and operations) oraz zorientowane na produkt sprawnie działające zespoły IT pozwalają Grupie Pracuj
dostarczać klientom najbardziej zaawansowane i innowacyjne rozwiązania z zakresu internetowej rekrutacji, które są dopasowane do ich potrzeb.
Unikalne zaplecze technologiczne Grupy Pracuj pozwala jej wprowadzać nowe rozwiązania na rynku rekrutacji internetowej oraz rozwiązań HR.
Zaawansowane technologie i rozwiązania wypracowane przez działy rozwoju produktów i technologii Grupy obejmują:
(i)

ekosystem stworzony dla kandydatów w serwisie Pracuj.pl obejmujący platformy internetowe i mobilne, w tym programy rekomendacyjne,
statusy aplikacji oraz narzędzia związane z poszukiwaniem pracy, takie jak kreator CV i inne treści;

(ii) system dopasowania ofert pracy i rekomendacji, którego zadaniem jest automatyczne dopasowanie użytkowników do odpowiednich ofert

pracy z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji (AI);
(iii) specjalistyczne serwisy rekrutacyjne mające na celu zaspokojenie potrzeb wybranego segmentu kandydatów (np. serwis theprotocol.it

dedykowany dla pracowników z branży IT oraz platforma Dryg.pl oferująca usługi rekrutacyjne dla pracowników fizycznych);
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(iv) szeroki wachlarz rozwiązań zorientowanych na pracodawcę, w tym zaawansowane dodatki do ofert pracy maksymalizujące liczbę kandyda-

tów, system mini-ATS wspierający proces rekrutacji (Strefa Pracuj) oraz zorientowaną na segment MŚP platformę ecommerce;
(v) rozwiązania w dziedzinie budowania wizerunku pracodawcy (ang. Employer Branding), w tym wiodącą platformę do organizacji targów pra-

cy online (Jobicon) oraz Profile Pracodawców (ang. Employer Profiles) dostarczające kandydatom więcej szczegółowych informacji na temat
procesu rekrutacji i danego pracodawcy;
(vi) platformę ATS eRecruiter (oferowaną w modelu SaaS, ang. Software as a Service, czyli oprogramowanie jako usługa), zaprojektowaną

z myślą o umożliwieniu pracodawcom efektywniejszego kosztowo zarządzania procesami rekrutacji i bazą kandydatów; oraz
(vii) serwis Robota.ua obejmujący platformy internetowe i mobilne oraz szerokie portfolio rozwiązań dla pracodawców.

Strategia
Strategia Grupy bazuje na dążeniu do stabilnego wzrostu przy jednoczesnym skupieniu się na rozwoju innowacji w celu ciągłego wzmacniania
naszej oferty. Grupa zamierza umacniać swoją pozycję rynkową i wykorzystywać możliwości rozwoju na rynku internetowych usług rekrutacyjnych w Polsce i na Ukrainie poprzez realizację opisanych poniżej założeń strategicznych. W opinii Spółki realizacja wskazanych i omówionych
szczegółowo poniżej założeń strategicznych Grupy Pracuj może pozytywnie wpłynąć w przyszłości na wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, w szczególności na przychody z umów z klientami, zysk z działalności operacyjnej i zysk netto oraz na wartość
środków pieniężnych wykazywanych w skonsolidowanym bilansie, a także na przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wykazywane
w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych.
Dalsze umocnienie pozycji jako platformy pierwszego wyboru dla celów rekrutacji pracowników z segmentu white collar w Polsce
Według danych Spółki, dla 44% respondentów marka Pracuj.pl jest pierwszą wskazywaną marką (top of mind), spośród marek związanych
z rekrutacją pracowników z segmentu white collar (dane z kwietnia 2021 r.). Wskaźniki spontanicznej oraz wspomaganej świadomości marki Pracuj.pl wynosiły w tym czasie, odpowiednio, 71% i 89%. Zasięg platformy Pracuj.pl dzięki coraz większej liczbie korzystających z niej pracodawców
i pracowników sprawia, że Pracuj.pl jest serwisem pierwszego wyboru w Polsce.
Grupa Pracuj jest przekonana, że może jeszcze bardziej wzmocnić tę pozycję, koncentrując się na zapewnieniu najlepszych doświadczeń pracodawcom i użytkownikom oraz dodając do oferty nowe funkcjonalności i produkty.
Poszerzenie bazy kandydatów o pracowników fizycznych i zatrudnianych w branżach o specjalistycznym charakterze
Pozycja rynkowa Grupy w obszarze usług dla pracowników z segmentu white collar umożliwia jej ekspansję na innych obszarach. W ostatnim czasie Grupa podjęła wiele inicjatyw mających na celu przyspieszenie ekspansji poza jej podstawowy rynek ofert pracy dla pracowników z segmentu
white collar i oczekuje, że w przyszłości nadal będzie się na nich koncentrować.
Jeśli chodzi o segment obejmujący pracowników fizycznych, Grupa wypracowała swoje własne, unikalne treści dla pracodawców za pośrednictwem platformy Dryg.pl. Platforma oferuje dodatkowe funkcjonalności pod nazwą „Easy Buy” i „Easy Apply”. „Easy Buy” umożliwia pracodawcom
łatwy zakup nowych ogłoszeń o pracę, a „Easy Apply” pozwala kandydatom w prosty sposób aplikować na jedną lub kilka ofert pracy jednocześnie, co z kolei zwiększa współczynnik odpowiedzi na przesłane CV w serwisie Grupy. Grupa dostosowała również swoją ofertę w segmencie
pracowników fizycznych, stosując atrakcyjną ofertę cenową i łatwość obsługi, dzięki czemu ecommerce stał się ważnym kanałem sprzedaży przy
rekrutacji pracowników fizycznych. Podejście Grupy do sektora pracowników fizycznych dowodzi dużej elastyczności platformy Grupy Pracuj,
która jest w stanie zapewnić swoje usługi dla różnych nisz.
W wysoko rentownym segmencie IT, Grupa Pracuj uruchomiła nakierowane na ten sektor rozwiązanie theprotocol.it, portal niszowy, który oferuje
grupie docelowej dopasowaną do niej ofertę, dedykowane filtrowanie oraz szczegółowe informacje na temat stanowiska pracy. Dzięki spójnej
strategii sprzedaży, Grupa Pracuj widzi szansę zwiększenia ARPC z jej obecnych klientów oraz dotarcia do klientów w nowych segmentach. theprotocol.it skupia się na potrzebach kandydatów IT z projektem i brandingiem dostosowanym do docelowej grupy klientów i klientów. Serwis
został uruchomiony w drugim kwartale 2021 r. jako darmowy dodatek, który miał na celu zbudowanie dynamiki i silną inwestycję pod kątem
marketingu w celu zwiększenia świadomości marki. Grupa Pracuj postrzega theprotocol.it jako platformę akwizycyjną do pozyskiwania najbardziej wartościowych kandydatów oraz narzędzie do kompleksowego budowania portfolio dla swoich klientów.
Dalsza ekspansja w segmencie specjalistycznych portali rekrutacyjnych, takich jak theprotocol.it i platforma Dryg.pl, pozwoli Grupie zwiększyć
obecność w różnych segmentach rynku, dostarczać specjalistyczne produkty i usługi, a tym samym przyczyni się do jej wzrostu poprzez zwiększoną
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penetrację i wyższy ARPC. Ponadto, rozwój theprotocol.it może przyczynić się do wykorzystania przez Grupę Pracuj potencjału wynikającego ze
statusu Polski jako światowego centrum technologicznego branży IT oraz faktu obecności dużej liczby pracowników IT w Polsce.
Zwiększenie przychodów poprzez rozwój portfela produktów
Grupa zamierza dalej zwiększać swoje przychody z umów z klientami poprzez rozwój nowych produktów i pakietów oferowanych klientom.
CAGR przychodów w okresie 2005-2020 wzrósł o ponad 25%. Przez lata Grupa wypracowała unikalne podejście do oferowania produktów w formie tzw. „projektów rekrutacyjnych”, co uważa za czynnik wyróżniający ją na polskim rynku rekrutacyjnym.
Projekt rekrutacyjny oferowany przez Grupę składa się z: (i) ogłoszenia o pracę; (ii) dodatków budujących zasięg i zwiększających liczbę CV wysyłanych przez kandydatów (ang. add-ons); oraz (iii) darmowego narzędzia do przeglądania zgłoszeń (Strefa. Pracuj).
Wśród dodatków dostępne są między innymi: (a) „Odświeżenie” pozwalające na zaktualizowanie daty publikacji ogłoszenia o pracę, i tym samym
pokazywanie się tego ogłoszenia wyżej w wynikach wyszukiwania; (b) „Wyróżnienie logotypem” pozwalające pracodawcy na wyświetlenie swojego logo obok ogłoszenia o pracę; (c) „Super Oferta” pozwalające pracodawcy na wyświetlenie specjalnego identyfikatora obok ogłoszenia o pracę i tym samym wyróżnienie tego ogłoszenia w wynikach wyszukiwania; oraz (d) „Pozycjonowanie w rekomendacjach” umożliwiające częstsze
wyświetlanie danego ogłoszenia o pracę w programach opartych na sztucznej inteligencji.
Projekty rekrutacyjne pozwalają nam podnosić ceny poprzez przenoszenie klientów do bardziej zaawansowanych i droższych rozwiązań. Grupa
intensywnie inwestuje we wzbogacanie swojego portfolio o nowe dodatki, aby zwiększyć przyszłe przychody i ARPC.
Obecnie Grupa tworzy nowe produkty, które mają wesprzeć wzrost jej przychodów z umów z klientami. Grupa widzi atrakcyjną możliwość wejścia
na rynek agencji rekrutacyjnych dzięki nowemu produktowi „Rekrutacja 360”, opartemu na dostępie do bazy blisko miliona profili użytkowników.
Planujemy także wykorzystywanie rozwiązań sztucznej inteligencji w odniesieniu do obszernej bazy CV, co jeszcze bardziej zwiększy możliwości
Grupy w zakresie dopasowywania kandydatów do ofert pracy.
Pozycja lidera na rynku, różnorodność i stopień zaawansowania wyboru, jaki Grupa zapewnia zarówno kandydatom, jak i pracodawcom, bogata
oferta produktów i najlepsza obsługa klienta sprawiają, że Grupa Pracuj dysponuje znacznym potencjałem do dalszego zwiększania przychodów
z umów z klientami.
Osiągnięcie pozycji firmy pierwszego wyboru dla kandydatów i pracodawców na Ukrainie
Ukraiński rynek internetowych ogłoszeń o pracę znajduje się wciąż na bardzo wczesnym etapie rozwoju i monetyzacji. Według Raportu OC&C, całkowity przychód z tytułu ogłoszeń o pracę na jedno nowe miejsce pracy na Ukrainie wynosi 4,3% średniego wynagrodzenia brutto, w porównaniu
z 4,9% w Polsce i 6,6% w Niemczech, które są najbardziej odpowiednim punktem odniesienia.
Należąca do Grupy marka Robota.ua jest najlepiej rozpoznawalną marką rekrutacyjną na Ukrainie notującą 87-procentowy poziom znajomości.
Grupa planuje dalsze inwestycje, aby utrzymać i wzmocnić tę pozycję. Wzrost wolumenu i najlepsza w swojej klasie technologia dają możliwość
poprawy wskaźnika poleceń przez klientów (NPS), zwiększając tym samym wartość usług świadczonych przez Grupę. Ponadto, dzięki doskonale zaprojektowanemu produktowi oraz funkcjom platformy dostosowanej do potrzeb MŚP, Grupa spodziewa się uzyskać w przyszłości większe
przychody z umów z klientami na Ukrainie.
Grupa stale dba o zapewnienie najwyższego poziomu satysfakcji (customer experience) z usług oferowanych przez Grupę ponad 35 tysiącom jej
klientów korporacyjnych. Bazując na silnej pozycji na rynku MŚP, Grupa planuje wykorzystać ją do zwiększenia udziału w rynku dużych przedsiębiorstw w przyszłości.
Zwiększanie synergii produktowych pomiędzy eRecruiter i Grupą Pracuj, aby utrzymać pozycję ATS pierwszego wyboru w Polsce
Będąca kluczowym elementem oferty Grupy Pracuj, platforma eRecruiter zajmuje unikalną pozycję na rynku. Wykorzystując dotychczasowe,
trwałe relacje z klientami, nawiązane dzięki serwisom rekrutacyjnym, Grupa jest w stanie zaoferować funkcjonalności platformy eRecruiter tym
klientom, którzy ich najbardziej potrzebują, czyli najbardziej aktywnym pracodawcom.
Celem Spółki jest kontynuacja rozwoju obecnych i dodatkowych funkcjonalności w ramach platformy eRecruiter, aby dalej budować przewagę
konkurencyjną. Obejmuje to zarówno podstawowe funkcjonalności platformy, jak i kolejne innowacje obejmujące konta kandydatów i produkty
oparte na danych. Ponadto eRecruiter oferuje swoim klientom szereg rozwiązań HR-owych dostawców zewnętrznych w modelu „marketplace”.
Wszystkie te elementy przekładają się na wzrost zaangażowania użytkowników, a tym samym wzmocnienie pozycji kompleksowego dostawcy
narzędzi dla działów HR w Polsce.
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Grupa chce nadal zwiększać zakres swojej oferty po to, aby stać się centrum procesów rekrutacyjnych dla wszystkich organizacji, oferując najwyższy poziom doświadczeń użytkownika, możliwość samoobsługi i najlepszą w swojej klasie technologię. Rozwój platformy eRecruiter zwiększy
kompleksowość oferty Spółki, jednocześnie zapewniając powtarzalne przepływy pieniężne z wysoką marżą.
Wzmocnienie środowiska HR poprzez dodatkową ofertę w dziedzinie technologii dla HR
Grupa planuje w pełni wykorzystać doświadczenie zdobyte podczas rozwoju platformy eRecruiter oraz inwestycji dokonanych przez Pracuj Ventures w całym łańcuchu wartości technologii HR. Do tej pory Spółka bezpośrednio lub poprzez Pracuj Ventures dokonała inwestycji w kilka spółek
z branży HR, w tym w Worksmile, platformę zajmującą się kwestiami wellbeingu pracowników i świadczeniami pracowniczymi (patrz: rozdział
„Opis działalności – Działalność inwestycyjna prowadzona za pośrednictwem funduszu Pracuj Ventures – Umowa inwestycyjna dotycząca platformy
Worksmile” poniżej).
Kształtowanie kultury firmy w celu osiągnięcia jej celów i zaangażowania pracowników
Sukces Grupy opiera się na wyraźnej misji i przejrzystych wartościach, które obejmują między innymi: (i) stawianie klienta w centrum uwagi; (ii)
odpowiedzialność za pracę i cele firmy; (iii) szacunek dla różnorodności; (iv) odwagę w działaniu i umiejętność uczenia się na błędach; oraz (v)
radość z pracy. Grupa chce, aby te wartości stanowiły podstawę jej strategii na przyszłość. W szczególności, planuje kontynuację rozwoju kultury
sprawnie funkcjonującej organizacji, co pozwoli na szybkie działania i wprowadzanie dalszych innowacji.
Ponadto Grupa jest przekonana, że silna świadomość jej marek i pozycja na rynku pomagają przyciągać największe talenty, dzięki czemu może
zatrudniać najlepszych ludzi do realizacji opracowanej strategii.

Historia
Poniżej przedstawiono najważniejsze zdaniem Grupy Pracuj wydarzenia z jej historii.
2000
2002
2003
2006

2008

2009
2011
2014
2016

2017

2018
2019

2021

Powstanie i rejestracja spółki pod nazwą Communication Partners; uruchomienie portalu Pracuj.pl.
Spółka przejmuje Job Aid i organizuje pierwsze Wirtualne Targi Pracy na portalu Targi24.pl.
Grupa Pracuj zostaje zaliczona do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm IT w Europie Środkowo-Wschodniej
w konkursie FAST 50 organizowanym przez Deloitte.
Podmiot powiązany z Tiger Global nabywa pierwszy pakiet udziałów w Spółce.
Spółka obejmuje większościowy pakiet udziałów w spółce Robota International, która jest właścicielem i operatorem ukraińskiego
serwisu rekrutacyjnego Robota.ua.
Grupa Pracuj zdobywa po raz pierwszy tytuł „Najlepszego Pracodawcy” przyznany przez pracowników w konkursie organizowanym
przez AON Hewitt.
Pracuj.pl ma już 700 000 użytkowników i 15 000 ofert pracy.
Uruchomienie autorskiego systemu rekrutacji eRecruiter (oferowanego w modelu SaaS).
Pracuj.pl organizuje pierwszą konferencję branżową z cyklu „Wyzwania HR”.
Liczba ofert pracy opublikowanych w serwisie Pracuj.pl po raz pierwszy przekracza 20 000.
Pracuj.pl ma już 3 mln użytkowników i 22 tys. ofert pracy.
Grupa Pracuj wykupuje swoje udziały od podmiotów powiązanych z Tiger Global.
Grupa Pracuj po raz szósty otrzymuje tytuł „Najlepszego Pracodawcy w Polsce”.
Przychody Grupy Pracuj przekraczają 200 mln PLN.
Amerykański fundusz inwestycyjny TCV wspierający potentatów w branży zaawansowanych technologii, takich jak Facebook,
Netflix czy Spotify, nabywa mniejszościowy pakiet udziałów w Grupie Pracuj. Jest to pierwsza inwestycja TCV w polską spółkę.
Grupa Pracuj staje się jednym ze 100 największych prywatnych przedsiębiorstw w Polsce (według Forbes (Polska)).
Pracuj.pl osiąga liczbę 50 tys. aktywnych klientów.
Zespół serwisu Pracuj.pl organizuje pierwszy Festiwal Pracy JOBICON.
Rozpoczyna działalność fundusz Pracuj Ventures. Jest to pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej fundusz innowacji korporacyjnych, który koncentruje się na inwestowaniu w start-upy zajmujące się technologiami
wspierającymi rozwój kadr i procesu kształcenia.
Ruszają serwisy theprotocol.it i Dryg.pl.
Pracuj.pl udostępnia na stronach 70 tys. ofert pracy dziennie publikowanych przez swoich klientów.
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Działalność operacyjna
Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, która świadczy usługi wsparcia
przedsiębiorstw w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników, ułatwia użytkownikom jej serwisów znalezienie odpowiedniego
zatrudnienia umożliwiającego pełne wykorzystanie ich potencjału oraz tworzy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku HR.
Grupa Pracuj czerpie większość (86,6% w 2020 r.) przychodów z zamieszczania przez pracodawców i agencje rekrutacyjne ofert pracy w należących do Grupy internetowych serwisach rekrutacyjnych oraz z dokonywania przez te podmioty zakupu usług dodatkowych związanych z tymi
ofertami pracy (ang. value-added services). Ponadto, Grupa Pracuj realizuje przychody ze stworzonej przez nią platformy eRecruiter (oferowanej
w modelu SaaS).
Podstawowa działalność Grupy Pracuj polegająca na prowadzeniu internetowych serwisów rekrutacyjnych opiera się na dwustronnym modelu
biznesowym, w którym wzrost liczby ofert pracy zamieszczanych w serwisach internetowych przez pracodawców oraz agencje rekrutacyjne
przyciąga więcej wykwalifikowanych kandydatów do pracy, co z kolei przyciąga kolejnych pracodawców i agencje rekrutacyjne poszukujące
wykwalifikowanych kandydatów. Tworzy to dwustronny efekt działający na korzyść pracodawców i kojarzący ich z potencjalnymi kandydatami:
•• Proponowane przez Grupę Pracuj internetowe rozwiązania rekrutacyjne stwarzają pracodawcom i agencjom rekrutacyjnym możliwość
natychmiastowej publikacji i aktualizowania opublikowanych ofert pracy oraz zamieszczania innych informacji istotnych dla potencjalnych
kandydatów. Grupa Pracuj oferuje swoim klientom również szeroki wachlarz dodatkowych usług HR, w tym system wsparcia rekrutacji
wbudowany w platformę Pracuj.pl (Strefa Pracuj).
•• Z punktu widzenia kandydatów korzystanie z internetowych serwisów rekrutacyjnych Grupy na potrzeby poszukiwania pracy zapewnia im
dostęp do szerokiej bazy ofert pracy, możliwość szybkiego wyszukiwania ofert pod kątem kryteriów istotnych dla danego kandydata oraz
łatwość wysyłania aplikacji na wybrane stanowiska. Wszystkie funkcje, w tym programy rekomendacyjne i powiadomienia o ofertach pracy,
są dostępne również poprzez konto kandydata. Ponadto, korzystając z portalu, kandydaci mają dostęp do specjalnie zaprojektowanego
kreatora CV i profilu, a także otrzymują dodatkowe wskazówki dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej.
Działalność w Polsce
Wprowadzenie
Działalność Grupy Pracuj w Polsce obejmuje przede wszystkim:
•• ogólny serwis rekrutacyjny pod marką Pracuj.pl, w ramach którego działają również specjalistyczne sekcje branżowe (np. sekcja it.pracuj.pl
dla specjalistów z branży IT);
•• usługi dodatkowe, w tym platformę do zarządzania spływem CV „Strefa Pracuj” wbudowany w serwis Pracuj.pl, usługi budowania wizerunku dla pracodawców, w tym wirtualne targi pracy i przewodniki po ofertach pracy, a także usługę Rekrutacja 360, w ramach której Grupa
dostarcza pracodawcom wyselekcjonowanych kandydatów na podstawie zindywidualizowanych kryteriów.
Pozostała działalność Grupy na rynku polskim obejmuje:
•• oddzielną platformę ATS o nazwie eRecruiter oferowaną na bazie modelu SaaS; oraz
•• niszowe serwisy rekrutacyjne, w tym inicjatywy zorientowane na branżę IT, takie jak theprotocol.it, oraz rozwiązania skierowane do pracowników fizycznych, takie jak platforma Dryg.pl.
W 2020 r. działalność Grupy w Polsce osiągnęła przychody z umów z klientami w wysokości 264.776 tys. PLN, co stanowiło 88,5% przychodów
z umów z klientami ogółem.
Internetowe serwisy rekrutacyjne
Ogólny serwis rekrutacyjny – Pracuj.pl
Usługi dla kandydatów
Pracuj.pl to internetowy serwis rekrutacyjny, zawierający skategoryzowane i podlegające filtrowaniu ogłoszenia o pracę. Pracuj.pl koncentruje
się głównie na ofertach pracy dla pracowników z segmentu white collar, z których w 2020 r. korzystało średnio ponad 3,1 miliona użytkowników
miesięcznie (według badania Gemius). W 2020 r. serwis Pracuj.pl obsłużył około 35 tysięcy klientów realizujących łącznie ponad 310 tysięcy
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projektów rekrutacyjnych. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym w dniu 30 września 2021 r. w serwisie Pracuj.pl zamieszczono ponad 379
tysięcy ogłoszeń.
Oparte na sztucznej inteligencji (AI) programy rekomendacyjne dla kandydatów, bazujące na systemie dopasowywania ofert pracy i rekomendacji, którego zadaniem jest automatyczne dopasowanie użytkowników do odpowiednich ofert pracy z wykorzystaniem algorytmów sztucznej
inteligencji, dostępne są za pośrednictwem licznych platform, tj. strony internetowej obsługiwanej przez komputery stacjonarne i smartfony
(dzięki technologii RWD (ang. responsive web design)) oraz aplikacji.
Wszystkie platformy umożliwiają kandydatom przeglądanie i zarządzanie swoimi profilami, aplikowanie na stanowiska pracy bez konieczności
przesyłania życiorysu oraz sprawdzanie statusu aplikacji. Ponadto, aplikacja posiada funkcję „szukaj na mapie”, która umożliwia wyszukiwanie
ofert pracy według lokalizacji geograficznej na mapie wyświetlanej na ekranie oraz powiadomienia push z ofertami pracy.
Tworząc i dostosowując swoje usługi dla kandydatów, Grupa Pracuj opiera się na tzw. user experience, na podstawie którego nieustannie dostosowuje swoje rozwiązania do zmieniających się warunków rynkowych. Grupa koncentruje się na ścieżce, jaką przebywa kandydat od momentu
stworzenia swojego profilu poprzez złożenie aplikacji aż do ostatecznej rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci mają zapewniony bezpłatny dostęp
do ogłoszeń o pracę za pośrednictwem różnych platform Grupy, w tym strony internetowej dostępnej za pośrednictwem komputerów stacjonarnych i smartfonów (dzięki technologii RWD) oraz aplikacji mobilnej. Aplikacja mobilna pozwala kandydatom przeglądać i zarządzać swoimi profilami, aplikować na stanowiska pracy bez konieczności składania CV oraz sprawdzać status aplikacji. Inne funkcje aplikacji to m.in. opcja „szukaj
na mapie”, która umożliwia wyszukiwanie ofert pracy według lokalizacji geograficznej na mapie wyświetlanej na ekranie, powiadomienia push
z ofertami pracy. Ponadto, Grupa wprowadzała szereg nowych rozwiązań produktowych mających na celu zwiększenie personalizacji treści dla
kandydatów.
Poza wyszukiwaniem i przeglądaniem ofert pracy oraz składaniem aplikacji, zarówno kandydaci aktywni, jak i pasywni, mogą korzystać z innych
treści i narzędzi opracowanych i udostępnionych przez Pracuj.pl. Są to m.in. raporty płacowe, kalkulator wynagrodzeń, treści związane z karierą
(Porady.pracuj.pl) oraz kreator CV.
Usługi dla pracodawców
Pracodawcy płacą za umieszczanie w serwisie Pracuj.pl ogłoszeń o pracę, które kandydaci mogą następnie przeglądać i wyszukiwać za pomocą
zaawansowanych filtrów i opcji wyszukiwania. Pracodawcy mają możliwość zamieszczania ogłoszeń o pracę na okres 30 dni. W tym okresie
mogą oni wykupić szereg usług dodatkowych (dostępnych również w pakietach), które zwiększają widoczność ogłoszeń o pracę i umożliwiają
pracodawcom zwiększenie liczby otrzymywanych zgłoszeń. Wśród takich usług dodatkowych można wymienić między innymi: (a) „Odświeżenie”
pozwalające na zaktualizowanie daty publikacji ogłoszenia o pracę, a tym samym pokazywanie się tego ogłoszenia wyżej w wynikach wyszukiwania; (b) „Wyróżnienie logotypem” pozwalające pracodawcy na wyświetlenie swojego logo obok ogłoszenia o pracę; (c) „Super Oferta” pozwalające pracodawcy na wyświetlenie specjalnego identyfikatora obok ogłoszenia o pracę; oraz (d) „Pozycjonowanie w rekomendacjach”, które jest
najnowszą innowacją wprowadzoną przez Grupę Pracuj w pierwszym kwartale 2021 r. i które umożliwia częstsze pokazywanie porównywalnych
ogłoszeń o pracę kandydatom z wykorzystaniem rekomendacji AI, tj. algorytmu, który pozwala dopasowywać kandydatów do ofert pracy oraz
wspierać wskaźnik odpowiedzi.
Ponadto Pracuj.pl oferuje konkretne produkty związane z kreowaniem marki pracodawcy, w tym m.in. Profile Pracodawców czy targi pracy online
(JOBICON). W ramach ogólnego serwisu Pracuj.pl, Grupa Pracuj udostępnia również osobną sekcję it.pracuj.pl, która skierowana jest do rozwijającego się rynku rekrutacji pracowników z branży IT i zawiera m.in. dedykowany dla IT układ ogłoszeń.
Specjalistyczne serwisy rekrutacyjne
Oprócz ogólnych internetowych serwisów rekrutacyjnych oferujemy specjalistyczne serwisy rekrutacyjne skierowane do kandydatów z branży
informatycznej, takie jak theprotocol.it, oraz rozwiązania skierowane do pracowników fizycznych, takie jak platforma Dryg.pl.
Usługi budowania wizerunku pracodawców
•• Targi pracy JOBICON
Grupa Pracuj organizuje wirtualne targi pracy pod marką JOBICON. JOBICON to wydarzenie typu one-stop-shop, gdzie pracodawcy mogą zaprezentować swoje marki i aktualne możliwości zatrudnienia potencjalnym kandydatom. Targi pracy umożliwiają bezpłatne konsultacje na temat CV,
indywidualne rozmowy i dostęp do ponad stu najlepszych w swojej klasie pracodawców (informacje dla edycji wiosna 2021). Ich podstawą jest
platforma online, video chat oraz organizowane przez Grupę wydarzenia online, w tym warsztaty, webinary i spotkania z celebrytami. JOBICON
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odbywa się dwa razy w roku, wiosną i jesienią, przyciągając setki pracodawców i tysiące potencjalnych kandydatów. Począwszy od 2020 r.
JOBICON odbywa się w formie wirtualnych targów pracy i zamiarem Spółki jest utrzymanie tego formatu w przyszłości.
•• Internetowe profile pracodawców
Oprócz zamieszczania ogłoszeń o pracę w serwisie rekrutacyjnym Pracuj.pl, pracodawcy mają możliwość odpłatnego zamieszczania swoich profili
biznesowych. Profil Pracodawcy w serwisie pracuj.pl zawiera opis działalności pracodawcy, listę aktualnych wakatów, świadczenia, opis procesu
rekrutacji, dane kontaktowe oraz opis ścieżek rozwoju zawodowego i dodatkowych inicjatyw podejmowanych przez pracodawców.
•• Przewodniki dla osób poszukujących pracy
Grupa publikuje przewodniki dla osób poszukujących pracy. Pierwsze przewodniki były dostępne wyłącznie w wersji drukowanej, ale w okresie
od roku 2005 do 2019 przewodniki takie były publikowane również w wersji elektronicznej. Począwszy od 2020 r., przewodniki dla osób poszukujących pracy są publikowane wyłącznie w formie elektronicznej. Przewodniki zawierają, między innymi, płatne prezentacje pracodawców oraz
reklamy pracodawców i szkół wyższych. Zdaniem Spółki, przewodniki takie są skutecznym narzędziem marketingowym pomagającym zwiększyć
rozpoznawalność marki Grupy wśród jej klientów i kandydatów.
eRecruiter – platforma wspomagająca zarządzanie procesami rekrutacyjnymi i bazą kandydatów (ang. Applicant Tracking System) (ATS)
Platforma eRecruiter jest oferowana w modelu SaaS (ang. Software as a Service, czyli oprogramowanie jako usługa) i spełnia wszystkie
potrzeby rekrutacyjne od poszukiwania kandydatów, poprzez selekcję, współpracę, analitykę i raportowanie, aż po prowadzenie bazy danych
rekrutacyjnych.
W 2020 r. platforma eRecruiter osiągnęła przychody z umów z klientami w wysokości 25,3 miliona PLN, co stanowiło 8% naszych przychodów
z umów z klientami. Zgodnie z danymi Grupy, około 75% wszystkich projektów pracowniczych na platformie Pracuj.pl jest wspieranych przez
eRecruiter.
Platforma eRecruiter pozwala kandydatom, przy zapewnieniu bezpieczeństwa gromadzonych danych, na aplikowanie przez Internet na wybrane
stanowiska poprzez wypełnienie specjalnie opracowanych formularzy zgłoszeniowych dostępnych w 21 wersjach językowych, w przeciwieństwie do, na przykład, wysyłania aplikacji na adresy poczty elektronicznej potencjalnego pracodawcy. Gromadzenie aplikacji poprzez formularze dostępne przez Internet jest pierwszym krokiem w budowaniu wewnętrznej bazy danych życiorysów potencjalnych kandydatów, których
aplikacje są automatycznie oceniane i porządkowane przez platformę eRecruiter na podstawie kryteriów z góry określonych przez pracodawcę.
Taka baza danych może być przeszukiwana, edytowana, porządkowana według kategorii i sortowana przy użyciu różnych filtrów. Dodatkowo,
eRecruiter wskazuje strony internetowe, z których wpływają aplikacje, co z kolei pozwala pracodawcom na zweryfikowanie, które internetowe
kanały rekrutacyjne są najbardziej efektywne, oraz umożliwia generowanie raportów z rekrutacji. Ponadto, pracodawcy mają również możliwość
publikacji ogłoszeń w serwisach społecznościach oraz internetowych platformach rekrutacyjnych. Głównym rynkiem platformy eRecruiter jest
Polska, jednakże korzystają z niej również klienci z innych krajów europejskich.
Działalność na Ukrainie
Podstawowa działalność Grupy Pracuj na Ukrainie prowadzona jest pod marką Robota.ua, którą Grupa nabyła w 2006 r. Serwis Robota.ua, która
obejmuje przede wszystkim internetowy serwis rekrutacyjny, jest ukraińskim odpowiednikiem serwisu pracuj.pl.
W 2020 r. 75,1% przychodów z umów z klientami uzyskanych przez Grupę z serwisu Robota.ua pochodziło z ofert pracy zamieszczanych przez
pracodawców i agencje rekrutacyjne, natomiast pozostała część przychodów Robota.ua generowana była z udostępniania klientom dostępu
do bazy danych zawierającej życiorysy kandydatów oraz świadczenia usług budowania wizerunku i usług reklamy internetowej.
Internetowy serwis rekrutacyjny Robota.ua został uruchomiony w 2001 r. Według danych Spółki, w 2020 r. Robota.ua miała średnio około
3,7 miliona unikalnych użytkowników miesięcznie. W 2011 r. liczba zamieszczonych ogłoszeń o pracę dla serwisu rekrutacyjnego Robota.ua
wyniosła ponad 468 tys. Oferty pracy były zamieszczane przez wielu pracodawców i agencje rekrutacyjne, w tym kluczowe spółki ukraińskie
i międzynarodowe. Na koniec września 2021 r. ukraiński serwis miał ponad 9,5 miliona zarejestrowanych użytkowników i subskrybentów, a jego
baza danych zawierała blisko 3,7 miliona życiorysów kandydatów, co czyni Robota.ua wiodącym ukraińskim internetowym serwisem rekrutacyjnym. Model biznesowy oparty równolegle na liście ofert pracy oraz kompleksowej bazie danych CV pozwala zaoferować klientom komercyjnym
dostęp do kandydatów zarówno aktywnych, jak i pasywnych, co jest szczególnie ważne w przypadku rekrutacji na stanowiska specjalistyczne.
W ciągu ostatnich 20 lat działalności serwis Robota.ua stworzył znaną markę dzięki intensywnym inwestycjom w sprzedaż i działania marketingowe. Oprócz tradycyjnych kampanii reklamowych w telewizji, radiu i prasie oraz w kanałach cyfrowych, w ostatnim czasie Robota.ua prowadzi
intensywne działania marketingowe z wykorzystaniem dedykowanych materiałów marketingowych (ang. content marketing). Do najbardziej
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znaczących projektów należą dwa cyfrowe magazyny The Point i ProHR, w których publikowane są wartościowe artykuły i przydatne informacje
dla osób poszukujących pracy i specjalistów HR. Wszystko to sprawiło, że znaczna część ruchu w serwisie Robota.ua pochodzi z bezpośrednich
wejść na stronę internetową oraz z wyszukiwań organicznych w wyszukiwarkach internetowych (tj. wyszukiwań nieobejmujących wyników
płatnych (sponsorowanych)), które są dwoma wiodącymi źródłami ruchu w 2021 r. Jak wynika z danych wewnętrznych Grupy Pracuj, 33% ruchu
w serwisie pochodzi z bezpośredniego wejść na serwis, a 38% z wyszukiwań organicznych.
Oprócz silnej marki, na Ukrainie Grupa dysponuje prężnie działającym i doświadczonym zespołem sprzedażowym, który liczy ponad 150 wykwalifikowanych pracowników. Składa się on z dwóch działów: sprzedaży bezpośredniej oraz inside sales (telesprzedaż), które koncentrują się
na dwóch odrębnych segmentach – dużych przedsiębiorstwach i MŚP. Serwis Robota.ua zajmuje przede wszystkim wysoką pozycję w segmencie
dużych przedsiębiorstw, który przyniósł ponad 70% przychodów z umów z klientami i na który przypadało 55% opublikowanych ogłoszeń o pracę w 2020 r.
Do końca września 2021 r. serwis miał ponad 63 tysiące aktywnych klientów z sektora MŚP, co oznacza wzrost o 115% w porównaniu z wrześniem
2020 r.

Działalność inwestycyjna prowadzona za pośrednictwem funduszu Pracuj Ventures
Informacje ogólne na temat Pracuj Ventures
Spółka jest komandytariuszem w Pracuj Ventures, alternatywnej spółce inwestycyjnej, tj. podmiocie inwestycyjnym zaliczanym do kategorii
alternatywnych funduszy inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Spółką Pracuj Ventures kierują partnerzy zarządzający Paweł Leks (współzałożyciel Grupy Pracuj) i Maciej Noga (współzałożyciel Grupy Pracuj oraz członek Rady Nadzorczej Spółki), a także
dyrektor inwestycyjny Mykola Mykhaylov. Przemysław Gacek, współzałożyciel Grupy Pracuj i Prezes Zarządu Spółki, jest doradcą i partnerem
w Pracuj Ventures.
Grupa zaklasyfikowała swoje zaangażowanie w spółkę Pracuj Ventures do inwestycji, mimo wniesienia wkładów do tego podmiotu 72,6%
na dzień 30 września 2021 r.
Grupa oceniła, że wartość wniesionych wkładów narażona jest na zmienne wyniki finansowe Pracuj Ventures, ale wniesione wkłady nie dają
Zarządowi Spółki możliwości wpływu na bieżące kierowanie i decydowanie o działaniach inwestycyjnych tej spółki, a tym samym Zarząd Spółki
nie ma wpływu na osiągane zwroty z inwestycji i nie sprawuje kontroli nad Pracuj Ventures.
Kluczowym czynnikiem, który w oparciu o przeprowadzoną analizę wpłynął na osąd Grupy o braku istnienia znaczącego wpływu na Pracuj Ventures, jest sposób podejmowania decyzji oraz skład kluczowego personelu kierowniczego spółki Pracuj Ventures. Grupa nie ma swojego przedstawiciela w kluczowym personelu kierowniczym Pracuj Ventures ani nie ma wpływu na jego skład. Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez kilku
wskazanych w umowie spółki Pracuj Ventures udziałowców, tworzących komitet inwestycyjny. W skład komitetu inwestycyjnego nie wchodzi
Spółka. Prawa właścicielskie, tj. prawa głosów wynikające z posiadanych udziałów, nie są brane pod uwagę w trakcie procesów decyzyjnych.
W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu (tj. kluczowych działaniach operacyjnych), dla ważności uchwały wymagana jest jednomyślność następujących inwestorów: Przemysław Gacek, Maciej Noga, Ataraxy Ventures Man sp. z o.o. oraz Paweł Leks. Oznacza to, że decydujący
wpływ na działalność inwestycyjną Pracuj Ventures, czyli istotne działania operacyjne tej spółki, ma Przemysław Gacek, występujący w roli indywidualnego inwestora tej spółki, a nie w roli Prezesa Zarządu Spółki. Ponadto, bieżący nadzór nad działalnością Pracuj Ventures sprawuje zarząd
komplementariusza Pracuj Ventures, tj. Pracuj Ventures sp. z o.o., z którą Spółka nie ma powiązań kapitałowych.
Pracuj Ventures działa jako korporacyjny fundusz innowacyjny, który inwestuje w start-upy z branży technologicznej, skoncentrowane na branży
HR oraz sektorach związanych z edukacją i rozwojem. Pracuj Ventures nabywa mniejszościowe udziały w start-upach, które mają już pierwszych
klientów i wspiera je kwotami od 500 tys. PLN do 2 milionów PLN w każdym przypadku. Wszystkie przedsięwzięcia wspierane przez Pracuj
Ventures są komplementarne w stosunku do działalności Grupy. Niezależnie od wsparcia finansowego, Pracuj Ventures dzieli się z nimi swoją
wiedzą z zakresu budowania strategii, sprzedaży, marketingu i zarządzania produktami, a także znajomością polskiego rynku HR. W zależności
od wyników danej inwestycji, Grupa niekiedy przejmuje takie start-upy w celu zintegrowania ich z Grupą.
Pracuj Ventures koncentruje się na spółkach działających w powiązanych z działalnością Grupy Pracuj dziedzinach, zwanych ogólnie HR Tech,
takich jak m.in. systemy wykorzystywane do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), narzędzia do automatyzacji procesów HR (w szczególności
chatboty związane z HR), onboarding, zarządzanie czasem pracy i frekwencją, learning experience, systemy dla pracowników zdalnych, zarządzanie wydajnością i zaangażowaniem, platformy benefitowe i wellbeingowe, zarządzanie dobrostanem pracowników oraz analiza i planowanie
rozwoju talentów.
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Na Dzień Prospektu fundusz Pracuj Ventures poczynił inwestycje w siedem spółek, a docelowo planuje zaangażowanie środków w od 9 do 11
start-upów. W 2019 i 2020 r. Pracuj Ventures przeanalizował łącznie 360 potencjalnych inwestycji. Od 1 stycznia 2021 r. do Dnia Prospektu Pracuj
Ventures przeanalizował ponad 50 potencjalnych start-upów pod kątem ulokowania w nich środków. Pracuj Ventures koncentruje się na rynku
polskim, jednak w najbliższej przyszłości rozważa również wejście na rynek ukraiński.
Obecnie w portfolio Pracuj Ventures znajdują się m.in.:
•• Wandlee – firma z branży AI oraz usług, która automatyzuje sprzedaż, marketing, rekrutację, obsługę klienta itp. za pomocą opartego na AI
wirtualnego asystenta typu czatbot;
•• Worksmile – platforma wellbeingowa, która łączy benefity dla pracowników z elementami wellbeing;
•• Inhire.io – platforma rekrutacyjna, która dopasowuje wstępnie wyselekcjonowanych i aktywnych specjalistów IT z Polski do firm
technologicznych;
•• Gymsteer – platforma dla klubów fitness umożliwiająca zarządzanie ich działalnością;
•• Gamfi – firma HR, która tworzy narzędzia onboardingowe i motywacyjne dla pracowników oparte na grywalizacji;
•• Sherlock Waste – platforma, dzięki której pracownicy mogą zgłaszać problemy i frustracje w miejscu pracy;
•• Kadromierz – narzędzie do tworzenia harmonogramów pracy online, gromadzenia danych o dostępności pracowników, rejestrów obecności
i list płac.
Te zróżnicowane inwestycje mniejszościowe dokonywane za pośrednictwem Pracuj Ventures dotyczą szerzej pojmowanego środowiska HR,
na które składają się takie obszary jak: Podstawowe usługi HR, Świadczenia pracownicze, Zarządzanie kapitałem ludzkim, SaaS i inne elementy
branży HR. Daje to Grupie Pracuj możliwość sprzedaży takich spółek portfelowych podmiotom spoza Grupy Pracuj lub ich nabywania i włączania
stopniowo do podstawowej działalności firmy.
Umowa inwestycyjna dotycząca platformy Worksmile
W dniu 10 maja 2021 r. została podpisana Umowa Inwestycyjna m.in. pomiędzy Ataraxy (założycielem platformy Worksmile i spółką zależną pana
Macieja Nogi, akcjonariusza Spółki i członka Rady Nadzorczej Spółki), Funduszem, Spółką oraz Fitqbe. Umowa dotyczy inwestycji Spółki w platformę Worksmile i została opisana w rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej – Inwestycja w spółkę Fitqbe sp. z o.o.”.

Klienci i kandydaci
Klienci
W przeszłości Grupa Pracuj kierowała swoją ofertę głównie do dużych i średnich przedsiębiorstw polskich i międzynarodowych (zatrudniających
ponad 50 pracowników) oraz do agencji rekrutacyjnych. W 2020 r. Grupa Pracuj obsługiwała między innymi największe firmy działające w Polsce (pod względem przychodów ze sprzedaży), według „Listy 500” opublikowanej przez dziennik „Rzeczpospolita” na 2020 r., w tym Jeronimo
Martins, Eurocash, Tauron Polska Energia oraz mBank, a na Ukrainie między innymi PrivatBank, Nova Poshta, Vodafone, Comfy, McDonalds oraz
Metinvest. Ponadto Grupa Pracuj stale zwiększa również penetrację rynku MŚP, który jest segmentem o dużym potencjale wzrostu. Odrębną grupę klientów Grupy stanowią mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 10 pracowników) oraz instytucje edukacyjne. W 2020 r. żaden pojedynczy
klient nie przekroczył 1% udziału w przychodach Grupy z umów z klientami.
W 2020 r. liczba ofert pracy zamieszczonych w serwisie Pracuj.pl przekroczyła 310 tysięcy. Poniższa tabela przedstawia branże, z których pochodziła największa liczba ofert zamieszczonych w tym serwisie w 2020 r., a także procentowy udział danej branży we wszystkich ofertach pracy
opublikowanych w tym serwisie.
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Liczba ofert pracy
Udział branży
zamieszczonych
w całkowitej liczbie
w 2020 r.
ofert pracy w 2020 (%)
36.760
11,85
31.494
10,16
25.699
8,29
25.341
8,17
22.209
7,16
22.163
7,15
20.977
6,76
20.498
6,61
17.591
5,67
12.781
4,12
11.492
3,71
9.861
3,18
8.340
2,69
6.821
2,20
6.383
2,06
5.623
1,81
5.071
1,64
4.072
1,31
4.064
1,31
3.146
1,01
2.492
0,80
2.229
0,72
1.792
0,58
1.307
0,42
1.178
0,38
619
0,20
96
0,03

Branża
Agencje rekrutacyjne
Produkcja szybkozbywalnych dóbr konsumpcyjnych (FMCG) i materiałów eksploatacyjnych
Bankowość/ubezpieczenia/usługi finansowe/gospodarka/rachunkowość
Handel detaliczny/Sprzedaż B2C
IT
Przemysł ciężki i chemiczny
Budownictwo/inżynieria
Sprzedaż hurtowa/B2B
Brak danych
Transport/przesyłka/logistyka/łańcuch dostaw
Internet/telekomunikacja/ecommerce/nowe media
Doradztwo/konsulting
Inne
Administracja państwowa
Zdrowie/uroda
Energetyka/górnictwo
Media/sztuka/reklama
Nieruchomości
Hotelarstwo/gastronomia/turystyka/rekreacja
Edukacja/szkolenia
Usługi ochrony/konserwacji
Rolnictwo/ochrona środowiska
Prawo
Centra usług wspólnych
Call center/obsługa klienta
Organizacje pozarządowe
Usługi/doradztwo
Źródło: Spółka

Na dzień 30 września 2021 r. serwis Robota.ua udostępniał około 99 tys. ofert pracy dziennie.
Poniższy wykres przedstawia liczbę klientów oraz przychody Pracuj.pl według rodzaju klienta w pierwszym półroczu 2021 r.:
Liczba klientów według rodzaju

Przychody według rodzaju klienta
1 półrocze 2021, %

1 półrocze 2021, %

3% 4%
23%

Istniejący (1)
Odzyskani (2)
18%

Nowi (3)

59%
93%

Źródło: Spółka
(1) Klienci w danym roku kalendarzowym, którzy wykorzystali zniżkę na stronie pracuj.pl, ale zostali pozyskani lub odzyskani w kolejnym roku kalendarzowym.
(2) Klienci pozyskani w danym roku kalendarzowym, którzy nie mają zniżek na koncie pracuj.pl i nie skorzystali ze zniżek na stronie pracuj.pl w okresie 18 miesięcy.
(3) Klienci pozyskani w danym roku kalendarzowym, którzy wykorzystali zniżkę i nigdy nie współpracowali z pracuj.pl.
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Na dzień 30 września 2021 r. udział ofert pracy na stronie pracuj.pl rozkładał się następująco: (a) white collar – 73%, (b) pink collar – 9%, (c) blue
collar – 17% oraz (d) 1% – brak możliwości zaklasyfikowania.
Na dzień 30 września 2021 r., podział liczby ofert pracy według sektorów wyglądał następująco:
•• 8,0% Rolnictwo i budownictwo;
•• 19% Produkcja przemysłowa;
•• 22% Handel detaliczny, transport i zakwaterowanie;
•• 12% Inne gałęzie przemysłu;
•• 16% Usługi;
•• 21% Usługi informatyczne i finansowe;
•• 3% Sektor publiczny.
Kandydaci
Grupa Pracuj zachęca kandydatów do rejestracji w swoich serwisach rekrutacyjnych lub do wyrażenia zgody na otrzymywanie pocztą elektroniczną powiadomień o ofertach pracy. Produkty dla kandydatów umożliwiające aplikowanie o pracę oparte są na mechanizmie „aplikuj jednym
kliknięciem”, podobnym do „kup jednym kliknięciem” na platformach takich jak Allegro czy Zalando, który pozwala kandydatom na użycie informacji potrzebnych do ukończenia ich aplikacji, które zostały wcześniej wprowadzone przez kandydata. Mechanizm ten pozwala kandydatom
aplikować na nowe stanowiska pracy dwukrotnie szybciej niż kandydatom wybierającym tradycyjną ścieżkę. Chociaż szybki proces składania
aplikacji wykracza poza mechanizm „aplikuj jednym kliknięciem”, to jednak wdrożenie funkcji „aplikuj jednym kliknięciem” znacznie skraca czas
składania aplikacji.
Grupa Pracuj skutecznie wypełnia lukę między pracodawcami a kandydatami. Na podstawie zachowań użytkowników Grupa może dokładniej
dopasować oferty pracy do indywidualnych preferencji kandydatów. Oferty odpowiadające preferencjom kandydatów przekładają się na większą
liczbę aplikacji dopasowanych do potrzeb pracodawców.
W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. w serwisie Pracuj.pl przybyło ponad 535 tys. nowych użytkowników, w porównaniu z 768 tys. w 2020 r., 906 tys. w 2019 r. oraz 875 tys. w 2018 r.
W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. w serwisie Robota.ua przybyło 1.062 tys. nowych użytkowników, w porównaniu
z 1.357 tys. w 2020 r., 1.296 tys. w 2019 r. oraz 959 tys. w 2018 r.
Wysoka liczba nowych użytkowników oraz osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie powiadomień o zamieszczonych ofertach pracy pocztą
elektroniczną, pozwala Grupie na utrzymanie puli kandydatów i obniżenie kosztów pozyskiwania nowych kandydatów.

Sprzedaż i marketing
Informacje ogólne
Marki należące do Grupy Pracuj prowadzą zaawansowane działania marketingowe, skierowane do dwóch grup – kandydatów do pracy
i pracodawców.
Marketing skierowany do kandydatów
Poprzez działania marketingowe skierowane do kandydatów Grupa Pracuj buduje pozytywny wizerunek swoich serwisów rekrutacyjnych w Polsce i na Ukrainie, między innymi poprzez precyzyjnie dobrane narzędzia i kanały marketingowe zachęcające osoby aktywne zawodowo do znalezienia lepszej pracy. Działania online skierowane do kandydatów, prowadzone są z wykorzystaniem narzędzi Google, reklam i kampanii typu real
time bidding (reklama w modelu programatycznym polegającym na zautomatyzowanym wykupowaniu powierzchni reklamowej pod kampanie
reklamowe w Internecie), obecności w agregatorach, współpracy z sieciami portali oraz pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych. Portale Pracuj.pl i Robota.ua stale zwiększają rozpoznawalność swoich marek wśród kandydatów poprzez cykliczne kampanie reklamowe o szerokim
zasięgu, prowadzone zarówno online, jak i z wykorzystaniem tradycyjnych kanałów takich jak np. telewizja czy radio. Pracuj.pl i Robota.ua dbają
także o edukację rynku i kandydatów w obszarze poszukiwania pracy, warunków pracy i wynagrodzeń, poprzez treści edukacyjne, poradniki czy
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podcasty dostępne w sieci. Działania są planowane i realizowane na podstawie danych na temat zachowań oraz potrzeb kandydatów, dostarczonych przez wewnętrzny zespół analityki biznesowej (ang. business intelligence).
Marketing skierowany do pracodawców
Podstawowym obszarem działań marketingu skierowanego do pracodawców jest budowanie świadomości marek Pracuj.pl i Robota.ua jako eksperta na rynku rekrutacji. W tym celu prowadzone są jedne z największych w Polsce projektów edukacyjnych dla branży HR, takie jak „Wyzwania
HR” czy „Akademia Inspiracji”, czyli serie merytorycznych webinarów dla klientów Pracuj.pl oraz rynku HR. Edukacja klientów Grupy Pracuj odbywa się również za pośrednictwem dedykowanych materiałów marketingowych (ang. content marketing). W obszarze marketingu skierowanego
do pracodawców Grupa Pracuj wdraża również automatyzację marketingu (ang. marketing automation, tj. prowadzenie działań marketingowych
z zastosowaniem oprogramowania oraz narzędzi służących do usprawnienia procesów sprzedażowych), który ma za zadanie zwiększenie skuteczności i jeszcze lepsze dopasowanie naszej oferty.
Dodatkowo serwis Pracuj.pl konsekwentnie realizuje strategię marketingową opartą o metodologię customer experience management (CEM),
która polega na nakierowaniu działań oraz projektowaniu procesów marketingowych tak, aby odpowiadały one na potrzeby i oczekiwania
klientów, a także pozwalały dynamicznie zarządzać jakością ich doświadczeń z marką. W tym celu stale prowadzony jest monitoring poziomu
satysfakcji klientów w odniesieniu do podejmowanych przez Grupę Pracuj działań oraz komunikacji, a także cykliczne analizy potrzeb klientów
przeprowadzane poprzez badania jakościowe i ilościowe, które umożliwiają bieżące reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe oraz preferencje klientów oraz kluczowych interesariuszy rynku pracy.
Polska
W Polsce Grupa Pracuj sprzedaje swoje usługi, korzystając z czterech kanałów sprzedaży: sprzedaży bezpośredniej (direct), ecommerce, inside
sales (telesprzedaży) oraz kanału obsługi agencji doradztwa personalnego, opracowanych w celu zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb rosnącej
liczby klientów. Grupa Pracuj obejmuje swoim zasięgiem rynki lokalne w najważniejszych miastach Polski, zatrudniając blisko 70 handlowców
w biurach regionalnych na terenie całego kraju i generując około 40% przychodów poza Warszawą. Dzięki obecności na rynkach lokalnych Grupa
Pracuj jest w stanie utrzymywać bliskie relacje ze swoimi klientami.
Zespoły zajmujące sią sprzedażą składają się ze 176 wysoko wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników oraz zlokalizowane są w 12
biurach na terenie całej Polski. Grupa Pracuj jest przekonana, że rozbudowana sieć zespołów sprzedażowych pozwala jej na nawiązywanie lokalnych kontaktów z potencjalnymi klientami i dostosowywanie oferty do ich specyficznych potrzeb i oczekiwań. Ponadto, zespół obsługi klienta,
składający się z 94 dedykowanych konsultantów, zapewnia wsparcie dla obecnych klientów Grupy.
Na Dzień Prospektu Grupa Pracuj zatrudnia w Polsce ponad 530 osób zajmujących się głównie sprzedażą, obsługą klienta, rozwojem produktów
i marketingiem. Regularnie plasuje się w rankingach najlepszych pracodawców sporządzanych przez uznane międzynarodowe agencje rankingowe, takie jak Aon Hewitt.
Grupa Pracuj wierzy, że jej lokalna obecność na polskim rynku internetowej rekrutacji jest unikalna i pozwala jej na rozwijanie lokalnych kontaktów z potencjalnymi klientami, zapewnienie najwyższej jakości obsługi istniejącej bazy klientów oraz nawiązywanie i utrzymywanie stabilnych
i długotrwałych relacji z najważniejszymi klientami.
Ukraina
Na Ukrainie w skład zespołu sprzedażowego Grupy wchodzi ponad 150 wykwalifikowanych pracowników odpowiedzialnych za działania
sprzedażowe.
Podobnie jak ma to miejsce w polskiej części biznesu, od 2015 r. kanały sprzedażowe zostały dostosowane do specyficznych wymogów różnych
grup klientów. Obecnie są to dwa różne zespoły sprzedażowe: zespół sprzedaży bezpośredniej (direct) skupiający się na klientach zatrudniających
powyżej 50 pracowników oraz zespół inside sales oferujący usługi firmom zatrudniającym do 50 pracowników.

Rozwój produktów
Działające w ramach Grupy zespoły odpowiedzialne za rozwój produktów koncentrują się na doskonaleniu produktów Grupy Pracuj, czerpiąc
inspirację z badań dotyczących potrzeb kandydatów, społeczności klientów oraz z pomysłów pochodzących ze źródeł wewnętrznych oraz rynku.
Na dzień 30 września 2021 r. w Grupie Pracuj zatrudnionych było łącznie około 240 pracowników zajmujących się rozwojem produktów oraz
technologią.
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Systemy informatyczne
Spółka jest zdania, że wyjątkowa dostępność, niezawodność, wydajność i bezpieczeństwo jej usług internetowych to kluczowe elementy dla
działalności Grupy. W konsekwencji, Grupa dba o bezpieczeństwo, stabilność i wysoką jakość jej usług i aplikacji. Wszystkie podstawowe produkty
Grupy są tworzone z wykorzystaniem wydajnej platformy rozwoju i dostarczania oprogramowania opartej na platformie Microsoft i .NET z całkowicie zautomatyzowanym środowiskiem CI/CD (TeamCity/Octopus/AzureDevOps/GitHubActions).
Działając na podstawie modelu DevOps (ang. development and operations), Grupa wdrożyła rygorystyczne procedury wewnętrznej kontroli
jakości oraz procesy, takie jak kontrola wersji, przeglądy kodu i weryfikacja wymagań niefunkcjonalnych (NFR) oraz scentralizowaną platformę
zarządzania zadaniami/błędami, a także szeroko zakrojone ręczne i automatyczne kontrole jakości dla każdego nowego wydania aplikacji i infrastruktury. W celu zapewnienia i potwierdzenia jakości usług wszystkie kluczowe parametry produktów i infrastruktury są stale obserwowane
przez wewnętrzne i zewnętrzne systemy monitorujące.
Aby zapewnić bezpieczeństwo informacji, Grupa stale stosuje różnego rodzaju replikacje danych. Grupa wdrożyła również zaawansowane procedury i systemy tworzenia kopii zapasowych, które pozwalają na odtworzenie wszystkich danych z tych systemów w ciągu kilku dni. Dzięki
redundancji danych i planom odzyskiwania danych po awarii, Grupa jest w stanie odtworzyć swoje podstawowe środowisko IT w ciągu 24 do 48
godzin w przypadku utraty głównych centrów operacyjnych należących do Grupy lub jej partnerów hostingowych.
Grupa korzysta ze skalowalnej platformy hostingowej zbudowanej na bazie Azure, GCP i HyperV. Takie wielochmurowe środowisko hybrydowe
oparte na najnowocześniejszych rozwiązaniach globalnych dostawców, wspomagane przez platformę Kubernetes, usługi Cloudflare i PowerMTA
zapewnia niezawodność i wydajność. Dodatkowo umożliwia ona tworzenie aplikacji typu cloud native oraz w pełni zautomatyzowaną konfigurację i zarządzanie platformą chmurową (podejście oparte na modelu DevOps). Aby w pełni wykorzystać możliwości chmury w zakresie analityki
danych, wykorzystywane są systemy Azure Data Lake, DataBricks i Synapse Analytics. Poszerzenie wiedzy na temat danych o klientach i kandydatach pozwala Grupie dostarczać najlepsze w swojej klasie usługi dla klientów w zakresie rekrutacji internetowej i usług dodatkowych.
Do kluczowych platform zewnętrznych i dostawców Grupy Pracuj w obszarze IT należą: Microsoft (Microsoft 365 i Teams), Salesforce (wsparcie
procesów sprzedaży i CRM), Oracle Eloqua (automatyzacja marketingu) oraz Atlassian (Jira/Confluence – zarządzanie projektami).

Bezpieczeństwo i ochrona danych
Ponieważ działalność Grupy Pracuj opiera się na rozwiązaniach informatycznych i przetwarzaniu znacznych ilości danych osobowych, mechanizmy bezpieczeństwa i ochrony danych stanowią centralny element infrastruktury informatycznej Grupy Pracuj.
Grupa Pracuj korzysta z najlepszych w swojej klasie narzędzi zapewniających wydajność i bezpieczeństwo stron internetowych, w tym Cloudflare
z zaporą aplikacji internetowych, dzięki czemu struktura bezpieczeństwa systemu ma charakter wielochmurowy. Stałe monitorowanie potencjalnych zagrożeń zapewnia ArcSight, system zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa, wspierany i zarządzany przez dedykowany
zespół Security Operations Center (SOC). Grupa Pracuj stosuje również najlepsze praktyki branżowe, w tym aktywny monitoring infrastruktury
i stacji roboczych, wdrożyła procesy zarządzania tożsamością i dostępem (IDM firmy SecurID/RSA) oraz zapewnia członkom zespołów odpowiedzialnych za rozwój produktów i techonologicznych szkolenia i programy zwiększające świadomość zagrożeń.

Pracownicy
Informacje ogólne
Grupa Pracuj jest zdania, iż pozyskiwanie i utrzymywanie wysoko wykwalifikowanych pracowników jest kluczowe dla osiągnięcia przez Grupę
sukcesu i dlatego stara się stworzyć stymulujące i satysfakcjonujące środowisko pracy. Grupa Pracuj regularnie otrzymuje tytuł „Najlepszego
Pracodawcy” w Polsce przyznawany przez Kincentric (dawniej: AON), wiodącego globalnego dostawcę usług w zakresie zasobów ludzkich, outsourcingu i usług konsultingowych.
Na Dzień Prospektu Grupa Pracuj zatrudnia około 800 osób (ekwiwalenty pełnego czasu pracy – „EPC”), w tym pracowników samozatrudnionych, niezależnie od tego, czy są zatrudnieni w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu pracy, z wyłączeniem pracowników niewykonujących
pracy z powodu długotrwałych nieobecności, urlopów macierzyńskich lub wychowawczych (EPC). Na Dzień Prospektu nie nastąpiły żadne istotne
zmiany w naszej strukturze zatrudnienia.
Grupa zawsze kładła nacisk na stworzenie przyjaznego środowiska pracy dla jej pracowników. Grupa wdraża wartości takie jak: stawianie klienta
na pierwszym miejscu, skupianie się na wzroście w perspektywie długoterminowej, odnoszenie się z szacunkiem do innych pracowników czy
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kandydatów, skupianie się na innowacyjności oraz komunikowanie się w sposób, otwarty, nastawiony na współpracę i otrzymanie informacji
zwrotnych, a wszystko w celu ukształtowania niezależnego i odpowiedzialnego pracownika skupionego na osiąganiu celów Grupy.
Grupa zapewnia pracownikom:
•• Kompleksowy pakiet świadczeń socjalnych i wynagrodzeń promujący rywalizację wśród współpracowników;
•• Możliwości rozwoju;
•• Uczestnictwo w inicjatywach ESG;
•• Wydarzenia i działania mające na celu utrzymanie zaangażowania pracowników;
•• Możliwości planowania i monitorowania celów Grupy.
Ponadto, Grupa jest zdecydowana, aby podejmować działania ukierunkowane na zwiększanie liczby kobiet wśród zatrudnionych – już teraz
55% pracowników Grupy stanowią kobiety. Średnia długość zatrudnienia w Grupie wynosi ponad 4 lata. Tytuł „Najlepszego Pracodawcy”, nadany
Grupie już 9 razy przez AON-Hewitt, jest dowodem pozytywnego wpływu, jaki mają podejmowane przez Grupę działania na jej kadrę.
Poniższa tabela przedstawia liczbę pracowników i osób współpracujących z Grupą Pracuj na podstawie umów innych niż umowy o pracę (w przeliczeniu na pełne etaty) według rodzaju umowy na dzień 31 grudnia 2018 r., 31 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2020 r. oraz 30 września 2021 r.
Na dzień
30 września
2021
Umowa o pracę
Umowa zlecenia
Umowa o współpracę
Razem

2020
754
13
96
863

Rok zakończony 31 grudnia
2019
661
822
3
5
59
17
723
844

2018
799
12
22
833

Źródło: Grupa Pracuj

Na 30 września 2021 r. oraz w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. Grupa nie korzystała z pracowników tymczasowych i nie zatrudniała istotnej liczby osób na umowę o pracę na okres próbny i na czas określony.
Poniższa tabela przedstawia liczbę pracowników i osób współpracujących z Grupą Pracuj na podstawie umów innych niż umowy o pracę (EPC)
z podziałem na kategorie działalności na dzień 31 grudnia 2018 r., 31 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2020 r. oraz 30 września 2021 r.
Na dzień
30 września
2021
Sprzedaż
Obsługa klienta
Marketing
Rozwój produktów i technologia
Finanse, prawo, zasoby ludzkie, Zarząd
i administracja
Inne
Całkowita liczba pracowników

372
102
57
240

Rok zakończony 31 grudnia
2019
318
389
84
100
40
46
194
212

91
3
863

84
3
723

2020

Źródło: Grupa Pracuj
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94
3
844

2018
397
101
48
193
93
1
833
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Poniższa tabela przedstawia liczbę pracowników i osób współpracujących z Grupą Pracuj na podstawie zawartych przez nie umów innych niż
umowy o pracę (EPC) według lokalizacji odpowiednio na dzień 31 grudnia 2018 r., 31 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2020 r. oraz 30 września 2021 r.

Warszawa
Wrocław
Sopot
Kraków
Katowice
Poznań
Bydgoszcz
Łódź
Szczecin
Bielsko-Biała
Rzeszów
Lublin
Kijów
Czernihów
Odessa
Lwów
Dniepr
Charków
Całkowita liczba pracowników

Na dzień 30 września
2021
425
9
10
21
8
10
5
8
4
2
55
5
201
93
1
2
2
2
863

2020

Rok zakończony 31 grudnia
2019
359
410
9
10
6
8
21
27
8
8
9
9
5
6
8
8
4
3
2
1
55
75
4
5
175
201
54
60
1
2
1
3
1
5
1
3
723
844

2018
414
11
9
29
10
13
8
8
3
2
80
5
184
48
2
2
2
3
833

Źródło: Spółka

Poniższa tabela przedstawia podział i strukturę zespołu technologicznego Grupy według zatrudnienia i funkcji w dziale IT na dzień 30 września
2021 r.:
Na dzień 30 września 2021
Zarządzanie produktami i ludźmi
Rozwój produktu
Zespoły DevOps, infrastruktury i bezpieczeństwa
Inne wsparcie biznesowe

47
117
32
44

Źródło: Spółka

Wszyscy deweloperzy biorą udział w tworzeniu nowych systemów i oprogramowania, ponieważ zespoły produktowe Grupy są w pełni odpowiedzialne za produkty (w tym zarówno za ich utrzymanie, jak i rozwój).
Poniższa tabela przedstawia liczbę pracowników i osób współpracujących z Grupą Pracuj na podstawie umów innych niż umowy o pracę (EPC)
w podziale na spółki Grupy Pracuj odpowiednio na dzień 31 grudnia 2018 r., 31 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2020 r. oraz 30 września 2021 r.

Grupa Pracuj S.A.
eRecruitment Solutions sp. z o.o.
Robota International TOV
Całkowita liczba pracowników

Na dzień 30 września
2021
490
72
301
863

2020

Rok zakończony 31 grudnia
2019
437
512
53
58
233
274
723
844

2018
535
57
241
833

Źródło: Grupa Pracuj

Na Dzień Prospektu w Grupie Pracuj nie istnieją związki zawodowe ani rady pracowników i nie obowiązują żadne układy zbiorowe pracy ani
porozumienia społeczne.
Obecnie spółki Grupy Pracuj nie są stroną żadnych istotnych postępowań dotyczących roszczeń pracowniczych lub postępowań związanych
z zatrudnieniem na innej podstawie niż umowa o pracę.
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Zasady wynagradzania
Zasady wynagradzania w Grupie Pracuj określają obowiązujące w poszczególnych spółkach Grupy Pracuj regulaminy wynagradzania.
Program motywacyjny dla określonych pracowników i współpracowników Spółki
W dniu 11 sierpnia 2021 r. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wprowadzono program motywacyjny dla określonych pracowników i współpracowników Spółki adresowany do Gracjana Fiedorowicza, Rafała Nachyny oraz Mykoli Mykhaylova. W ramach programu
motywacyjnego Gracjan Fiedorowicz uzyskał uprawnienie do nabycia 516.830 akcji zwykłych imiennych serii C Spółki, Rafał Nachyna – 555.960
akcji zwykłych imiennych serii C, a Mykola Mykhaylov – 188.610 akcji zwykłych imiennych serii C Spółki. Okres wykonywania uprawnień przyznanych uprawnionym w ramach programu motywacyjnego obejmował okres od dnia podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego, tj. od dnia 11 sierpnia 2021 r., do dnia 30 września 2021 r.
W dniu 11 sierpnia 2021 r. wszyscy adresaci programu motywacyjnego wykonali przysługujące im uprawnienia do nabycia wszystkich akcji
w Spółce przewidzianych w programie motywacyjnym.

Umowy o zakazie konkurencji
Spółka zawarła umowy o zakazie konkurencji z członkami Zarządu (patrz: „Zarządzanie i ład korporacyjny – Zarząd – Umowy o zakazie konkurencji
z członkami Zarządu”).
Umowy o pracę zawarte przez Spółkę zawierają postanowienia dotyczące zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy. Ponadto, na
30 września 2021 r., Spółka zawarła umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z ok. 85% osób zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę w Polsce. Umowy te obowiązują przez okres sześciu miesięcy po ustaniu stosunku pracy, z wyjątkiem umowy z Przemysławem Gackiem
(patrz: „Zarządzanie i ład korporacyjny – Zarząd – Umowy o zakazie konkurencji z członkami Zarządu”). Odszkodowanie wypłacane pracownikom
z tytułu przestrzegania zobowiązań do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia wynosi 25% wynagrodzenia otrzymywanego przez danego pracownika w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zatrudnienia, z wyjątkiem umów o zakazie konkurencji z Przemysławem
Gackiem i Rafałem Nachyną (patrz: „Zarządzanie i ład korporacyjny – Zarząd – Umowy o zakazie konkurencji z członkami Zarządu”). Umowy o zakazie konkurencji w przypadku innej formy współpracy niż umowa o pracę nie zawierają zapisów o konieczności wypłacania przez Spółkę danej
osobie odszkodowania w trakcie okresu trwania zakazu podejmowania przez nią działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku prawnego ze
Spółką.
Umowy o zakazie konkurencji z członkami Zarządu i pracownikami Grupy Pracuj przewidują kary umowne za naruszenie zakazu konkurencji
po ustaniu stosunku pracy.

Istotne umowy
Poniżej przedstawiono podsumowanie istotnych umów zawartych przez Grupę Pracuj innych niż umowy zawarte w normalnym toku działalności, obowiązujących w okresie dwóch lat bezpośrednio poprzedzających Dzień Prospektu (lub obowiązujących w tym okresie), a także innych
umów (niebędących umowami zawieranymi w toku zwykłej działalności gospodarczej) zawartych przez podmioty z Grupy Pracuj, które zawierają
postanowienia, na podstawie których podmioty te mają jakiekolwiek zobowiązania lub uprawnienia istotne dla Grupy Pracuj na Dzień Prospektu.
W przypadku umów zawartych w inny sposób niż w normalnym toku działalności, umowy takie zostały zdefiniowane jako istotne, jeżeli ich wartość przekracza około 15 milionów PLN, co stanowi około 5% przychodów Grupy Pracuj z umów z klientami w 2020 r., lub jeżeli są istotne z innych
powodów niż próg finansowy, o którym mowa powyżej. Wszystkie istotne umowy wymienione w niniejszej sekcji zostały uznane przez Emitenta
za istotne z innych powodów niż próg finansowy.
Na Dzień Prospektu Grupa Pracuj nie jest uzależniona od żadnych umów branżowych, handlowych ani finansowych zawieranych w normalnym
toku działalności, które miałyby istotne znaczenie dla działalności lub rentowności Grupy.
Umowa Wspólników
Przed dokonaniem przekształcenia w spółkę akcyjną Spółka i wspólnicy Grupa Pracuj sp. z o.o. zawarli w dniu 28 czerwca 2017 r. umowę wspólników, która została zmieniona w dniu 3 sierpnia 2017 r. oraz w dniu 13 listopada 2018 r. („Umowa Wspólników”). Umowa Wspólników reguluje
relacje akcjonariuszy Spółki, ich wzajemne prawa i obowiązki oraz obowiązki akcjonariuszy Spółki wobec Spółki, w tym zasady wyjścia akcjonariuszy w drodze pierwotnej oferty publicznej oraz transakcji fuzji i przejęć prowadzonych równolegle (ang. dual track) lub w drodze transakcji
prywatnej. Umowa Wspólników wygaśnie w momencie wprowadzenia akcji w Spółce do obrotu na rynku regulowanym.
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Umowa o świadczenie usług hostingowych zawarta z Oktawave S.A.
W dniu 2 stycznia 2013 r. Spółka zawarła umowę o świadczenie usług hostingowych z Oktawave S.A. Umowa dotyczy świadczenia przez dostawcę
na rzecz Spółki odpłatnych usług w chmurze obliczeniowej, polegających na kolokacji urządzeń teleinformatycznych (ICT), zapewnieniu dostępu
do Internetu, najmu urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania oraz administrowaniu i utrzymywaniu infrastruktury teleinformatycznej.
Umowa zawiera standardowe postanowienia dla umowy o świadczenie usług w chmurze, w tym postanowienia dotyczące odpowiednich gwarancji czasu działania usługi, zasady zgłaszania awarii i przetwarzania danych osobowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może
zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia w przypadku opóźnienia
Spółki w zapłacie wynagrodzenia lub niewykonania zobowiązań bądź istotnego naruszenia postanowień umownych przez dostawcę.
Umowa o świadczenie usług Centrum Danych zawarta z ATM S.A.
W dniu 28 lutego 2019 r. Spółka zawarła z ATM S.A. umowę o świadczenie usług Centrum Danych. Umowa dotyczy świadczenia usług związanych
z obsługą i utrzymaniem Centrum Danych, w tym świadczenia na rzecz Spółki odpłatnych usług chmury obliczeniowej oraz usług kolokacji (ICT).
Umowa zawiera standardowe postanowienia dla umowy o świadczenie usług w chmurze, w tym postanowienia dotyczące odpowiednich gwarancji czasu działania usługi, zasady zgłaszania awarii i przetwarzania danych osobowych. Umowa jest zawierana na czas określony, wskazany
w specyfikacji technicznej (dla większości usług na okres 36 miesięcy). Po tym okresie umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na okres 12
miesięcy, a następnie na kolejne okresy 12-miesięczne, chyba że jedna ze stron wypowie ją na miesiąc przed upływem terminu jej obowiązywania lub wyrazi wolę przekształcenia umowy w umowę zawartą na czas nieokreślony. W odniesieniu do usług zleconych na czas nieokreślony
lub w przypadku przekształcenia umowy w umowę zawartą na czas nieokreślony, każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Szczegółowe warunki rozwiązania umowy, w tym związane z naruszeniem umowy
lub niewykonaniem jej zobowiązań, określa również regulamin świadczenia usług.

Ochrona ubezpieczeniowa
Grupa Pracuj utrzymuje ochronę ubezpieczeniową, która w jej ocenie jest zgodna ze standardami przyjętymi przez spółki w jej branży. W szczególności, posiada ona polisy ubezpieczeniowe zawarte z wieloma lokalnymi i międzynarodowymi firmami dotyczące niektórych rodzajów ryzyka
operacyjnego (w tym polisy ubezpieczeniowe dotyczące ochrony przed szkodami materialnymi w mieniu, bezpieczeństwa cybernetycznego,
odpowiedzialności cywilnej dyrektorów i członków kierownictwa oraz pojazdów).
Na Dzień Prospektu członkowie organów Spółki i spółek należących do Grupy Pracuj są objęci ubezpieczeniem od strat z tytułu odpowiedzialności
cywilnej członków Zarządu (D&O), którego zakres jest w ocenie Zarządu adekwatny do rodzaju działalności prowadzonej przez te spółki.

Nieruchomości
Grupa Pracuj nie jest właścicielem żadnej nieruchomości.
Na Dzień Prospektu Grupa Pracuj wynajmuje powierzchnię biurową w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi, Szczecinie, Bielsku-Białej, Rzeszowie, Lublinie, Kijowie i Czernihowie o łącznej powierzchni całkowitej 8.273 m2. Grupa Pracuj
reguluje zobowiązania z tytułu najmu powierzchni biurowej z własnych środków.
Podmioty z Grupy Pracuj są stronami 15 umów najmu, z czego 13 dotyczy lokali wynajmowanych w Polsce, a dwie lokali na Ukrainie. Wynajmowane lokale wykorzystywane są przez spółki z Grupy jako biura. Umowy najmu zawierają standardowe postanowienia dla tego typu stosunków umownych, w tym m.in. warunki korzystania z lokalu, zobowiązania do utrzymywania lokalu w dobrym stanie i dokonywania napraw,
kwestie odpowiedzialności za szkody oraz obowiązek uiszczania miesięcznego czynszu powiększonego o opłatę eksploatacyjną za świadczenia
dodatkowe. Umowy te zostały zawarte na czas nieoznaczony lub oznaczony z opcją automatycznego przedłużenia na czas nieoznaczony. Wyjątek
stanowią umowy zawarte na czas oznaczony z Projekt Orion sp. z o.o. na wynajem lokalu w Łodzi, umowa z Bałtyk Poznań sp. z o.o. na wynajem
lokalu w Poznaniu, umowa z Diamentum Office sp. z o.o. na wynajem lokalu we Wrocławiu, umowa z Proximo I sp. z o.o. sp.k. na wynajem lokalu
w Warszawie oraz umowa z Developres sp. z o.o. na wynajem lokalu w Rzeszowie.
Strony mogą rozwiązać umowy zawarte na czas nieoznaczony w dowolnym momencie z zachowaniem zazwyczaj trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia, jak również bez wypowiedzenia w przypadku istotnego naruszenia postanowień umownych. Zdecydowana większość umów
przewiduje możliwość dokonywania adaptacji i ulepszeń w wynajmowanym lokalu, a także podnajmu wyłącznie za zgodą wynajmującego.
Niektóre umowy zobowiązują również Spółkę do wpłaty odpowiedniej kaucji lub gwarancji bankowej oraz do utrzymywania odpowiedniej kaucji
lub gwarancji bankowej oraz posiadania polis ubezpieczeniowych, przede wszystkim od odpowiedzialności cywilnej, w okresie obowiązywania
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umowy. Niektóre umowy zawierają również postanowienia o nałożeniu na Spółkę kar umownych w przypadku niedotrzymania warunków umowy lub wcześniejszego zakończenia stosunku najmu, w wysokości nieodbiegającej od standardów rynkowych.
Na Dzień Prospektu Spółka podnajmuje wynajęte lokale pięciu podmiotom, tj. eRecruitment Solutions sp. z o.o., BinarJobs sp. z o.o., Humanway
w likwidacji sp z o.o., Pracuj Ventures sp. z o.o. oraz Pracuj Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp.k. Umowy te zawierają standardowe postanowienia.
Na Dzień Prospektu Grupa Pracuj nie jest stroną żadnego postępowania sądowego,ani nie toczy się przeciwko niej żadne postępowanie sądowe
dotyczące wykonania przez Grupę jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umów najmu nieruchomości, których jest stroną.

Ochrona środowiska
Zdaniem Spółki, działalność oraz sytuacja finansowa Grupy Pracuj, a także wykorzystanie jej rzeczowego majątku trwałego nie podlega wpływowi ani nie wywiera istotnego wpływu na kwestie związane z ochroną środowiska.

ESG
Grupa podejmuje również wiele działań mających pozytywny wpływ na środowisko. Jej biura znajdują się w budynkach, którym nadano zielone
certyfikaty. Pracownicy przechodzą szkolenia mające nauczyć ich, jak ograniczyć ilość drukowania czy przeprowadzać recykling zużytych odpadów. Grupa stara się wykorzystywać w jak największym stopniu światło naturalne oraz energooszczędne systemy oświetlenia.
Ponadto, Grupa udowodniła swoje zaangażowanie w zmiany społeczne poprzez wyrównywanie szans na rynku pracy i edukację na temat tego
rynku. W 2017 r. Grupa, we współpracy z Fundacją Batorego, ustanowiła stypendium, którego celem jest pomoc młodym informatykom. Grupa
wspiera również fundację walczącą o lepsze możliwości kariery dla kobiet, platformę edukacyjną dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych
oraz wiele innych organizacji non profit.

Postępowania prawne, administracyjne i arbitrażowe
Na Dzień Prospektu nie toczą się żadne istotne postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej, dotyczące zobowiązań oraz roszczeń Grupy Pracuj, które mogą mieć istotny wpływ na jej sytuację finansową lub rentowność. Poza postępowaniami opisanymi poniżej, w okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi za lata 2018-2020 nie wystąpiły
również inne istotne postępowania, które mogłyby mieć lub miały istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Grupy Pracuj.
Według najlepszej wiedzy Grupie Pracuj nic nie wiadomo o takich grożących postępowaniach.
Postępowanie uznaje się za istotne, jeżeli jego wartość przekracza ok. 15 milionów PLN, co stanowi ok. 5% wartości przychodów z umów z klientami Grupy Pracuj w 2020 r. lub jeśli jest ono istotne z innych powodów niż próg finansowy, o którym mowa powyżej.
Grupa Pracuj ocenia, że w ostatnich latach jej działalność na rynkach zagranicznych prowadzona jest w pełnej zgodności i z poszanowaniem
obowiązujących zasad konkurencji, a jej model biznesowy nie narusza praw osób trzecich.
Postępowania sądowe
Grupa Pracuj może być stroną różnych postępowań sądowych dotyczących roszczeń wynikających z jej działalności. Poniżej opisano bieżące postępowania (w tym postępowania w okresie 12 miesięcy poprzedzających Dzień Prospektu) oraz postępowania w toku lub grożące Grupie Pracuj,
o których Spółka wie, że mogą mieć istotny wpływ na Grupę Pracuj.
Na Dzień Prospektu spółki z Grupy Pracuj nie uczestniczą w postępowaniach sądowych, o których Spółka wie, że mogą mieć istotny wpływ
na Grupę Pracuj.
Spory sądowe dotyczące znaku towarowego „Robota” oraz domeny „robota.ua”
W związku z ostatnim rebrandingiem spółki Robota International (z „Rabota.ua” na „Robota.ua”) toczyły się dwa postępowania sądowe.
Spór sądowy dotyczący znaku towarowego „Robota”
W 2006 r. osoba fizyczna (niepowiązana z żadną ze spółek Grupy Pracuj) („Uprawniony”) zarejestrowała na swoje nazwisko znak towarowy
„Robota”. W 2016 r. powód złożył przeciwko Uprawnionemu pozew o przedterminowe unieważnienie prawa ochronnego na ten znak towarowy
z powodu nieużywania go przez Uprawnionego przez okres ponad trzech lat. W dniu 24 października 2016 r. Sołomiański Sąd Okręgowy w Kijowie
uwzględnił roszczenie („Orzeczenie”). Orzeczenie stało się prawomocne w dniu 12 grudnia 2016 r.
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W dniu 19 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Kijowie odmówił wszczęcia postępowania odwoławczego na podstawie apelacji wniesionej
przez Uprawnionego w odniesieniu do Orzeczenia („Postanowienie Sądu Apelacyjnego”). Sąd apelacyjny ustalił, że upłynął ustawowy termin na wniesienie apelacji oraz że skarżący nie przedstawił przesłanek uzasadniających wznowienie postępowania. Postanowienie Sądu Apelacyjnego weszło w życie w dniu 19 października 2021 r. Spółka, Robota International ani żadna ze spółek Grupy Pracuj nie były uczestnikami tego
postępowania.
Uprawniony ma prawo złożenia skargi kasacyjnej na Postanowienie Sądu Apelacyjnego w ciągu 30 dni od dnia jego ogłoszenia. Aby taka skarga
kasacyjna odniosła skutek, Uprawniony musiałby wykazać, że wydając Postanowienie Sądu Apelacyjnego, sąd apelacyjny: (i) błędnie zastosował
przepisy prawa materialnego; lub (ii) naruszył przepisy prawa procesowego.
Spór sądowy dotyczący domeny „robota.ua”
Po wydaniu Orzeczenia znak towarowy „Robota” przestał być chroniony, a w 2016 r. Robota International zarejestrowała znak towarowy „Robota”.
Od 2018 r. Uprawniony był również podmiotem, który zarejestrował domenę internetową „robota.ua” („Rejestrujący”).
Ponieważ zgodnie z ukraińskimi przepisami dotyczącymi domen internetowych, tylko właściciel znaku towarowego „Robota” może zarejestrować
i korzystać z domeny „robota.ua”, w 2017 r. Robota International zgłosiła roszczenie dotyczące bezprawnego korzystania z domeny „robota.ua”
przez Rejestrującego. Na podstawie Orzeczenia oraz zasad dotyczących domen, w dniu 10 grudnia 2018 r. Swiatoszyński Sąd Okręgowy w Kijowie uwzględnił powództwo i nakazał: (i) Rejestrującemu – zaprzestanie używania znaku towarowego Robota International w nazwie domeny
„robota.ua”; oraz (ii) LLC Webcraft, ukraińskiemu rejestratorowi domen – zaprzestanie udostępniania tej domeny Rejestrującemu i usunięcie tej
domeny z rejestru domen. Orzeczenie w sprawie domeny stało się prawomocne w dniu 10 stycznia 2019 r.
Według wiedzy Spółki, na chwilę obecną Snowless Global Limited, spółka z Grupy Pracuj, jest rejestrującym domenę „robota.ua” oraz właścicielem znaku towarowego „Robota”. Snowless Global Limited udzieliła licencji na ten znak towarowy spółce Robota International.
Orzeczenie w sprawie domeny, jako orzeczenie zaoczne, może zostać poddane rewizji przez sąd rejonowy na odpowiedni wniosek Rejestrującego
lub LLC Webcraft (każdy z nich jako „Pozwany”) lub przez sąd apelacyjny na wniosek apelacyjny Pozwanego. Termin ustawowy zarówno dla
rewizji, jak i apelacji już upłynął. Każdy z Pozwanych może jednak ubiegać się o jego przywrócenie. Termin do ponownego rozpoznania sprawy
może zostać przywrócony, jeżeli Pozwanemu nie doręczono pełnej treści orzeczenia w sprawie domeny w dniu jej wydania. Termin do wniesienia
apelacji może zostać przywrócony, jeżeli Pozwany: (i) nie otrzymał kopii orzeczenia w sprawie domeny; oraz (ii) nie został prawidłowo wezwany
lub nie mógł jej zaskarżyć w terminie z powodu wystąpienia siły wyższej. Jednak w obu przypadkach Pozwany musi udowodnić, że pozew o bezprawne korzystanie z domeny „robota.ua” jest bezpodstawny, w przeciwnym razie sąd ponownie uwzględni taki pozew.
Zgodnie z wiedzą Spółki, na chwilę obecną żaden z Pozwanych nie podjął żadnych prób podważenia lub rewizji orzeczenia w sprawie domeny.
Zgodnie z wiedzą Spółki, do chwili obecnej Rejestrujący nie skierował do Robota International żadnych roszczeń w związku z domeną.

Własność intelektualna
Spółka jest zdania, iż dalszy rozwój Grupy oraz jej pozycja konkurencyjna są częściowo uzależnione od umiejętności zapewnienia ochrony swoich
domen internetowych, znaków towarowych oraz od uzyskiwania odpowiednich licencji na platformy technologiczne wymagane do prowadzenia
działalności.
Istotne znaki towarowe i wzory użytkowe
Własność intelektualna Grupy, w tym prawa autorskie i znaki towarowe, stanowi istotny element jej działalności. W toku prowadzonej działalności, Grupa korzysta z szeregu znaków towarowych, w tym znaków słownych oraz znaków słowno-graficznych. Na Dzień Prospektu spółki z Grupy
Pracuj uzyskały w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronne na 27 znaków towarowych. Na Dzień Prospektu toczy się przed
Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej jedno postępowanie o udzielenie praw ochronnych na znaki towarowe Grupy. Obecnie, Grupa nie
posiada żadnych praw ochronnych na wspólnotowe znaki towarowe i wspólnotowe wzory przemysłowe, jednak, na Dzień Prospektu w Urzędzie
Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rozpatrzenie czeka pięć wniosków o rejestrację w celu ochrony jej znaków.
Na Dzień Prospektu eRecruitment Solutions uzyskała w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronne na cztery znaki towarowe.
Przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej nie toczy się żadne postępowanie o udzielenie praw ochronnych na znaki towarowe eRecruitment Solutions. Ponadto eRecruitment Solutions uzyskała prawa ochronne do dwóch wspólnotowych znaków towarowych. eRecruitment
Solutions nie posiada żadnych innych praw ochronnych do wspólnotowych znaków towarowych lub wspólnotowych wzorów przemysłowych.
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Grupa kontroluje dostęp, wykorzystanie i rozpowszechnianie swojej własności intelektualnej za pomocą umów licencyjnych, procedur zachowania poufności, umów o nieujawnianiu informacji zawartych z osobami trzecimi oraz umów o pracę i umów z wykonawcami. Grupa polega
na postanowieniach umownych z dostawcami i sprzedawcami w celu ochrony swoich zastrzeżonych technologii i aktywów kreatywnych. Grupa
korzysta z zewnętrznego narzędzia do monitorowania naruszeń praw autorskich do obrazów online w domenach, mediach społecznościowych
i aplikacjach mobilnych dla Pracuj.pl. Grupa korzysta również z usługi śledzenia znaków towarowych dla swojego znaku Pracuj.pl, która powiadamia ją o potencjalnie kolidujących ze sobą zgłoszeniach znaków towarowych.
Znak towarowy „robota.ua” jest przedmiotem sporu na Ukrainie opisanego w części „Postępowania prawne, administracyjne i arbitrażowe – Postępowania prawne – Spór sądowy dotyczący znaku towarowego „Robota””.
Poniższa tabela przedstawia istotne znaki towarowe Grupy Pracuj:
Data
wygaśnięcia
ochrony

Nazwa

Rodzaj znaku

Numer
Data
Numer prawa
zgłoszenia zgłoszenia ochronnego
Unia Europejska

eRecruiter

znak graficzny

011668795

02.05.2013

011668795

02.05.2023

eRecruiter

znak graficzny

015252414

05.05.2016

015252414

05.05.2026

ma się dryg, ma się pracę

znak słowny

018480343

28.05.2021

dryg robi robotę

znak słowny

018480341

28.05.2021

dryg

znak graficzny

018480339

28.05.2021

dryg

znak słowny

018480337

28.05.2021

the:protocol

znak graficzny

018467731

07.05.2021

the protocol

znak słowny

Z.527546

14.04.2021

JOBICON
Sprawdź, czy nie szukasz
grupa pracuj
strefapracuj.pl
pracuj.pl
Wyzwania HR

znak słowny
znak słowny
znak słowno-graficzny
znak słowny
znak słowny
znak słowny
znak słowno-graficzny

Z.483923
Z.466328
Z.463338
Z.430164
Z.419764
Z.410129
Z.389176

rejestracja
w toku
rejestracja
w toku
rejestracja
w toku
rejestracja
w toku
rejestracja
w toku

n/d
n/d
n/d
n/d
n/d

Uprawniony
eRecruitment Solutions
sp. z o.o.
eRecruitment Solutions
sp. z o.o.
Grupa Pracuj S.A.
Grupa Pracuj S.A.
Grupa Pracuj S.A.
Grupa Pracuj S.A.
Grupa Pracuj S.A.

Polska

pracuj.pl

22.03.2018
17.01.2017
31.10.2016
17.06.2014
02.10.2013
06.02.2013

rejestracja
w toku
R.313705
R.299571
R.297028
R.281307
R.272318
R.262893

22.03.2028
17.01.2027
31.10.2026
17.06.2024
02.10.2023
06.02.2023

18.08.2011

R.251629

18.08.2031

n/d

znak słowno-graficzny
Grupa pracuj

Grupa Pracuj S.A.
Grupa Pracuj S.A.
Grupa Pracuj S.A.
Grupa Pracuj S.A.
Grupa Pracuj S.A.
Grupa Pracuj S.A.
Grupa Pracuj S.A.
Grupa Pracuj S.A.

Grupa Pracuj S.A.
Z.389174

18.08.2011

R.250296

18.08.2031

Grupa Pracuj

znak słowny

Z.389172

18.08.2011

R.250294

18.08.2031

eRecruiter

znak słowno-graficzny

Z. 419762

02.10.2013

R.271223

02.10.2023

eRecruiter

znak słowny

Z.419760

02.10.2013

R.271222

02.10.2023

eRecruiter

znak słowno-graficzny

Z.456181

11.05.2016

R.295788

11.05.2026
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eRecruitment Solutions
sp. z o.o.
eRecruitment Solutions
sp. z o.o.
eRecruitment Solutions
sp. z o.o.
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Nazwa

Rodzaj znaku

найди свою
возможность
знайди свою можливість
сайт поиска
возможностей
сайт пошуку
можливостей
robota.ua; robota; ua;
так і не вирвався на
риболовлю?; так; не
вирвався; вирвався;
риболовлю; ?; роботи
багато-життя одне;
роботи; багато; життя;
одне
robota.ua; robota.; robota;
ua; роботи багато-життя
одне; роботи; багато;
життя; одне; друга
робоча субота поспіль?;
друга робоча субота
поспіль; друга; робоча;
субота; поспіль; ?
роботи багато-життя
одне; роботи; багато;
життя; одне
hr pro awards; hr; pro;
awards
pro hr awards; pro; hr;
awards

znak słowny
znak słowny
znak słowny
znak słowny

Numer
Data
Numer prawa
zgłoszenia zgłoszenia ochronnego
Ukraina
247117

27.12.2026

LLC Robota International

m201629152 27.12.2016

247118

27.12.2026

LLC Robota International

m201629160 27.12.2016

247119

27.12.2026

LLC Robota International

m201629163 27.12.2016

247120

27.12.2026

LLC Robota International

N/A

LLC Robota International

N/A

LLC Robota International

N/A

LLC Robota International

N/A

LLC Robota International

N/A

LLC Robota International

rejestracja
w toku
m202027702 28.12.2020

rejestracja
w toku

znak słowno-graficzny
m202027745 29.12.2020

znak słowny
m202027840 29.12.2020

znak słowny

Uprawniony

m201629148 27.12.2016

znak słowno-graficzny

znak słowny

Data
wygaśnięcia
ochrony

m202115259 24.06.2021
m202115262 24.06.2021

rejestracja
w toku
rejestracja
w toku
rejestracja
w toku

znak słowno-graficzny

hr pro awards; hr; pro;
awards

rabota.
robota
rabota

znak słowno-graficzny
znak słowny
znak słowny

m202115300 24.06.2021

rejestracja
w toku

N/A

LLC Robota International

m201100541 19.01.2011

148392

19.01.2031

Snowless Global Limited

m201523743 22.12.2015

215308
rejestracja
w toku
rejestracja
w toku

22.12.2025

Snowless Global Limited

N/A

Snowless Global Limited

N/A

Snowless Global Limited

m202008922 13.05.2020

znak słowno-graficzny
(r) robota

m202008933 13.05.2020

Źródło: Spółka
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Istotne domeny internetowe
Poniższa tabela zawiera informacje na temat istotnych domen internetowych Grupy Pracuj:
Domena
pracuj.pl
erecruiter.pl
grupapracuj.pl
robota.ua
jobicon.pl
jobs4.pl
dryg.pl
theprotocol.pl
wyzwaniahr.pl

Właściciel
Grupa Pracuj S.A.
eRecruitment Solutions sp. z o.o.
Grupa Pracuj S.A.
Snowless Global Ltd
Grupa Pracuj S.A.
Grupa Pracuj S.A.
Grupa Pracuj S.A.
Grupa Pracuj S.A.
Grupa Pracuj S.A.

Źródło: Spółka

Ponadto, Grupa Pracuj regularnie rejestruje inne domeny internetowe, w zależności od potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.
Istotne licencje
Podmioty wchodzące w skład Grupy są stronami licznych umów dotyczących rozwiązań IT. Zgodnie z tymi umowami, Grupa korzysta z platform
technologicznych Microsoftu (np. Microsoft 365, Azure i .NET) oraz licznych innych aplikacji, używanych, między innymi, do prowadzenia ogólnej
pracy biurowej, zarządzania taką pracą, usług w chmurze, transakcji płatniczych i wewnętrznych rozliczeń.
Umowy z dostawcami oprogramowania dotyczą najczęściej dostawy, wdrożenia oraz udzielenia licencji lub przeniesienia praw autorskich, a także usług konserwacji i rozwoju. Aplikacje internetowe są oparte na platformach technologicznych Microsoftu (takich jak .NET), na które Grupa
posiada licencje. Przy produktach opracowywanych wewnętrznie całość praw własności intelektualnej do tych aplikacji należy do Grupy.
Korzystanie z licencjonowanego oprogramowania, jak też oprogramowania typu open source, sprawia, że Grupa nie jest w istotnym stopniu
zależna od licencji i rozwiązań IT pochodzących od poszczególnych zewnętrznych dostawców.
Grupa posiada własne oprogramowanie służące utrzymywaniu strony internetowej Pracuj.pl, do którego funkcjonalności należą: usługa rejestracji internetowej dla kandydatów poszukujących pracy, administrowanie stroną internetową (w tym pobieranie opłat od klientów), administrowanie systemem strony internetowej, zapewnienie kompatybilności z systemem wewnętrznych rozliczeń Grupy oraz prowadzenie kanału
ecommerce. Do Grupy należą również prawa własności intelektualnej do eRecruiter, platformy wspierającej zarządzanie procesami rekrutacji
i bazą kandydatów, oprogramowania służącego utrzymaniu serwisu Robota.ua oraz do oprogramowania wykorzystywanego między innymi
do zarządzania relacjami z klientami i przyspieszenia procesów programowania.
Na Dzień Prospektu Grupa nie posiada żadnych patentów i jej działalność nie jest uzależniona w znaczącym stopniu od patentów, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych ani od nowych procesów produkcyjnych.
Nagrody i wyróżnienia
Spółka znalazła się wielokrotnie w Rankingu 100 Największych Polskich Firm Prywatnych miesięcznika „Forbes (Polska)”, w którym zajęła 37.
miejsce w 2020 r. W 2017 r. Spółka znalazła się w rankingu „Rzeczpospolitej” Najcenniejsze i Najsilniejsze Polskie Marki i zajęła pierwsze miejsce
w kategorii „usługi i działalność deweloperska”. Spółka dziewięciokrotnie znalazła się w gronie Najlepszych Pracodawców w badaniu przeprowadzonym przez Aon Hewitt. W 2014 r. Spółka otrzymała nagrodę za kampanię reklamową w ramach konkursu Magellan Awards. W 2017 r. kampania Spółki „Szef i Reszta” została uznana za jedną z najskuteczniejszych kampanii marketingowych w Polsce w ramach konkursu Effie Awards.
Od 2007 r. Spółka jest członkiem The Network – globalnego sojuszu wiodących portali rekrutacyjnych w ponad 130 krajach.
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OTOCZENIE RYNKOWE I REGULACYJNE
Otoczenie rynkowe
Gospodarka Polski
W styczniu 2021 r., według danych Eurostatu, Polska liczyła 37,8 mln mieszkańców, co czyni ją drugim co do wielkości krajem w Europie Środkowo-Wschodniej i piątym co do wielkości w Unii Europejskiej. W 2020 r., według Eurostatu, PKB Polski wynosił 523 mld euro (w cenach bieżących),
co czyni ją największą gospodarką w Europie Środkowo-Wschodniej i szóstą największą gospodarką w Unii Europejskiej.
Według Eurostatu, realny PKB Polski wzrósł o 4,8% w 2017 r. i nadal rósł o 5,4% w 2018 r. i o 4,7% w 2019 r., ale w 2020 r. spadł o 2,7%. Wskaźnik
realnego PKB dla 27 krajów Unii Europejskiej łącznie na rok 2020 spadł o 6,1%. Polski Główny Urząd Statystyczny („GUS”) prognozuje realny
wzrost PKB o 4,0% w 2021 r. i 4,9% w 2022 r.
Poniższa tabela przedstawia tempo wzrostu PKB w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz średni wzrost PKB dla Unii Europejskiej.
Państwo Członkowskie
Słowacja
Polska
Niemcy
Czechy
Belgia
Estonia
Średnia dla Unii Europejskiej*
Holandia
Francja
Włochy
Litwa
Słowenia
Dania
Węgry
Hiszpania
Łotwa

Stopa wzrostu PKB w 2020 r. (%)
-4,8
-2,7
-4,8
-5,8
-6,3
-2,9
-6,1
-3,8
-7,9
-8,9
-0,9
-5,5
-2,1
-5,0
-10,8
-3,6

Źródło: Eurostat
*27 państw członkowskich

Według danych Eurostatu, na dzień 31 grudnia 2020 r. dług publiczny Polski stanowił 57,5% PKB.
Poniższa tabela przedstawia relację długu publicznego do PKB na dzień 31 grudnia 2020 r. dla wybranych państw członkowskich UE oraz średnią
wartość dla całej Unii Europejskiej.
Państwo Członkowskie
Grecja
Włochy
Portugalia
Francja
Średnia dla Unii Europejskiej*
Niemcy
Hiszpania
Polska
Dania
Szwecja
Rumunia
Luksemburg

Dług publiczny w stosunku do PKB (%)
205,6
155,8
133,6
115,7
90,7
69,8
120,0
57,5
42,2
39,9
47,3
24,9

Źródło: Eurostat
*27 państw członkowskich
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Dostęp do Internetu w Polsce
Według Eurostatu, odsetek polskich gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w domu wzrasta od 2002 r., kiedy to tylko 11% polskich
gospodarstw domowych miało dostęp do Internetu, osiągając 92% w 2020 r., w porównaniu ze średnią Unii Europejskiej wynoszącą 93%. Odsetek ludności Polski korzystającej z Internetu co najmniej raz w tygodniu wzrósł z 44,3% w 2008 r. do 81% w 2020 r., w porównaniu ze średnią dla
Unii Europejskiej wynoszącą odpowiednio 56,1% i 86%. Poniższa tabela przedstawia odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu
w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz średni odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w Unii Europejskiej
w 2020 r.
% gospodarstw domowych z dostępem
do Internetu w 2020 r.

Państwo Członkowskie
Holandia
Dania
Niemcy
Belgia
Średnia dla Unii Europejskiej*
Słowenia
Estonia
Słowacja
Polska
Czechy
Węgry
Łotwa
Hiszpania
Litwa
Włochy

97
96
96
90
93
93
91
84
92
90
92
91
97
87
89

Źródło: Eurostat
*27 państw członkowskich

W opinii Grupy, obecna liczebność populacji z dostępem do Internetu w Polsce umożliwia pracodawcom i agencjom rekrutacyjnym dotarcie
do dużej liczby kandydatów w ramach rekrutacji online. Grupa uważa również, że spodziewany wzrost liczby potencjalnych kandydatów z dostępem do Internetu będzie miał pozytywny wpływ na rozwój polskiego rynku rekrutacji online, a tym samym na rozwój działalności Grupy. (zobacz
„Rynek rekrutacyjny – Rozwój polskiego rynku rekrutacji online”).
Usługi Grupy skierowane są do kandydatów, którzy w opinii Grupy są najbardziej aktywni na rynku pracy. Większość kandydatów korzystających
z usług Grupy mieszka w miastach o liczbie ludności przekraczającej 100 tys. mieszkańców. Według raportu Diagnoza Społeczna 2015, dostęp
do Internetu w 2015 r. miało 82% mieszkańców polskich miast powyżej 500 tys. mieszkańców, w porównaniu z 76% w miastach od 100 tys.
do 200 tys. mieszkańców oraz 67% na wsi. Według GUS, 60% ludności Polski mieszka na obszarach pozawiejskich (zobacz „Opis działalności –
Klienci i kandydaci – Kandydaci”).
Według PwC, wartość polskiego rynku e-commerce osiągnęła 100 mld zł w 2020 r. W 2026 r. polski rynek e-commerce ma osiągnąć wartość 162
mld zł.
Grupa uważa, że szeroka dostępność i popularność Internetu w Polsce już teraz zapewnia znaczący rynek dla usług świadczonych przez Grupę.
Ponadto, Grupa spodziewa się, że dostęp do Internetu w Polsce będzie się nadal zwiększał, co przyczyni się do poszerzenia rynku dla usług świadczonych przez Grupę.
Demografia i rynek pracy w Polsce
Według Eurostatu, całkowita liczba ludności Polski nieznacznie się zmniejszyła z ok. 38,2 mln mieszkańców w 2001 r. do ok. 38 mln w 2020 r.
Według GUS w 2019 r. ok. 60% ludności Polski (ok. 23 mln osób) było w wieku produkcyjnym (tj. kobiety w wieku od 18 do 59 lat i mężczyźni
w wieku od 18 do 64 lat).
Według Kwartalnej Informacji o Rynku Pracy w Polsce, w I kwartale 2021 r. w Polsce zatrudnionych było ponad 16,4 mln osób. Ponadto, liczba
bezrobotnych w Polsce (obejmująca osoby w wieku 15-89 lat aktywnie poszukujące pracy) w I kwartale 2021 r. wyniosła 687 tys. osób. Według
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Eurostatu, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,2% w grudniu 2019 r., 6,2% w grudniu 2020 r. i 6,1% w maju 2021 r., w porównaniu ze średnią
dla Unii Europejskiej wynoszącą odpowiednio 6,2%, 7,5% i 7,3%.
Poniższa tabela przedstawia stopy bezrobocia w Polsce w poszczególnych grupach wiekowych we wskazanych okresach:
2021 r.
2020 r.
2019 r.
(pierwszy kwartał)
(trzeci kwartał)
(czwarty kwartał)
(% bezrobotnych w danej grupie wiekowej)
14,0
13,0
7,9
4,4
4,1
3,2
3,4
2,4
2,2
2,8
2,1
2,3

Od 15 do 24 lat
Od 25 do 34 lat
Od 35 do 44 lat
45 i więcej lat
Źródło: Kwartalna Informacja o Rynku Pracy w Polsce

Poniższa tabela przedstawia stopy bezrobocia wśród osób z określonym poziomem wykształcenia we wskazanych okresach:
2021 r.
2020 r.
2019 r.
(pierwszy kwartał)
(drugi kwartał)
(czwarty kwartał)
(% bezrobotnych w danej grupie)
2,2
1,8
1,7
4,0
3,0
2,8
6,2
4,8
4,2
4,8
3,3
3,3

Wykształcenie wyższe
Wykształcenie policealne i średnie zawodowe
Wykształcenie średnie ogólnokształcące
Wykształcenie zasadnicze zawodowe
Wykształcenie gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe
lub bez wykształcenia

10,5

9,6

7,4

Źródło: Kwartalna Informacja o Rynku Pracy w Polsce

Poniższa tabela przedstawia procentowy udział osób zatrudnionych w kluczowych sektorach w Polsce we wskazanych okresach:
2020
Rolnictwo
Przemysł
Usługi

Rok zakończony 31 grudnia
2019
(% zatrudnionych)
9,3
9,1
30,6
32,0
59,2
58,2

2011
12,3
30,8
56,9

Źródło: Kwartalna Informacja o Rynku Pracy w Polsce.

Według Eurostatu, w 2016 r. umowy o pracę na czas określony stanowiły 27,5% ogólnej liczby umów o pracę w Polsce, w porównaniu ze średnią
Unii Europejskiej wynoszącą 14,2%. Liczby te odzwierciedlają względną elastyczność polskiego rynku zatrudnienia.
Poniższa tabela przedstawia wielkość napływu osób bezrobotnych (liczba bezrobotnych zarejestrowanych w danym okresie) oraz odpływu osób
bezrobotnych (osoby, które zostały wyrejestrowane jako bezrobotne w danym okresie) w 2020 r. oraz w okresie od stycznia do marca 2021 r.
w Polsce.
Całkowita liczba
zatrudnionych
Pierwszy kwartał 2020 r.
Drugi kwartał 2020 r.
Trzeci kwartał 2020 r.
Czwarty kwartał 2020 r.
Styczeń 2021 r.
Luty 2021 r.
Marzec 2021 r.

417,8
475,5
470,8
484,8
507,0
514,4
504,9

Źródło: Zatrudnienie rejestrowane I kwartał 2021 r
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Napływ
bezrobotnych
(tysięcy)
191,1
157,4
160,6
159,3
56,9
51,4
51,3

Odpływ
bezrobotnych
160,3
99,7
165,2
145,3
34,7
44,0
60,8

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

Według Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce było w 2017 r.
piątym najniższym w Unii Europejskiej (z wyłączeniem danych dla Bułgarii i Malty). Według raportu GUS Struktura Zatrudnienia według Zawodów z 2018 (Kurs wymiany na dzień 31 grudnia 2020: 1 EUR = 4,6 PLN) oraz Raportu OC&C, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce
w 2018 r. wyniosło 7.199 PLN w segmencie pracowników umysłowych oraz 4.107 PLN w segmencie pracowników fizycznych.
Zgodnie z Raportem OC&C, wynagrodzenia w Polsce będą rosły w tempie ok. 7% rocznie w latach 2019-2030, aby zbliżyć się do poziomu wynagrodzeń w Niemczech. Obecne wynagrodzenia w Polsce są nadal znacznie poniżej europejskich benchmarków i oczekuje się, że Polska zmniejszy
różnicę z ok. 32% wysokości wynagrodzenia w Niemczech w 2019 r. do ok. 51% w 2030 r., ze względu na znaczny popyt i ograniczoną podaż,
na co wskazuje niska stopa bezrobocia. Natomiast wynagrodzenia na Ukrainie, zgodnie z Raportem OC&C, będą znacznie rosły w tempie ok. 14%
rocznie. Obecne wynagrodzenia na Ukrainie są znacznie poniżej europejskiego benchmarku i oczekuje się, że do 2030 r. różnica ta zmniejszy się
z ok. 37% wysokości wynagrodzenia w Polsce do ok. 51%.
Poniższy wykres przedstawia możliwości zwiększenia bazy zatrudnionych w Polsce i na Ukrainie w porównaniu z udziałem aktywnej zawodowo
populacji Niemiec.

Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO)

Poniższy wykres przedstawia przewidywany wzrost wynagrodzeń w wybranych państwach na przestrzeni lat 2019-2030.

Źródło: Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), OECD, GUS, EIU
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Poniższe wykresy przedstawiają: (i) rosnącą średnią cenę projektów rekrutacyjnych Pracuj.pl w okresie od 2018 r. do końca pierwszej połowy 2021 r.
oraz (ii) pułap cenowy dla ceny projektów rekrutacyjnych w Polsce i na Ukrainie.

Źródło: Spółka

Źródło: Spółka
(1) Ceny pracuj.pl – Spółka.
(2) Zgodnie z Raportem OC&C.
(3) Rok bazowy 2019, kurs wymiany na dzień 30.12.2020: 1 EUR = 4,6 PLN.

Ukraina
Według Banku Światowego, w 2020 r. PKB Ukrainy wyniosło 156 mld USD. W 2020 r. realny PKB Ukrainy zmniejszał się w tempie 4,0%, a w 2019 r.
wzrastał w tempie 3,2%. Oczekuje się, że PKB Ukrainy osiągnie 164,42 mld USD do końca 2021 r. i prognozuje się, że osiągnie 184,92 mld USD
w 2022 r. W 2020 r. Ukraina liczyła około 44 mln mieszkańców (według Banku Światowego), z czego około 29,6 mln było w wieku produkcyjnym
(tj. w wieku od 15 do 64 lat), według Banku Światowego. Tempo wzrostu liczby ludności jest ujemne. W 2021 r. stopa bezrobocia na Ukrainie
wyniesie 8,6% (wg MFW). Według Banku Światowego, w 2018 r. około 63% ludności Ukrainy miało dostęp do Internetu.
Big Data dla Analityki Rynku Pracy (LMI) dla Ukrainy na rok 2020 wskazuje, że liczba osób w sile roboczej w 2019 r. na Ukrainie wynosiła
18.155.700, na co składało się 9.501.600 mężczyzn i 8.654.100 kobiet (odpowiednio 52,33% i 47,67%). W 2019 r. ponad 1.487.000 było bezrobotnych; między 2017 a 2019 r. nastąpił wyraźny spadek (-12,4%, co odpowiada w wartości bezwzględnej o ponad 210.000 mniejszej liczbie
bezrobotnych), po znacznym wzroście od 2015 do 2017 r. (+3%, czyli 43.000 więcej bezrobotnych). Mężczyźni stanowią 54% (ponad 807 tys.)
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całej populacji bezrobotnych. Większość bezrobotnych (67%) zamieszkuje tereny miejskie. Analizując rozkład populacji bezrobotnych w 2019 r. ze
względu na poziom wykształcenia, można zauważyć, że najwięcej bezrobotnych (46%) posiada wykształcenie wyższe (ponad 687 tys. z ponad
1.487 tys. bezrobotnych), następnie 30% (ponad 440 tys. osób) wykształcenie zawodowe, 21% (ponad 306 tys. osób) wykształcenie średnie pełne i wreszcie tylko 4% (ponad 54 tys. osób) wykształcenie gimnazjalne lub podstawowe lub nie posiada wykształcenia. Wśród osób z wykształceniem wyższym największy udział w bezrobociu mają kobiety (54% z ponad 372 tys. osób). Natomiast w przypadku pozostałych poziomów
kwalifikacji największy udział mają mężczyźni, w szczególności w odniesieniu do osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym lub bez
wykształcenia – 67% (36,5 tys. z 54,5 tys. osób). W odniesieniu do grup wiekowych, w 2019 r. stopa bezrobocia wynosiła 15,4% dla osób młodych
w wieku 15-24 lata, 8,4% dla osób w wieku 25-29 lat oraz odpowiednio 7,3% i 7,5% dla grup wiekowych 30-34 lata i 35-39 lat. Była ona wyższa
dla osób w wieku 40-49 lat (8,4%), ale niższa (8,0%) dla grupy wiekowej 50-59 lat. Stopa bezrobocia mężczyzn była wyższa od stopy bezrobocia
kobiet w grupach wiekowych 15-24 lata (15,5% vs. 15,3%), 25-29 lat (8,8% vs. 7,8%), 30-34 lata (8,1% vs. 6,3%) oraz 50-59 lat (8,8% vs.
7,2%); stopa bezrobocia kobiet była wyższa w pozostałych grupach wiekowych. Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, stopa bezrobocia w 2019 r.
była wyższa wśród osób z terenów miejskich z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym lub bez wykształcenia (15,8%) niż wśród osób
z terenów wiejskich o tym samym poziomie wykształcenia (12,7%); podobnie jest w przypadku wykształcenia średniego ukończonego (10,0%
w miastach i 9,2% na wsi) oraz wyższego niepełnego (odpowiednio 8,2% i 7,7%). W przypadku pozostałych kwalifikacji, niższa stopa bezrobocia
występuje w miastach niż na wsi, w szczególności dla wykształcenia podstawowego, dla którego stopy te wynosiły odpowiednio 9,7% i 11,4%.
Głównym czynnikiem odróżniającym ukraiński i polski rynek rekrutacji online jest fakt, że ukraińskie portale ogłoszeniowe (w tym wiodący konkurenci Grupy, hh.ua i work.ua) publikują większość ogłoszeń o pracę bezpłatnie (zobacz „Opis działalności – Strategia – Zwiększenie monetyzacji
działalności Grupy na Ukrainie, robota.ua”).
Rynek rekrutacji
Trendy w rekrutacji
Według raportu Trendy na Rynku Rekrutacji Ogłoszeń Online i Krajobraz Konkurencyjny opracowanego przez konsultantów OC&C Strategy, obecnie rynek rekrutacji dla Grupy w Polsce i na Ukrainie szacowany jest na ok. 930 mln PLN, przy czym przewiduje się, że do roku 2030 rynek całkowity (TAM) urośnie do ok. 13,46 mld PLN dzięki wysokiemu wzrostowi rynku pracy w Polsce i na Ukrainie oraz znacznemu wzrostowi wydatków
na ogłoszenia o pracę w porównaniu z punktami odniesienia takimi jak Niemcy i Australia.
W Polsce obecny rynek rekrutacji dla Grupy szacowany jest na 175 mln EUR, co stanowi część obecnego rynku usług (SAM) o wartości 243 mln
EUR, który z kolei stanowi część rynku całkowitego (TAM) o wartości 1,2 mld EUR.
Rynek ogłoszeń online rósł w latach 2015-2019 w tempie około 15% rocznie, napędzany głównie przez połączenie szybkich ofert i wspierany
przez bazowe trendy na rynku pracy, które były silne i pozytywne w okresie między recesjami.
Ponadto wydaje się, że istnieją znaczne możliwości wzrostu rynku ogłoszeń online, wykraczające poza bazowy rynek pracy obejmujący około
40%, co sugerują białe plamy na rynku i międzynarodowe punkty odniesienia. W związku z tym szacuje się, że w Polsce wartość SAM w 2030 r.
wyniesie 533 mln EUR, a TAM – 2,3 mld EUR, co wynika ze wzrostu puli wynagrodzeń na rynku pracy, wraz ze wzrostem wydatków na ogłoszenia
online i dodatkowe segmenty rynku jako udział w rynku podstawowym.
Segment rynku rekrutacyjnego białych kołnierzyków, na którym koncentruje się Grupa, wykazywał w latach 2015-2019 tempo wzrostu nieznacznie przewyższające tempo wzrostu całego rynku na poziomie około +19% rocznie w porównaniu z około +15% rocznie, przy bardziej
umiarkowanym wzroście notowań (około +7% rocznie), ale bardziej pozytywnym wzroście cen (+12% rocznie).
Rynek białych kołnierzyków wzrósł o około 19% rocznie do szacunkowej kwoty 63 mln euro, dzięki połączeniu rozpowszechnienia płatnych ofert
i rosnących wydatków na jedną ofertę. Obecnie w Polsce zatrudnionych jest około 6,9 mln białych kołnierzyków, co stanowi około 39% rynku
pracy. Biorąc pod uwagę segmentację polskiego rynku, można stwierdzić, że istnieje biała przestrzeń w segmencie niebieskich i różowych kołnierzyków, jeśli chodzi o rozpowszechnienie ofert i monetyzację. Całkowite przychody z ogłoszeń, w tym zarówno z ogłoszeń online, jak i offline,
jako odsetek puli wynagrodzeń za wolne miejsca pracy, są znacznie niższe niż w innych dojrzałych gospodarkach o podobnej charakterystyce
strukturalnej, w których wiodący portal utrzymuje udział w rynku i pozycję, takich jak Niemcy. Silna dynamika rynku pracy będzie nadal napędzać
wysoki wzrost podstawowej puli wynagrodzeń za wolne miejsca pracy, napędzany przede wszystkim przez rosnące wynagrodzenia.
Wielkość populacji pracującej zmniejsza się w wyniku starzenia się i zmniejszania się liczby ludności Polski. Odsetek osób w wieku produkcyjnym
aktywnych na rynku pracy wzrasta ze względu na spadek liczby pracowników zniechęconych nieefektywnym poszukiwaniem pracy oraz spadek
liczby osób chorych/niepełnosprawnych i uczących się. Bezrobocie gwałtownie spadło, ponieważ wzrost popytu na pracowników przewyższył
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wzrost ich podaży. Całkowita liczba miejsc pracy wzrasta, jednak wskaźnik rotacji miejsc pracy maleje, co skutkuje spadkiem liczby nowych
i zmienionych miejsc pracy na rynku. Równocześnie rosną średnie wynagrodzenia, co jest wynikiem rosnącej płacy minimalnej, wzrostu umiejętności na rynku pracy oraz większej konkurencji o podaż.
Czynniki napędzające rynek obejmują:
1) Wielkość populacji w wieku produkcyjnym – ogólna liczba osób, które mieszczą się w przedziale wieku produkcyjnego (15-65 lat);
2) Odsetek aktywnie pracujących lub poszukujących pracy – udział w ogólnej liczbie ludności aktywnej zawodowo osób, które są zatrudnione
lub zarejestrowane jako aktywnie poszukujące pracy;
3) Procentowy udział pracujących w liczbie ludności aktywnej zawodowo – udział osób aktywnych zawodowo, które są aktualnie zatrudnione;
4) Liczba nowych i zmienionych miejsc pracy – łączna liczba miejsc pracy, które zostały nowo utworzone lub wymagają obsadzenia w związku
z przejściem na emeryturę poprzedniego pracownika;
5) Liczba płatnych ogłoszeń na jedno nowe i zmienione miejsce pracy – średnia liczba ogłoszeń w serwisach ogłoszeniowych na jedno wolne
miejsce pracy;
6) Średnie wynagrodzenia pracowników – wzrost średnich wynagrodzeń pracowników powoduje zwiększoną gotowość do ponoszenia
większych wydatków w celu obsadzenia wolnego stanowiska pracy; oraz
7) Średni wydatek na płatną ofertę jako procent wynagrodzenia – dalsza skłonność do wydawania więcej na oferty pracy online poza wzrostem
wynagrodzenia.
Liczba płatnych ofert na nową i zmienioną pracę oraz średnie wydatki na płatną ofertę jako procent wynagrodzenia odnoszą się do rynku ogłoszeń
o pracę online, podczas gdy pozostałe czynniki rynkowe odnoszą się do podstawowego rynku pracy.
Wzrost wydatków na ogłoszenia był również napędzany przez wynagrodzenia. Wysoki wskaźnik wakatów i zatrudnienia wśród białych kołnierzyków napędza inflację płacową. Wzrost średnich wynagrodzeń jest realizowany we wszystkich typach kołnierzyków i rośnie w tempie 5-6%
rocznie. Wzrost ten przyspieszył jeszcze bardziej w 2019 r. W przypadku różowych kołnierzyków był on najwyższy ze względu na prowadzone
przez rząd podwyżki płacy minimalnej. W przypadku białych kołnierzyków wzrost ten był spowodowany (i) wysokimi i rosnącymi wskaźnikami
wakatów dla białych kołnierzyków, ponieważ popyt na wykwalifikowanych robotników przewyższa dostępność na rynku, (ii) rosnącymi wskaźnikami zatrudnienia, co dodatkowo napędza konkurencję między przedsiębiorstwami w celu pozyskania i utrzymania talentów oraz (iii) niedoborem kandydatów na białe kołnierzyki.
Trendy w rekrutacji w 2021 r.
Według Raportu OC&C, pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na rynek ogłoszeń rekrutacyjnych w 2020 r., powodując spadek wielkości rynku o około 17% rocznie; wydaje się, że było to prawie całkowicie spowodowane zmniejszoną liczbą nowych i zmienionych ofert pracy, ponieważ
pracodawcy jednorazowo zamrozili zatrudnianie, a wszystkie inne czynniki rynkowe pozostały stabilne, co sugeruje odporność zarówno rynku
bazowego, jak i skłonności do wydawania pieniędzy na ogłoszenia.
Pierwsze półrocze 2021 r. przyniosło wiele optymistycznych trendów i danych dla polskiego rynku pracy, które były wyraźnie widoczne w porównaniu z wyjątkowo trudnym pierwszym półroczem 2020 r. Ekonomiczne konsekwencje wybuchu pandemii COVID-19, pierwszy lockdown oraz
niepewność pracodawców w pierwszych miesiącach po wybuchu koronawirusa w Polsce spowodowały znaczące spadki rok do roku liczby ofert
na polskim rynku rekrutacji online.
Pierwsza połowa 2021 r. upłynęła pod znakiem dalszego, konsekwentnego wzrostu aktywności rekrutacyjnej pracodawców, obserwowanego
w drugiej części 2020 r. Liczba ofert pracy opublikowanych na Pracuj.pl w okresie od stycznia do września 2021 r. wyniosła 705.920, co oznacza
wzrost o 80% w porównaniu z drugim półroczem 2020 r. Konsekwentne wzrosty można było zaobserwować również w poszczególnych miesiącach tego roku, zwłaszcza między kwietniem a czerwcem 2021 r.
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Poniższy wykres przedstawia liczbę ofert zamieszczonych w serwisie Pracuj.pl:

Źródło: raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów H1 2021”, Spółka

Na aktywność pracodawców na portalu w minionych sześciu miesiącach miały wpływ zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Do czynników zewnętrznych należy zaliczyć przede wszystkim poprawę nastrojów na rynku pracy, lepsze perspektywy gospodarcze oraz osłabienie skali
rozwoju pandemii COVID-19. Sytuacja ta zachęcała pracodawców do bardziej aktywnego poszukiwania nowych pracowników, a kandydatów –
do rozważenia wyboru nowego, bardziej atrakcyjnego miejsca zatrudnienia.
W I półroczu 2021 co piąte ogłoszenie na Pracuj.pl pochodziło od firm z województwa mazowieckiego (20% ofert na portalu). Warto dostrzec,
że choć pełni ono rolę zdecydowanego lidera, jego udział w całej puli ogłoszeń regularnie spada – w I półroczu 2020 było to 22%, a w I półroczu
2019 – 24%.
Podobnie jak w minionych latach, kolejne pozycje zajmowały województwa znajdujące się w południowej Polsce: dolnośląskie (11%), śląskie
(10%) i małopolskie (9%), a obok nich wielkopolskie (9%). Podobnie jak we wcześniejszych zestawieniach, w okolicach środka stawki znalazły
się województwa pomorskie (7%) i łódzkie (6%).
Rozwój polskiego rynku rekrutacji online
Rozwój działalności Grupy jest bezpośrednio związany z rozwojem polskiego rynku rekrutacji online. Grupa jest przekonana, że rynek ten ma znaczący potencjał wzrostu, szczególnie w świetle tendencji pracodawców i agencji rekrutacyjnych do przechodzenia z rekrutacji offline na rekrutację
online, co zdaniem Grupy jest napędzane przez:
•• wzrost liczby ludności z dostępem do Internetu w Polsce oraz poprawa funkcjonalności usług online. Wraz z poprawą infrastruktury internetowej oraz spadkiem kosztów dostępu do Internetu, populacja internautów w Polsce stale rośnie. Grupa uważa, że trend ten prowadzi do wzrostu liczby potencjalnych kandydatów z dostępem do Internetu, co umożliwia pracodawcom i agencjom rekrutacyjnym dotarcie do większej
liczby kandydatów za pośrednictwem serwisów rekrutacyjnych online;
•• nieodłączne korzyści oferowane przez rozwiązania rekrutacyjne online. Wraz ze wzrostem średniej prędkości łącza internetowego, funkcjonalność aplikacji i usług online stale się zwiększa, oferując nowe możliwości w procesie rekrutacji zarówno dla kandydatów, jak i dla
pracodawców i agencji rekrutacyjnych. Dla kandydatów rozwiązania rekrutacyjne online umożliwiają szybkie wyszukiwanie ofert pracy
według istotnych dla nich kryteriów oraz łatwe zamieszczanie aplikacji na wybrane stanowiska. Pracodawcom i agencjom rekrutacyjnym
rozwiązania rekrutacyjne online pozwalają usprawnić procesy rekrutacyjne. Mogą oni natychmiast aktualizować oferty pracy i dostarczać
szczegółowe opisy stanowisk oraz inne informacje istotne dla potencjalnych kandydatów. Pracodawcy i agencje rekrutacyjne mogą również
sortować aplikacje otrzymane od kandydatów przy użyciu różnych filtrów i skutecznie przeszukiwać internetowe bazy danych życiorysów
w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów; oraz
•• względne korzyści kosztowe wynikające z zastosowania rozwiązań rekrutacyjnych online. Grupa uważa, że metody rekrutacji online są mniej
kosztowne, zarówno pod względem kosztu zatrudnienia, jak i ogólnych kosztów pozyskiwania pracowników, niż na przykład tradycyjne,
drukowane ogłoszenia o pracę. Ogólnie rzecz biorąc, cena za zamieszczenie oferty pracy przez porównywalny okres czasu jest niższa w Internecie niż w prasie. Ponadto, Grupa uważa, że rekrutacja online jest bardziej efektywna dla pracodawców i agencji rekrutacyjnych, ponieważ
ogłoszenia o pracę online są ogólnie bardziej dostępne dla szerszego grona odbiorców, ponieważ Internet nie jest ograniczony granicami geograficznymi i jest dostępny w sposób ciągły. Ponadto, w porównaniu z ogłoszeniami drukowanymi, ogłoszenia online mogą być
łatwiej wyszukiwane przez kandydatów, co umożliwia pracodawcom i agencjom rekrutacyjnym dostęp do bardziej ukierunkowanej grupy
odbiorców.
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Specjalizacje poszukiwane w I półroczu 2021 r.
Specjaliści ds. handlu i sprzedaży byli adresatami 29% wszystkich ofert pracy zamieszczonych w I półroczu 2021 r. Na drugim miejscu w tym
zestawieniu po raz pierwszy w historii znaleźli się specjaliści IT – kierowana była do nich co piąta oferta na Pracuj.pl.
Poniższy wykres przedstawia najczęściej rekrutowane specjalizacje:

Źródło: raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów H1 2021”, Spółka

Na trzecim miejscu uplasowała się natomiast obsługa klienta, czyli wieloletni wicelider zestawienia (15% wszystkich ogłoszeń). Dużym zainteresowaniem cieszyli się także pracownicy fizyczni (11%), inżynierzy (10%) i specjaliści ds. finansów (9%).
Udział ofert pracy w handlu i sprzedaży na Pracuj.pl utrzymał się w I półroczu 2021 na wysokim poziomie, czemu sprzyjało przede wszystkim
stopniowe zdejmowanie części obostrzeń związanych z pandemią, a także poszukiwanie handlowców i sprzedawców wspierających sprzedaż
online. Rekrutacje w tym obszarze pozwalają na umiarkowany optymizm, dotyczący dostępności ofert pracy dla tej grupy także w nadchodzących
miesiącach – przy zastrzeżeniu, że utrzyma się spokojny charakter obecnej fazy pandemii COVID-19.
Jak podkreślają analitycy i eksperci rynku HR, po szoku pierwszych miesięcy lockdownu w 2020 r. rekrutacje kierowane do specjalistów IT powróciły szybko na znane wcześniej, dynamiczne tory. Dowodzą tego dane Pracuj.pl i rola wicelidera zestawienia za I półrocze 2021, pełniona przez
tę specjalizację. Główną zmianą, która zaszła w wyniku pandemii i obserwowaną także w ostatnich miesiącach, była rosnąca rola rekrutacji
kierowanych do specjalistów mid- i senior, a nieco mniejsza liczba ofert na stanowiska juniorskie w IT.
Rosnące znaczenie kompetencji cyfrowych
Opublikowany w maju 2021 raport Pracuj.pl „Cyfrowa ewolucja kariery” wykazał, że Polacy są świadomi dużej roli kompetencji cyfrowych na rynku pracy – ich rosnące znaczenie dostrzega 66% respondentów. Jednocześnie 2 na 3 pracowników oceniało pozytywnie posiadane zawodowe
kompetencje cyfrowe – czyli zdolność do sprawnego wykorzystywania technologii, w tym urządzeń, internetu, programów – w codziennej
pracy. Te postawy nie do końca zgadzają się z analizami Komisji Europejskiej, stawiającymi pod tym względem Polskę dopiero na 22. miejscu
w rankingu państw Unii Europejskiej.
Poniższy wykres przedstawia zapotrzebowanie na kompetencje cyfrowe w pierwszej połowie 2021 r.:
Zapotrzebowanie na kompetencje cyfrowe w pierwszej połowie 2021 r.
20%

ofert pracy kierowane było
do specjalistów ds. technologii (IT)

32%

ofert dotyczyło specjalizacji, w których szczególnie wzrasta
znaczenie kompetencji cyfrowych*

Źródło: raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów H1 2021”, Spółka
* Jako specjalizacje szczególnie wymagające kompetencji cyfrowych sklasyfikowano kategorie: IT, marketing, reklama/grafika, internet/e-commerce oraz badania i rozwój.

Tymczasem, jak wskazują dane Pracuj.pl, kształcenie kompetencji cyfrowych już dziś powinno stanowić priorytet. Aktywność pracodawców
wskazuje bowiem na ich bardzo ważny udział w puli ofert. Analitycy Pracuj.pl przyjrzeli się pięciu specjalizacjom, w których różnorodne kompetencje cyfrowe mają rosnące znaczenie. Są to rozwój oprogramowania, administracja IT, marketing/reklama/grafika, internet/e-commerce oraz
badania i rozwój. Łączny udział ogłoszeń kierowanych do specjalistów w tych obszarach na Pracuj.pl wyniósł w I półroczu 2021 aż 32%. Warto
zaznaczyć, że wspomniane kategorie nie wyczerpują całego zakresu miejsc pracy wymagających kompetencji cyfrowych, ale obrazują zachodzące
na rynku tendencje.
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Poniższy wykres przedstawia dane dotyczące technologii i kompetencji cyfrowych w odniesieniu do ofert pracy zamieszczonych w serwisie Pracuj.pl:

Źródło: raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów H1 2021”, Spółka

Wzrosty w specjalizacjach dotkniętych COVID-19
Obawy o wpływ pandemii COVID-19 na miejsca pracy i kondycję firm dotyczyły w minionych miesiącach szczególnie branż, które najmocniej
były narażone na konsekwencje zamrożenia gospodarki. Rzeczywiście, szczególnie w II kwartale minionego roku takie specjalizacje jak np. praca
fizyczna, produkcja, budownictwo czy hotelarstwo, gastronomia i turystyka zostały doświadczone przez skutki rosnącej niepewności, a wiele
rekrutacji było wstrzymywanych. Ponadto polityka oszczędności i niejasna sytuacja kadrowa dotykała szczególnie specjalistów ds. marketingu
i ekspertów HR. Dane zebrane przez analityków Pracuj.pl wskazują jednocześnie jednak, że liczba rekrutacji we wszystkich wskazanych dziedzinach w I półroczu 2021 znacząco wzrosła.
Poniższy wykres przedstawia specjalizacje szczególnie dotknięte COVID-19:

Źródło: raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów H1 2021”, Spółka. Wzrost liczby ofert między II półroczem 2020 r. i I półroczem 2021 r.

Największe ożywienie wśród wskazanych specjalizacji dotyczyło ekspertów ds. HR. Kierowano do nich aż o 87% ofert więcej niż w II półroczu
minionego roku, co stanowi dodatkowy dowód rosnących potrzeb firm w zakresie zarządzania kadrami i ich rekrutacji. Niewiele mniejsze wzrosty
w stosunku do poprzedniego półrocza dotyczyły marketingu (70%), na co wpływ miał wzrost zapotrzebowania firm na działania z obszaru digital
marketingu, dynamicznie rozwijające się w czasach pandemii. Wzrost liczby ofert pracy dotyczył również turystyki, hotelarstwa i gastronomii
(67%), a także budownictwa (59%). Niższa, ale wciąż wyraźnie dodatnia dynamika liczby rekrutacji obserwowana była w przypadku rekrutacji
pracowników fizycznych i specjalistów produkcji.
Oferty pracy zdalnej i rekrutacje zdalne
Od wybuchu pandemii COVID-19 Pracuj.pl opublikował trzy edycje badań poświęconych postawom pracowników i kandydatów w obliczu koronawirusa. Respondenci ostatniej, marcowej odsłony – przedstawionej w raporcie „Rok nowej normalności” – po raz kolejny podkreślili znaczenie
pracy zdalnej i hybrydowej w obliczu zachodzących zmian. W obu tych modelach pracowało łącznie 47% respondentów portalu, z czego 9 na 10
chciałoby pracować przynajmniej częściowo zdalnie także po zniesieniu wszystkich obostrzeń. Co więcej, zdecydowana większość badanych pracowników i kandydatów była otwarta na udział w zdalnych rekrutacjach. Według badania „Rok Nowej Normalności” przeprowadzonego przez
Spółkę w lutym 2021 r., 91% respondentów jest skłonnych do udziału w rekrutacji zdalnej, a 88% jest skłonnych do udziału w rozmowach rekrutacyjnych za pośrednictwem wideorozmowy.
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Poniższy wykres przedstawia dane dotyczące pracy zdalnej i rekrutacji w serwisie Pracuj.pl:
32%
>10%

Praca i rekrutacja zdalna na Pracuj.pl
ogłoszeń na Pracuj.pl pod koniec I półrocza 2021 stanowiły te oznaczone tagiem „rekrutacja zdalna”. Największy udział tego typu ofert
odnotowano na początku maja ub.r., gdy wynosił on 50%.
ogłoszeń na Pracuj.pl pod koniec I półrocza 2021 dotyczyło ofert pracy zdalnej. To ponaddwukrotnie więcej niż w tym samym okresie rok
wcześniej.

Źródło: raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów H1 2021”, Spółka

Aktywność kandydatów pod ofertami pracy
Podobnie, jak w raporcie „Rynek Pracy Specjalistów 2020”, analitycy Pracuj.pl przyjrzeli się ofertom, pod którymi kandydaci wykazywali się
największym zaangażowaniem – czyli najczęściej wybierali pole „aplikuj” zamieszczone w ofertach. W czołowej dziesiątce pod tym względem
w I półroczu 2021 r. znalazły się specjalizacje szczególnie dotknięte efektami pandemii koronawirusa i związanych z nią lockdownów, takie jak
administracja biurowa, call center, obsługa klienta czy sprzedaż.
Poniższy wykres przedstawia 10 kategorii o największym zaangażowaniu użytkowników:
••
••
••
••
••

I półrocze 2021: top 10 kategorii z największym zaangażowaniem użytkowników*
Administracja biurowa
•• Obsługa klienta
Call center
•• Public relations
Łańcuch dostaw
•• Reklama i grafika
Marketing
•• Sprzedaż
Media/sztuka/rozrywka
•• Transport i logistyka

Źródło: raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów H1 2021”, Spółka.
* Średnia liczba kliknięć w pole aplikuj pod ofertami pracy. Kolejność top 10 uporządkowana alfabetycznie.

Wśród kategorii przyciągających najwięcej kandydatów znalazły się także łańcuch dostaw oraz transport i logistyka. To dwie specjalizacje, w przypadku których w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy można było obserwować zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje dla kandydatów związane z pandemią. Na przykład, na korzyść kandydatów w tych obszarach działał dynamiczny wzrost znaczenia branży e-commerce
i transportu produktów kupowanych w sieci, a co za tym idzie – popytu na kurierów i kierowców. Natomiast mniej sprzyjającą tendencją były
obostrzenia w transporcie międzynarodowym czy utrudnienia w pracy z siedzib firm, szczególnie odbijające się na logistykach, utrudniające
tworzenie planów rekrutacyjnych i organizację pracy.
Sytuacja specjalizacji związanych z branżą kreatywną, takich jak marketing, media/sztuka/rozrywka, public relations, reklama i grafika, wyraźnie
poprawiła się pod względem liczby dostępnych ofert w I półroczu 2021 choćby w stosunku do pierwszych miesięcy pandemii. Ma to związek
z dynamicznie rozwijanymi przez firmy działaniami marketingowymi i komunikacyjnymi w Intrenecie.
Najczęściej rekrutujący w I półroczu 2021 r.
Eksperci Pracuj.pl sprawdzili także, że firmy, z których branż najczęściej rekrutowały na Pracuj.pl w I półroczu 2021. Największa liczba ofert,
podobnie jak w ostatnich latach, pochodziła od pracodawców działających w branży bankowości i finansów. Co ciekawe, na drugą pozycję wśród
najchętniej rekrutujących wskoczyły natomiast firmy działające w branży nowych technologii, od których pochodziło 9,5% ofert. Na trzecim
miejscu uplasowali się pracodawcy z branży handlu i sprzedaży detalicznej (B2C), a na kolejnych – zajmujący się produkcją FMCG oraz budownictwem i inżynierią.
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Poniższy wykres przedstawia najczęściej rekrutujących:

Źródło: raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów H1 2021”, Spółka

Konkurencja
Według danych Grupy, na dzień 31 grudnia 2020 r. Grupa zatrudniała 723 pracowników i w 2020 r. osiągnęła przychody z umów z klientami
w wysokości 299 mln PLN, co stanowi poziom niższy niż w 2019 r. o 18,6%, marża EBITDA Grupy jest równa 49,3% w porównaniu z 46,5% w 2019
r. i 41,9% w 2018 r., a konwersja gotówki Grupy jest równa 97,8% w porównaniu z 95,4% w 2019 r. i 94,8% w 2018 r. Spółka odpowiada za 80%
przychodów Grupy, natomiast przychody Roboty stanowią 12% przychodów Grupy, a przychody eRecruiter 8% przychodów Grupy.
Według raportu Trendy na Rynku Rekrutacji Ogłoszeń Online i Krajobraz Konkurencyjny, przygotowanego przez konsultantów OC&C Strategy,
polskie marki Grupy są liderami rynku ogłoszeń online dla białych kołnierzyków oraz ATS, natomiast na Ukrainie Grupa jest współliderem rynku.
W Polsce Grupa Pracuj.pl jest liderem we wszystkich kategoriach, poza ofertami pracy dla niebieskich i różowych kołnierzyków, gdzie prowadzi
drugi największy gracz na rynku. Według informacji posiadanych przez Spółkę, Pracuj.pl ma średnio około 77 tys. dostępnych ogłoszeń o pracę
dziennie i 35 tys. aktywnych klientów. Jej udział w rynku przychodów w 2020 r. wynosił 64% według Raportu Rynkowego OC&C, a wspomagana
świadomość marki Pracuj.pl wynosi 89%, podczas gdy świadomość marki konkurentów wynosi odpowiednio 59%, 27%, 54% i 88%, według
Raportu Rynkowego OC&C, Gemius, Kantar i informacji Spółki.
Co więcej, Grupa jest relatywnie wyżej oceniana we wszystkich najważniejszych Kluczowych Kryteriach Zakupowych (KPC), poza relacją jakości
do ceny, oraz zajmuje pierwsze miejsce w ocenach aplikacji mobilnych, a eRecruiter jest graczem nr 1 na rynku polskim pod względem liczby
klientów korporacyjnych, przychodów i integracji oraz dorównuje globalnym graczom pod względem zakresu oferty Grupy dla klientów Pracuj.pl.
Grupa posiada wielu konkurentów online i offline na polskim rynku rekrutacyjnym. Głównymi bezpośrednimi konkurentami online Grupy są
przede wszystkim firmy rekrutacyjne prowadzące internetowe portale ogłoszeniowe, takie jak Podmioty Prowadzące Rekrutację Online, a także
profesjonalne serwisy społecznościowe, takie jak GoldenLine czy LinkedIn ze stroną internetową w języku polskim. Ponadto, przy stosunkowo
niskich barierach wejścia, Grupa uważa, że obecnie zaczyna stawiać czoła nowym konkurentom internetowym, jak również nowym kategoriom
konkurentów na rynku rekrutacji online, takim jak serwisy społecznościowe (np. Facebook).
Wśród konkurentów offline Grupy znajdują się wydawcy gazet i czasopism oraz krajowe i regionalne agencje rekrutacyjne, z których wiele rozwinęło, rozpoczęło lub nabyło nowe możliwości medialne, takie jak portale rekrutacyjne (np. Agora, która założyła gazetapraca.pl i nabyła znaczący
udział w GoldenLine, największym polskim profesjonalnym portalu networkingowym). Zwiększona presja konkurencyjna ze strony tych i innych
podmiotów wchodzących na polski rynek rekrutacyjny w przyszłości może mieć negatywny wpływ na rozwój działalności i rentowność Grupy.
Posiada również wiodący udział w rynku na poziomie 37% i jest liderem rynku ATS w Polsce, zarówno pod względem przychodów, jak i liczby
szacowanych klientów ogółem – wynika z Raportu OC&C.
Jak podaje Grupa, na dzień 30 września 2021 r. eRecruiter ma ok. 1,5 tys. aktywnych klientów i 97% wskaźnik retencji netto.
Na Ukrainie, podczas gdy Grupa i Gracz nr 1 mają dość podobne zasoby płatne, przychody i cechy produktu, Grupa jest wyraźnie nr. 1 w rankingach
pracodawców. Według Grupy, Robota ma około 77 tys. ogłoszeń o pracę i 38 tys. aktywnych klientów. Świadomość marki Robota wynosi 87%,
podczas gdy jej konkurenci mają świadomość marki odpowiednio 83%, 68% oraz 18%. Robota posiada około 1,4 mln CV w bazie danych, podczas
gdy konkurencja posiada odpowiednio około 0,8 mln, 0,3 mln i mniej niż 0,1 mln CV.
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Grupa oraz Gracz nr 1 i Gracz nr 3 mają podobną wielkość płatnych zapasów, każdy po około 400 tysięcy. W kategoriach przychodów Gracz nr 1
i Grupa mają udziały rynkowe w wysokości, odpowiednio, 40% i 37% na ukraińskim rynku online ogłoszeń o pracę.
Chociaż ruch na stronie internetowej Grupy jest nieco niższy niż w przypadku Gracza nr 1 i Gracza nr 4, ma ona wysoką liczbę pobrań aplikacji.
Co więcej, Grupa jest głównym wyborem dla pracodawców (62% vs 15% z drugiego miejsca #1). Dla 10 z 11 KPC Grupa ma najwyższe oceny,
w tym dla 6 najważniejszych. Wskaźniki reakcji dla głównych graczy są dość zbliżone (około 60%), ale Grupa jest liderem pod względem wskaźnika sukcesu wśród klientów Roboty.
Według raportu Trendy na Rynku Rekrutacji Ogłoszeń Online i Krajobraz Konkurencyjny opracowanego przez konsultantów OC&C Strategy,
na Ukrainie obecny rynek rekrutacyjny wzrósł o 71% rocznie w latach 2015-2019 ze znaczącym długoterminowym potencjałem, napędzanym
przede wszystkim przez dalszy szybki wzrost rynku pracy.
Na Ukrainie wartość rynku rekrutacyjnego Grupy Pracuj szacowana jest na 28 mln EUR, co stanowi część rynku usługowego (SAM) szacowanego
na 41 mln EUR.
Obecny rynek ogłoszeń online wzrósł o około 71% rocznie w latach 2015-2019, napędzany głównie przez połączenie szybkiego wzrostu liczby
ogłoszeń i ogólnego wzrostu cen, który w dużej mierze był napędzany przez szybki wzrost płac. COVID-19 negatywnie wpłynął na rynek ogłoszeń
rekrutacyjnych w 2020 r., powodując spadek wielkości rynku o około 19% rocznie; wydaje się, że było to spowodowane przede wszystkim mniejszym rozpowszechnieniem internetowych ogłoszeń o pracy (około 25%) przez mniejszą rotację ofert pracy (około 7% rocznie), ale zostało znacznie zrównoważone przez stały wzrost płac (około +23%), który spowodował wzrost cen ogłoszeń; mniejsza liczba wolnych miejsc pracy i niższe
wykorzystanie internetowych ogłoszeń o pracy w 2020 r. jest zgodne ze skutkami COVID-19 i prawdopodobnie będzie czynnikiem jednorazowym.
W przyszłości przewiduje się, że podstawowy rynek pracy będzie nadal silnie rósł w tempie około +15% rocznie, napędzany niemal wyłącznie
przez wzrost wynagrodzeń. Ponadto wydaje się, że istnieje znaczna przestrzeń dla wzrostu liczby ogłoszeń online, wykraczająca poza podstawowy rynek pracy o wielkości około 40%, jak sugerują międzynarodowe punkty odniesienia. W rezultacie szacuje się, że wartość SAM w 2030 r.
wyniesie 170 mln EUR, co wynika z 4,2-krotnego wzrostu puli wynagrodzeń na rynku pracy i 1,4-krotnego wzrostu udziału wydatków na ogłoszenia online w tej puli.
Według raportu Trendy na Rynku Rekrutacji Ogłoszeń Online i Krajobraz Konkurencyjny przygotowanego przez konsultantów OC&C Strategy,
wielkość populacji aktywnej zawodowo kurczy się w wyniku starzenia się społeczeństwa. Zmniejsza się liczba nieaktywnych zawodowo pracowników, a udział aktywnych zawodowo pozostaje na stałym poziomie. Bezrobocie znacząco spada (ok. 4% r/r), zwiększając udział zatrudnionych
aktywnych pracowników. Spadek ogólnej liczby miejsc pracy na rynku ukraińskim, przy jednoczesnym wzroście stażu pracy, wpływa na spadek
liczby nowych i zmiennych miejsc pracy. Co więcej, przejście z freemium na płatne oferty na rynku spowodowało ogromny wzrost rynku płatnych
ogłoszeń online. Na Ukrainie freemium istniało cały czas do 2018 r., a ilość darmowych usług oferowanych klientom z czasem malała. W 2017 r.
oferta freemium była podobna (chociaż niedokładnie taka sama) do tego, co jest oferowane obecnie. W 2018 r. rynek przeszedł na model płatny
(z zachowaniem tylko jednego darmowego wpisu przy rejestracji). W połowie 2020 r. freemium zostało ponownie wprowadzone, aby wesprzeć
klientów w sytuacji szybszego ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19 oraz jako część strategii go-to-market dla Robota.ua w segmencie MŚP na Ukrainie. Średnie wynagrodzenia szybko rosły, wyprzedzając PKB, co w dużej mierze wynikało z rosnących cen w całej gospodarce
ukraińskiej. Gracze ogłoszeniowi w większości byli w stanie zmonetyzować te duże wzrosty wynagrodzeń, podnosząc znacząco ceny ogłoszeń.

Otoczenie prawne
Poniżej przedstawione zostało omówienie przepisów prawa, które wywierają istotny wpływ na Grupę Kapitałową i prowadzoną przez nią działalność. Informacje zawarte w niniejszym rozdziale opisują stan prawny na Datę Prospektu.
Ochrona danych osobowych
24 maja 2016 r. Unia Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych – Ogólne rozporządzenie o ochronie
danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej jako
„RODO”) które stosowane jest od 24 maja 2018 r. Zastąpiło ono przepisy dotychczasowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r.,
która stanowiła implementację uchylanej przez RODO dyrektywy 95/46/WE.
Za zgodne z prawem uznaje się przetwarzanie wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden
z poniższych warunków: osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
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na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze; przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa
i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
RODO przewiduje szereg uprawnień przysługujących osobom, których dane są przetwarzane przez administratorów. Do praw tych należą: prawo
dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do sprzeciwu wobec przetwarzania, a także szczególne uprawnienia związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w oparciu o dane
(w tym profilowaniem) oraz uprawnienia informacyjne.
RODO wprowadza dotkliwe kary pieniężne za brak wdrożenia i przestrzegania nowych przepisów dot. ochrony danych osobowych. W zależności
od rodzaju naruszenia firmy mogą zostać ukarane administracyjną karą pieniężną odpowiednio do 10 mln euro lub 2% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego albo do 20 mln euro lub 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego.
Odpowiedzialność za złamanie przepisów RODO ponoszą nie tylko administratorzy danych (tj. podmioty decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych), ale również podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie i w imieniu administratorów, np. w ramach
świadczenia usług na ich rzecz.
RODO wprowadziło również do systemu prawnego osobę Inspektora Ochrony Danych (dalej jako„IOD”). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych
w art. 37 ust. 1 RODO przewiduje obowiązek wyznaczenia IOD dla administratorów i podmiotów przetwarzających wówczas, gdy:
1) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości. Przez
organy i podmioty publiczne rozumie się w szczególności jednostki sektora finansów publicznych (np. jednostki samorządu terytorialnego,
uczelnie publiczne), instytuty badawcze oraz Narodowy Bank Polski (art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych);
2) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę;
3) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych
osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o których mowa w art. 10 RODO.
Administrator danych ma obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych do właściwego organu nadzoru (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) nie później niż w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli naruszenie może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator powinien również niezwłocznie zawiadomić o nim osoby, których dane dotyczą.
Na mocy przepisów RODO administratorzy danych muszą prowadzić wewnętrzny rejestr czynności przetwarzania danych, zawierający m.in.
informacje takie jak: cele przetwarzania danych, kategorie podmiotów danych i danych osobowych, rejestry naruszeń, osoby odpowiedzialne
za poszczególne procesy przetwarzania itd.
W kwestiach nieuregulowanych w RODO znajduje zastosowanie nowa Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000,
ze zm.), przy czym reguluje ona głównie kwestie proceduralne oraz działanie organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Danych Osobowych).
Niezamówione informacje handlowe
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) zakazane jest
przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Zgoda powinna dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania
dokonywanych w tym samym celu lub w tych samych celach. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda na wszystkie te
cele. Działanie objęte powyższym zakazem stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji
i podlega karze grzywny. Ściganie powyższego wykroczenia następuje na wniosek pokrzywdzonego.
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Grupa prowadzi kampanie promocyjne i reklamowe przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z uwzględnieniem przepisów prawa
dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
Ochrona portali oraz domen internetowych
Rejestrowaniem, administrowaniem i zarządzaniem domenami internetowymi w Polsce zajmuje się Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
– instytut badawczy (NASK), działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2010 r. nr 96 poz. 618,
ze zm.).
Co do zasady, możliwość poszukiwania ochrony portali internetowych oraz domen internetowych możliwa jest przede wszystkim na podstawie
przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji (Dz.U. z 1993 r. nr 47 poz. 211, ze zm.) (dalej jako „Ustawa”)
oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. nr 49 poz. 508, ze zm.) (dalej jako „PWP”).
Ochrona portali na podstawie ustawodawstwa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Zgodnie z Ustawą, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes
innego przedsiębiorcy lub klienta, a w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie
pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie
lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi. Powyższej ochronie podlegają m.in. oznaczenia słowne, graficzne, słowno-graficzne, domeny internetowe, strony internetowe jako
całość, jak też ich charakterystyczne części.
Ponadto, zgodnie z Ustawą, czynem nieuczciwej konkurencji jest także naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta
lub produktu. Za produkt może zostać uznany również portal internetowy jako całość, jak i jego elementy, w szczególności poszczególne strony
takiego portalu.
W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
naprawienia wyrządzonej szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w niektórych przypadkach, także zasądzenia odpowiedniej
sumy na określony cel społeczny.
Ochrona portali na podstawie ustawodawstwa o prawie własności przemysłowej
Zgodnie z PWP do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy dochodzi m.in. przy bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku
identycznego ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego
w odniesieniu do identycznych towarów; lub znaku identycznego lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego
z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa
ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego; lub znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku
towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego
charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.
Powyższym naruszeniem może być także użycie w nazwie domeny internetowej lub jako element zawartości portalu internetowego, czy też
jego poszczególnej strony, znaku towarowego identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego. W razie naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy osoba, której prawo zostało naruszone, może żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody w sposób określony w PWP.
Część domen internetowych Grupy oraz portale należące do Grupy zawierają zarejestrowane znaki towarowe i w związku z tym podlegają powyższej ochronie.

138

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

Ochrona oprogramowania
W Polsce ochrona oprogramowania komputerowego uregulowana jest przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. nr 24 poz. 83, ze zm.) (dalej jako „Prawo Autorskie”), zgodnie z którą programy komputerowe podlegają, co
do zasady, ochronie jak utwory literackie. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia, jednak
idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.
Szczególne znaczenie dla działalności Spółki mają przepisy Prawa Autorskiego dotyczące nabywania praw do oprogramowania tworzonego przez
pracowników Spółki, udzielania klientom Spółki (oraz otrzymywania przez Spółkę) licencji na oprogramowanie oraz przepisy dotyczące ochrony
osobistych praw autorskich twórców.
Zgodnie z przepisami Prawa Autorskiego, prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile dana umowa o pracę nie stanowi inaczej. Pracodawca nabywa całość
majątkowych praw autorskich do oprogramowania stworzonego przez jego pracowników bez konieczności wypłaty wynagrodzenia (innego niż
wynagrodzenie przysługujące pracownikom w ramach stosunku pracy).
Zgodnie z przepisami Prawa Autorskiego, umowa licencyjna na oprogramowanie uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie licencyjnej postanowiono inaczej. Po upływie wskazanego wyżej
okresu, prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa. Umowa licencyjna powinna określać m.in. pola eksploatacji, w ramach których
licencjobiorca jest upoważniony do korzystania z oprogramowania, oraz wskazywać zakres, miejsce i czas takiego korzystania. Jeżeli umowa nie
zastrzega wyłączności korzystania z utworu w określony sposób (licencja wyłączna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórcę
upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji (licencja niewyłączna). Udzielenie licencji wyłącznej
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zgodnie z przepisami Ustawy Prawa Autorskiego, uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby,
która naruszyła te prawa: (i) zaniechania naruszania, (ii) usunięcia skutków naruszenia, (iii) naprawienia wyrządzonej szkody, (iv) wydania uzyskanych korzyści. Niezależnie od powyższych roszczeń, uprawniony może domagać się też jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie
oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.
Ponadto, zgodnie z Prawem Autorskim przywłaszczenie sobie praw autorskich, rozpowszechnianie, utrwalanie, zwielokrotnianie cudzych utworów, nabywanie lub pomaganie w zbyciu nośników bez zezwolenia oraz wytwarzanie urządzeń służących do usuwania zabezpieczeń na nośnikach są przestępstwami zagrożonymi karą pozbawienia wolności w niektórych przypadkach nawet do pięciu lat. Dodatkowo, ustawa z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553, ze zm.) stanowi, że uzyskiwanie cudzych programów komputerowych bez zgody
uprawnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu.
Ustawa o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99 poz. 1001, ze
zm.) (dalej jako „Ustawa”) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego
czy też poradnictwa zawodowego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U.
z 2018 r., poz. 646, ze zm.), co oznacza, że wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (dalej jako „Rejestr”).
Agencja zatrudnienia może świadczyć jedną lub więcej z wyżej wymienionych usług.
Rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis. Marszałek województwa dokonuje wpisu
do Rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do Rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić agencję zatrudnienia. Wniosek taki powinien zawierać:
•• oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do Rejestru;
•• adres zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresy lokali, o których mowa w art. 19fa, wraz z nazwą gminy, powiatu i województwa oraz
numerem telefonu;
•• oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;
•• określenie rodzaju świadczonych usług:
–– pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub
–– pracy tymczasowej;
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•• numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile podmiot posiada taki numer;
•• numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej –
w przypadku przedsiębiorcy, o ile podmiot posiada taki numer;
•• adres poczty elektronicznej, o ile podmiot taki adres posiada.
Marszałek województwa jest obowiązany dokonać wpisu podmiotu do Rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz
z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności gospodarczej, dla której Rejestr jest prowadzony.
Podmioty wpisane do Rejestru uzyskują certyfikat uprawniający do świadczenia usług z zakresu pośrednictwa pracy.
Marszałek województwa wykreśla, w drodze decyzji, podmiot wpisany do Rejestru między innymi w przypadku: pisemnego wniosku podmiotu;
postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości; nieprowadzenia agencji zatrudnienia, w zakresie pośrednictwa pracy,
doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej, w okresie dwóch kolejnych lat.
Podmiot zamierzający wykonywać usługi w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej powinien spełniać następujące warunki:
•• nie posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
•• być niekaranym za przestępstwa lub wykroczenia wymienione w Ustawie;
•• być podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości.
Ustawę uzupełnia rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 25 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1064) określające wzór
wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia, wzory certyfikatów o dokonaniu tego wpisu, a także wzory składanych informacji o działalności agencji zatrudnienia.
Regulacje dotyczące kontroli inwestycji w podmioty uwzględnione w wykazie podmiotów podlegających ochronie – Tymczasowe
regulacje dotyczące kontroli niektórych inwestycji wprowadzone w związku z COVID-19
W związku z sytuacją wywołaną COVID-19 przyjęte zostały dodatkowe nowe tymczasowe regulacje określające zasady i tryb kontroli inwestycji skutkujących nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa lub nabyciem dominacji nad określoną grupą przedsiębiorstw z siedzibą
na terytorium Polski. Przedmiotowe regulacje zostały przyjęte w ramach nowelizacji Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji wprowadzonej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19
oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, jako art. 12a-12k („Nowe Regulacje Dotyczące Kontroli Inwestycji”). Nowe Regulacje Dotyczące Kontroli Inwestycji weszły w życie z dniem 24 lipca 2020 r. i utracą moc z upływem
24 miesięcy od ich wejścia w życie.
Nowe Regulacje Dotyczące Kontroli Inwestycji wprowadziły: (i) zasady i tryb kontroli inwestycji skutkujących nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa (w tym poprzez nabycie pośrednie) lub nabyciem dominacji nad podmiotem objętym ochroną w rozumieniu Nowych Regulacji
Dotyczących Kontroli Inwestycji przez podmiot, który nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego UE, EOG lub OECD (w przypadku osób
fizycznych) lub w przypadku osób innych niż osoby fizyczne – nie posiada od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby
na terytorium państwa członkowskiego UE, EOG lub OECD („Inwestor Zewnętrzny”) oraz (ii) sankcje za naruszenie obowiązków wynikających
z przepisów Nowych Regulacji Dotyczących Kontroli Inwestycji.
Podmiotami objętymi ochroną w rozumieniu Nowych Regulacji Dotyczących Kontroli Inwestycji są wszyscy przedsiębiorcy z siedzibą na terytorium Polski: (i) będący spółkami publicznymi, (ii) prowadzący działalność gospodarczą w sektorach wskazanych w Ustawie o Kontroli Niektórych
Inwestycji, w tym m.in. opracowujący lub modyfikujący określone w Ustawie o Kontroli Niektórych Inwestycji rodzaje oprogramowania („Podmiot Objęty Nową Ochroną”). Po dopuszczeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW Spółka będzie Podmiotem Objętym Nową Ochroną
również z uwagi na swój status spółki publicznej.
Nowe Regulacje Dotyczące Kontroli Inwestycji nakładają obowiązek złożenia zawiadomienia do Prezesa UOKiK o zamiarze nabycia lub osiągnięcia
znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad Podmiotem Objętym Nową Ochroną przez Inwestora Zewnętrznego. Prezes UOKiK może
wydać decyzję o sprzeciwie: (i) wobec transakcji, w związku z którą istnieje przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego
lub bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej; (ii) w przypadku nieuzupełnienia
dokumentacji lub nieprzedstawienia wyjaśnień, których zażąda organ w trakcie postępowania; (iii) w przypadku braku możliwości ustalenia, czy
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nabywca posiada obywatelstwo lub siedzibę w państwie członkowskim UE, EOG lub OECD; a także (iv) w przypadku gdy transakcja może mieć
negatywny wpływ na projekty i programy leżące w interesie UE. Nowe Regulacje Dotyczące Kontroli Inwestycji przyznają również prawo Prezesowi UOKiK do wszczęcia postępowania sprawdzającego z urzędu, gdy poweźmie on wiedzę o tym, że doszło do nabycia lub osiągnięcia znaczącego
uczestnictwa albo nabycia dominacji, które podlegają obowiązkowi notyfikacyjnemu lub gdy jest przypuszczenie, że doszło do obejścia prawa.
Wyłączone spod Nowych Regulacji Dotyczących Kontroli Inwestycji są przypadki nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia
dominacji nad przedsiębiorcami, których przychód ze sprzedaży i usług w Polsce w każdym z poprzednich dwóch lat obrotowych wyniósł nie
więcej niż 10 milionów euro.
Na potrzeby Nowych Regulacji Dotyczących Kontroli Inwestycji:
(i)

„znaczące uczestnictwo” zostało zdefiniowane w Ustawie o Kontroli Niektórych Inwestycji jako sytuacja umożliwiająca wywieranie wpływu
na działalność podmiotu przez: (a) posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów; albo (b) posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej
spółki; lub (c) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%;

(ii) „nabycie dominacji” zostało zdefiniowane w Ustawie o Kontroli Niektórych Inwestycji jako uzyskanie statusu podmiotu dominującego Pod-

miotu Objętego Nową Ochroną przez: (a) nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji; lub (b)
zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot;
(iii) „nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa” zostało zdefiniowane w Ustawie o Kontroli Niektórych Inwestycji jako (a) uzyskanie zna-

czącego uczestnictwa w Podmiocie Objętym Nową Ochroną przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie
udziałów albo akcji; lub (b) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym
Podmiotu Objętego Nową Ochroną, udziału w zyskach Podmiotu Objętego Nowa Ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej
będącej Podmiotem Objętym Nową Ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub (c) nabycie lub wydzierżawienie od Podmiotu Objętego
Nową Ochroną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
Ponadto, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji należy rozumieć również:
(i)

nabycie pośrednie, tj. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w Podmiocie Objętym Nową Ochroną lub osiągnięcie dominacji
nad Podmiotem Objętym Nową Ochroną dokonywane: (a) przez podmiot zależny, w tym również na podstawie porozumień zawartych
z podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego podmiotu; (b) przez podmiot, którego statut albo inny akt regulujący
jego funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania,
w tym prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia; (c) w imieniu własnym, ale na zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach
wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o Obrocie; (d) przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę,
której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów, akcji albo innych praw
udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych praw udziałowych Podmiotu Objętego Nową Ochroną; (e) przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabycia udziałów albo akcji
spółki będącej Podmiotem Objętym Nową Ochroną, bądź choćby nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców
z siedzibą w Polsce, jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień
do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w Polsce; (f) przez podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji lub składników majątku
Podmiotu Objętego Nową Ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Polsce; lub (g)
gdy wskutek transakcji niewymienionej powyżej podmiot uzyska status podmiotu dominującego wobec podmiotu posiadającego znaczące
uczestnictwo w Podmiocie Objętym Nową Ochroną lub podmiotu dominującego wobec Podmiotu Objętego Nową Ochroną lub wobec podmiotu mającego tytuł prawny do przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Podmiotu Objętego Nową Ochroną (także,
jeżeli nabycie pośrednie nastąpiło wskutek czynności, dokonanej na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
w szczególności wskutek połączenia spółek, których siedziby znajdują się poza terytorium Polski, bądź nabycie lub objęcie udziałów albo
akcji podmiotu z siedzibą poza terytorium Polski, będącego podmiotem posiadającym znaczące uczestnictwo w Podmiocie Objętym Nową
Ochroną lub podmiotem dominującym wobec Podmiotu Objętego Nową Ochroną);

(ii) nabycie następcze, tj. przypadki, gdy podmiot nabędzie lub osiągnie znaczące uczestnictwo albo nabędzie dominację nad Podmiotem Obję-

tym Nową Ochroną bądź osiągnie lub przekroczy, odpowiednio, 20% albo 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym Podmiotu Objętego Nową Ochroną, udziału w zyskach Podmiotu Objętego Nową Ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej
141

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, w wyniku: (a) umorzenia udziałów
albo akcji Podmiotu Objętego Nową Ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji własnych tego podmiotu, (b) podziału Podmiotu Objętego
Nową Ochroną albo połączenia go z innym podmiotem, lub (c) zmiany umowy albo statutu Podmiotu Objętego Nową Ochroną w zakresie
uprzywilejowania udziałów albo akcji, udziału w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień przysługujących poszczególnym wspólnikom, akcjonariuszom albo uczestnikom tego podmiotu.
Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane bez złożenia zawiadomienia wymaganego przepisami
Nowych Regulacji Dotyczących Kontroli Inwestycji albo pomimo wydania przez Prezes UOKiK decyzji o sprzeciwie jest nieważne, chyba że wydano
decyzję o dopuszczalności wykonywania prawa głosu z udziałów lub akcji w sposób niewykraczający poza znaczące uczestnictwo.
W przypadku: (i) niezłożenia zawiadomienia następczego (dotyczącego nabycia pośredniego); lub (ii) wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów albo akcji Podmiotu Objętego Nową Ochroną nabytych pośrednio na podstawie obcego prawa
– z udziałów albo akcji nie może być wykonywane prawo głosu, ani inne uprawnienia, z wyjątkiem prawa do zbycia tych udziałów albo akcji.
Ponadto, Prezes UOKiK może wydać w formie decyzji nakaz zbycia udziałów/akcji Podmiotu Objętego Nową Ochroną w określonym terminie.
W razie niedotrzymania terminu Prezes UOKiK może ustanowić zarządcę udziałów albo akcji, który zobowiązany jest podjąć czynności mające
na celu zbycie udziałów/akcji lub ich umorzenie.
Uchwały wspólników lub zgromadzenia wspólników albo akcjonariuszy lub walnego zgromadzenia Podmiotu Objętego Nową Ochroną, podjęte
z naruszeniem przepisów dotyczących nieważności transakcji lub wyłączenia prawa głosu, są nieważne, chyba że spełniają wymogi kworum oraz
większości głosów oddanych bez uwzględnienia głosów nieważnych. Prezes UOKiK jest uprawniony do wytoczenia powództwa o stwierdzenie
nieważności uchwały.
Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa lub nabycie dominacji bez złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami Nowych Regulacji
Dotyczących Kontroli Inwestycji jest zagrożone karą grzywny do 50.000.000 PLN albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu
tym karom łącznie. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się powyższego czynu, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Ponadto, osoby zobowiązane z ustawy lub umowy do zajmowania się sprawami podmiotu zależnego, wiedząc o nabyciu pośrednim dokonanym w przypadkach określonych w punkcie (g) definicji „nabycia pośredniego” powyżej, które nie złożą zawiadomienia, podlegają grzywnie
do 5.000.000 PLN albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. Tej samej karze podlega, kto działając
na posiedzeniu organu stanowiącego Podmiotu Objętego Nową Ochroną lub przy podejmowaniu uchwał wspólników albo akcjonariuszy Podmiotu Objętego Nową Ochroną, wykonuje prawa z udziałów albo akcji w imieniu podmiotu, który mimo obowiązku nie dokonał zawiadomienia
o osiągnięciu znaczącego uczestnictwa w Podmiocie Objętym Nową Ochroną, jeżeli o tej okoliczności wiedział albo mógł się dowiedzieć na podstawie danych udostępnianych na podstawie ustawy.
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PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE
Informacje o Spółce
Nazwa i forma prawna:
Skrócona nazwa:
Siedziba i adres:
Numer telefonu:
Strona internetowa:
Adres poczty elektronicznej Grupy:
Identyfikator LEI:
KRS:
REGON:
NIP:

Grupa Pracuj spółka akcyjna
Grupa Pracuj S.A.
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
+48 22 37 37 300
https://grupapracuj.pl/
biuro@pracuj.pl
259400BSBFEIIIDAAL82
0000913770
362970301
5272749631

Spółka została założona w dniu 4 września 2015 r. pod firmą Grupa Pracuj Holding sp. z o.o. i zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS
w dniu 6 listopada 2015 r.
W dniu 17 października 2016 r. właściwy sąd rejestrowy dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS połączenia spółki pod firmą Grupa Pracuj
S.A. jako spółki przejmowanej, ze spółką Grupa Pracuj Holding sp. z o.o. jako spółką przejmującą. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki Grupa Pracuj S.A. na spółkę Grupa Pracuj Holding sp. z o.o. W wyniku połączenia nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego
spółki Grupa Pracuj Holding sp. z o.o. z kwoty 5.000 PLN do kwoty 341.755.000,00 PLN. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały
przyznane dotychczasowym akcjonariuszom Grupy Pracuj S.A. W związku z połączeniem nastąpiła zmiana nazwy Spółki z Grupa Pracuj Holding
sp. z o.o. na Grupa Pracuj sp. z o.o.
W dniu 2 sierpnia 2021 r. właściwy sąd rejestrowy dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS przekształcenia spółki ze spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą Grupa Pracuj spółka akcyjna. Jest to aktualna firma i forma prawna Spółki.
Spółka została zawiązana na czas nieoznaczony.
Na Dzień Prospektu Spółka działa pod firmą Grupa Pracuj Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skróconej firmy Grupa Pracuj S.A. oraz
wyróżniającego ją znaku graficznego.
Spółka działa na podstawie i zgodnie z przepisami prawa polskiego.
Miejsce rejestracji oraz numer rejestracyjny
Spółka została zarejestrowana w dniu 2 sierpnia 2021 r. jako spółka akcyjna w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000913770. Na Dzień Prospektu ww. sąd jest właściwym sądem rejestrowym
dla Spółki.
Kapitał Zakładowy Spółki
Na Dzień Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 340.521.250,00 PLN i dzieli się na 68.104.250 Akcji, w tym: (i) 48.686.990 akcji zwykłych
imiennych serii A, (ii) 18.155.860 akcji uprzywilejowanych imiennych serii B oraz (iii) 1.261.400 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 5,00 PLN każda. Zgodnie ze Statutem, wszystkie Akcje, zarówno Serii A, Serii B, jak i Serii C, staną się akcjami na okaziciela z chwilą zawarcia
umowy pomiędzy Spółką a KDPW o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW w celu ich dematerializacji
w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Kapitał Docelowy Spółki
W dniu 22 października 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia
Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej w celu realizacji programów motywacyjnych
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dla kluczowych osób zatrudnionych w grupie kapitałowej Spółki. Uchwała upoważnia Zarząd do emisji nowych akcji na okaziciela serii D w liczbie
nie większej niż 1.191.823 o wartości nominalnej 5 PLN każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.959.115 PLN. W granicach
kapitału docelowego Zarząd uprawniony jest do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki na potrzeby
związane z realizacją programów motywacyjnych, przy czym Zarząd będzie uprawniony do emisji akcji Spółki w ramach programów motywacyjnych
nie wcześniej niż od pierwszego dnia notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Upoważnienie Zarządu do podwyższania
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd
rejestrowy przedmiotowej zmiany Statutu Spółki, to jest zmiany dokonanej na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/2021 z dnia
22 października 2021 r. Po zakończeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 października 2021 r. Emitent złożył we właściwym
sądzie rejestrowym wniosek o rejestrację zmian wynikających z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, która na Datę Prospektu nie
miała miejsca. Zmiana Statutu Spółki w powyższym zakresie uzyska moc obowiązującą od momentu jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego.
W związku z przekształceniem Spółki w spółkę akcyjną, wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 2 sierpnia 2021 r., o którym mowa
powyżej, od momentu przekształcenia oraz do Dnia Prospektu nastąpiły tylko dwie zmiany w kapitale zakładowym Spółki.
Zmiany w kapitale zakładowym Spółki, które nastąpiły po przekształceniu w spółkę akcyjną, przedstawiają się następująco:
1) Obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 334.866.850,000 PLN do kwoty 334.214.250,00 PLN – w drodze umorzenia (i) 60.440
akcji nabytych od Pana Rafała Nachyny; (ii) 50.220 akcji nabytych od Pana Gracjana Fiedorowicza oraz (iii) 19.860 akcji nabytych od Pana
Mykoli Mykhaylova. Łącznie, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 11 sierpnia 2021 r., 130.520 akcji zostało umorzonych.
W związku z powyższym kapitał zakładowy uległ obniżeniu o kwotę 652.600,00 PLN; oraz
2) Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 334.214.250,00 PLN do kwoty 340.521.250,00 PLN – w drodze emisji 1.261.400
akcji zwykłych serii C o łącznej wartości nominalnej 6.307.000,00 PLN na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 11 sierpnia
2021 r. Akcje zostały objęte w następujący sposób: (i) Pan Rafał Nachyna objął 555.960 akcji i pokrył je wkładem pieniężnym; (ii) Pan Gracjan
Fiedorowicz objął 516.830 akcji i pokrył je wkładem pieniężnym oraz (iii) Pan Mykola Mykhaylov objął 188.610 akcji i pokrył je wkładem
pieniężnym.
Obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej, zostało zarejestrowane przez KRS w dniu 5 października 2021 r.
Emitent zwraca uwagę, że skupił 130.520 akcji, o których mowa w punkcie 1 powyżej, po cenie 59,73 PLN za jedną akcję w celu umorzenia za
łączną kwotę 7.795.959,60 PLN. Jednocześnie Emitent dokonał emisji 1.261.400 akcji zwykłych imiennych serii C, o których mowa w punkcie 2
powyżej, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji Spółki, tj. 5,00 PLN za jedną akcję, w wyniku czego łączne wpływy Emitenta z tytułu emisji akcji wyniosły 6.307.000 PLN. W związku z tym, z uwagi na pkt 5.3.4 Załącznika 11 do Rozporządzenia Prospektowego Emitent informuje, że istnieje rozbieżność między Ceną Maksymalną ustaloną w ramach Oferty a ceną emisyjną akcji serii C, o których mowa w punkcie 2 powyżej.
Skup akcji celem umorzenia wynikał z postanowień umów wspólników Spółki (zawartych przed przekształceniem Spółki w spółkę akcyjną) dotyczących możliwości obejmowania udziałów Spółki, które uprawniały Rafała Nachynę, Gracjana Fiedorowicza oraz Mykolę Mykhaylova do żądania
odkupienia przez Spółkę akcji zwykłych serii A w celu umorzenia. W dniu 11 sierpnia 2021 r. Spółka otrzymała przedmiotowe żądania odkupu jej
akcji w związku z czym przeprowadzono skup akcji własnych Spółki. Emisja nowych akcji miała celu rozliczenie poprzedniego programu motywacyjnego dla wyższej kadry menadżerskiej, który miał na celu zapewnienie motywacji jego uczestników oraz ściślejsze powiązanie ich interesów
z interesem Spółki.
Zmiany w kapitale zakładowym Spółki, przed przekształceniem w spółkę akcyjną, o którym mowa powyżej, przedstawiają się następująco:
1) Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 PLN do kwoty 341.755.000,00 PLN – dokonane w związku z połączeniem
w 2016 r. Grupy Pracuj S.A. z Grupą Pracuj Holding sp. z o.o. Kapitał zakładowy został podwyższony poprzez utworzenie 6.835.000,00 udziałów o łącznej wartości nominalnej 341.750.000,00 PLN. Udziały zostały objęte przez uprawnionych akcjonariuszy Grupy Pracuj S.A. zgodnie
ze stosunkiem wymiany ustalonym w planie połączenia, który zakładał, że na każde 8 akcji Grupy Pracuj S.A. przypada 10 udziałów Grupy
Pracuj Holding sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 17 października 2016 r.
2) Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 341.755.000,00 PLN do kwoty 342.815.400,00 PLN – w drodze utworzenia 21.208
udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.060.400,00 PLN na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 maja 2017 r., przewidującej wyłączenie prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów dotychczasowych wspólników. Udziały zostały objęte w następujący sposób:
(i) Pan Mykola Mykhaylov objął 12.208 udziałów i pokrył je wkładem pieniężnym; (ii) Pani Grażyna Rzehak-Majcherek objęła 9.000 udziałów
i pokryła je wkładem pieniężnym. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 19 czerwca
2017 r.

144

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

3) Obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 342.815.400,00 PLN do kwoty 334.866.850,00 PLN – w drodze umorzenia (i) 90.480
udziałów nabytych od Pana Przemysława Gacka; (ii) 17.592 udziałów nabytych od Pana Macieja Nogi; (ii) 5.575 udziałów nabytych od Pani
Oksany Świerczyńskiej; (iv) 3.200 udziałów nabytych od Pana Pawła Leksa; (v) 1.014 udziałów nabytych od Pana Marcina Pietrasa, (vi)
371 udziałów nabytych od Pana Gracjana Fiedorowicza; (vii) 238 udziałów nabytych od Pana Rafała Nachyny; (viii) 377 udziałów nabytych
od Pana Mirosława Stachowicza; (ix) 167 udziałów nabytych od Pana Mykoli Mykhaylova; (x) 116 udziałów nabytych od Pani Grażyny Rzehak
-Majcherek oraz (xi) 39.841 udziałów nabytych od TCV Luxco. Łącznie, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 5 lipca 2018 r.,
umorzono 158.971 udziałów. W związku z powyższym kapitał zakładowy uległ obniżeniu o kwotę 7.948.550,00 PLN. Obniżenie kapitału
zakładowego zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 29 stycznia 2019 r.
4) Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 334.866.850,00 PLN do kwoty 335.366.850,00 PLN – w drodze utworzenia 10.000
udziałów o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 PLN na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 18 lipca 2019 r., przewidującej wyłączenie prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów dotychczasowych wspólników. Udziały zostały objęte przez Pana Rafała
Nachyęa, który objął 10.000 udziałów i pokrył je wkładem pieniężnym. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez
sąd rejestrowy w dniu 21 sierpnia 2019 r.
5) Obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 335.366.850,00 PLN do kwoty 334.097.600,00 PLN – w drodze dobrowolnego umorzenia (i) 2.660 udziałów nabytych od Pana Gracjana Fiedorowicza; (ii) 20.000 udziałów nabytych od Pana Rafała Nachyny oraz (iii) 2.725 udziałów nabytych od Pani Grażyny Rzehak-Majcherek. Łącznie, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 września 2019 r.,
umorzono 25.385 udziałów. W związku z powyższym kapitał zakładowy uległ obniżeniu o kwotę 1.269.250,00 PLN. Obniżenie kapitału
zakładowego zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 23 marca 2020 r.; oraz
6) Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 334.097.600,00 PLN do kwoty 334.866.850,00 PLN – w drodze utworzenia 15.385
nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 769.250,00 PLN na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 maja 2020 r.
przewidującej prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów dotychczasowych wspólników. Udziały zostały objęte w następujący sposób:
(i) Pan Rafał Nachyna objął 10.000 udziałów i pokrył je wkładem pieniężnym; (ii) Pani Grażyna Rzehak-Majcherek objęła 2.725 udziałów
i pokryła je wkładem pieniężnym oraz (iii) Pan Gracjan Fiedorowicz objął 2.660 udziałów i pokrył je wkładem pieniężnym. Podwyższenie
kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 26 czerwca 2020 r.
Wszystkie historyczne zmiany kapitału zakładowego zostały należycie zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy.
Na Dzień Prospektu nie istnieją wyemitowane przez Spółkę obligacje zamienne, które uprawniałyby ich posiadacza do objęcia akcji Spółki. Ponadto, Spółka nie emitowała obligacji dających prawo pierwszeństwa do objęcia akcji z przyszłych nowych emisji. W związku z powyższym nie ma
podstaw do oczekiwania zmian w kapitale zakładowym Spółki w wyniku realizacji uprawnień przez obligatariuszy.

Historia Grupy
Spółka rozpoczęła działalność dnia 6 listopada 2015 r. W 2016 r., działając jako Grupa Pracuj Holding sp. z o.o., Spółka połączyła się z ówczesną
Grupą Pracuj S.A., która od 2000 r. prowadziła działalność w zakresie internetowych usług rekrutacyjnych w Polsce, a od 2007 r. poprzez swoją
jednostkę zależną również na Ukrainie. 2 sierpnia 2021 r. nastąpiła zmiana formy prawnej Spółki i jej przekształcenie w spółkę akcyjną ze spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiot działalności Spółki
Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie usługowej działalności informacyjnej, pozostałej działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, reklamy, badania rynku i opinii publicznej oraz inne rodzaje działalności określone w § 4 Statutu. Statut Spółki
w brzmieniu aktualnym na Datę Prospektu stanowi Załącznik 1 do niniejszego Prospektu.

Struktura Grupy
Spółka jest podmiotem sprawującym bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad wszystkimi spółkami wchodzącymi w skład Grupy.
Na Dzień Prospektu w skład Grupy wchodzą: (i) Spółka, (ii) spółki bezpośrednio zależne w 100% od Spółki: eRecruitment Solutions sp. z o.o.; oraz
BinarJobs sp. z o.o., (iii) spółki pośrednio zależne od Spółki w 100% (poprzez eRecruitment Solutions sp. z o.o.) eRecrutiment Solutions Ukraina
TOV oraz HumanWay sp. z o.o. w likwidacji oraz (iv) spółki zależne w 67% od Spółki: Robota International TOV oraz Snowless Global Ltd. Spółka
jest jednostką dominującą w Grupie.
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Podstawowe informacje o podmiotach kontrolowanych przez Spółkę

Nazwa i forma prawna
Siedziba
Adres
Kapitał zakładowy (%)
% w kapitale
% w głosach
Przedmiot działalności

eRecruitment
Solutions
sp. z o.o.
Warszawa

eRecruitment
Solutions
Ukraina TOV
Kijów

ul. Prosta 68,
00-838 Warszawa

ul. Melnikova,
04050 Kijów

100%
100%
100%
Przetwarzanie
danych, hosting
i podobna
działalność

100%
100%
100%
Przetwarzanie
danych, hosting
i podobna
działalność

HumanWay
sp. z o.o.
w likwidacji*
Warszawa

BinarJobs sp.
z o.o.
Warszawa
ul. Prosta
ul. Prosta 68,
68, 00-838
00-838 Warszawa
Warszawa
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Przetwarzanie
danych, hosting
Działalność
i podobna
reklamowa
działalność

Robota
International
TOV (Ukraina)
Kijów

67%
67%
67%

Snowless
Global Ltd
Nikozja
Demosthenni
Severi 12,
1080 Nikozja
67%
67%
67%

Działalność
reklamowa

Działalność
licencyjna

ul. Melnikova,
04050 Kijów

* Likwidacja HumanWay sp. z o.o. w likwidacji przeprowadzana jest w związku z reorganizacją struktury Grupy i zaprzestaniem prowadzenia działalności przez ten podmiot. Działalność do tej pory prowadzona przez HumanWay sp. z o.o. w likwidacji jest kontynuowana w analogicznym zakresie przez inne podmioty z Grupy.

** Przedmiotem działalności spółki Snowless Global Ltd jest udzielanie licencji na znaki towarowe spółce z Grupy (w celu prowadzenia działalności operacyjnej).
Źródło: Spółka

Podstawowe informacje o podmiotach powiązanych ze Spółką
% kapitału
własnego

% głosów

35%

35%

35%

Nazwa i forma prawna

Siedziba

Epicode sp. z o.o.

Warszawa

Pracuj Ventures spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ASI sp.k.*

Warszawa

ul. Prosta 68,
00-838 Warszawa

--

--

--

Resolutio sp. z o.o.

Warszawa

ul. Rakowiecka
41/28, 02-521
Warszawa

34%

34%

34%

30%

30%

30%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

22%

22%

22%

13%

13%

13%

Video Recruiting Solutions s.r.o.,
v likvidaci

Praga

Work Ukraine TOV

Dniepr

WorkIP Ltd.

Larnaka

Coders Lab sp. z o.o.

Warszawa

Fitqbe sp. z o.o.

Warszawa

Adres
ul. Dzielna 60,
01-029 Warszawa

Udział
w kapitale
zakładowym

ul. Skalní 578/26,
152 00 Praga 5
Al. Pylypa Orlyka
19A/63, Dniepr
Griva Digeni 59,
6043 Larnaka
ul. Dzielna 60,
01-029 Warszawa
al. Jana Pawła II
61/241, 01-031
Warszawa

Typ działalności
Usługi
informatyczne
Alternatywna
Spółka
Inwestycyjna
Działalność
w zakresie
doradztwa
personalnego
Usługi
informatyczne
Działalność
reklamowa
Działalność
licencyjna
Usługi
szkoleniowe
Usługi
informatyczne

* Spółka jest jednym z komandytariuszy tego podmiotu. Pozostałymi komandytariuszami tej spółki oraz wspólnikami jej komplementariusza, tj. Pracuj Ventures sp.
z o.o., są niektórzy akcjonariusze Spółki.
Źródło: Spółka
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Poniżej przedstawiono strukturę Grupy na Dzień Prospektu:

Źródło: Spółka

Na Dzień Prospektu Spółki Zależne nie pełnią innych istotnych funkcji i zadań w ramach działalności Grupy poza opisanymi powyżej.

Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach
Na Dzień Prospektu brak jest podmiotów spoza Grupy, w których Spółki z Grupy posiadają co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym.
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PODSTAWOWE INFORMACJE O AKCJONARIUSZACH SPRZEDAJĄCYCH
Akcjonariusze Sprzedający
W ramach Oferty Akcjonariuszami Sprzedającymi są:
•• TCV Luxco;
•• Przemysław Gacek;
•• Maciej Noga;
•• Oksana Świerczyńska;
•• Paweł Leks;
•• Gracjan Fiedorowicz;
•• Rafał Nachyna;
•• Marcin Pietras;
•• Mykola Mykhaylov; oraz
•• Grażyna Rzehak-Majcherek.

Informacje o TCV Luxco
Nazwa i forma prawna:
Skrócona nazwa:
Siedziba i adres:
Strona internetowa:
Identyfikator LEI:
Numer rejestracyjny w Rejestrze Handlu i Spółek
(Registre de Commerce et des Sociétés):

TCV Luxco Perogie Société à responsabilité limitée
TCV Luxco Perogie S.à r.l.
Luksemburg, adres: 287-289 route d’Arlon, L-1150 Luksemburg, Wielkie Księstwo
Luksemburga
https://www[.]tcv[.]com
222100ANB88XLYJL3P37
B215552

TCV Luxco, utworzona i istniejąca zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, została zarejestrowana w Luksemburskim Rejestrze Handlu i Spółek (RCS Luksemburg) pod numerem B215552.
Wspólnikami TCV Luxco Perogie S.à r.l. są:
(a) TCV IX (A), L.P. z siedzibą w George Town, Ugland House, Wielki Kajman, KY-1104, Kajmany, zarejestrowana w rejestrze spółek Kajmanów

(Companies Register of Cayman Islands) pod numerem 84867;
(b) TCV IX (B), L.P. z siedzibą w George Town, Ugland House, Wielki Kajman, KY-1104, Kajmany, zarejestrowana w rejestrze spółek Kajmanów

(Companies Register of Cayman Islands) pod numerem 84866;
(c) TCV IX, L.P. z siedzibą w George Town, Ugland House, Wielki Kajman, KY-1104, Kajmany, zarejestrowana w rejestrze spółek Kajmanów (Com-

panies Register of Cayman Islands) pod numerem 84868; oraz
(d) TCV Member Fund, L.P. z siedzibą w George Town, Ugland House, Wielki Kajman, KY-1104, Kajmany, zarejestrowana w rejestrze spółek

Kajmanów (Companies Register of Cayman Islands) pod numerem 28484.
Beneficjentami rzeczywistymi TCV Luxco są Ed Breedveld, Emilie Anne Guirimand oraz Erez Elisha.
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Informacje o istotnych powiązaniach Akcjonariuszy Sprzedających będących osobami fizycznymi ze
Spółką, jej poprzednikiem prawnym oraz podmiotami powiązanymi w ciągu ostatnich trzech lat
W poniższej tabeli przedstawiono informację o wszystkich pozycjach, stanowiskach lub innych istotnych powiązaniach, które Akcjonariusze
Sprzedający będący osobami fizycznymi mieli w ciągu ostatnich trzech lat ze Spółką, jej poprzednikiem lub podmiotami z Grupy.
Imię i nazwisko
Akcjonariusza Sprzedającego
Przemysław Gacek

Maciej Noga

Paweł Leks

Gracjan Fiedorowicz

Spółka

Funkcja

Emplo sp. z o.o.

członek zarządu

Grupa Pracuj sp. z o.o.
(poprzednik Spółki)

członek zarządu

Architekci Kariery sp. z o.o.

prezes zarządu

Grupa Pracuj S.A.
(oraz Grupa Pracuj sp. z o.o. przed
przekształceniem
w spółkę akcyjną)
Grupa Pracuj sp. z o.o.
(poprzednik Spółki)
Grupa Pracuj sp. z o.o.
(poprzednik Spółki)

tak

Emplo sp. z o.o.

członek zarządu

Emplo sp. z o.o.

prezes zarządu

BinarJobs sp. z o.o.
HumanWay
sp. z o.o. w likwidacji

prezes zarządu

nie
(funkcję pełniono do 2018 r.)
nie
(funkcję pełniono do 2018 r.)
nie
(funkcję pełniono do 2018 r.)
nie
(funkcję pełniono do 2018 r.)
tak

likwidator

tak

HumanWay sp. z o.o.

prezes zarządu

Emplo sp. z o.o.

członek zarządu

Grupa Pracuj S.A.
(oraz Grupa Pracuj sp. z o.o. przed
przekształceniem
w spółkę akcyjną)

doradca Zarządu na podstawie
umowy cywilnoprawnej

eRecruitment Solutions Ukraine TOV
Mykola Mykhaylov
Robota International TOV
Robota International TOV

Grażyna Rzehak-Majcherek

doradca świadczący na rzecz
Spółki usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej

Czy funkcja jest pełniona
na Datę Prospektu
nie
(funkcję pełniono do 2019 r.)
nie
(funkcję pełniono do 2018 r.)
nie
(funkcję pełniono do 2018 r.)

członek zarządu
pracownik

dyrektor
(na podstawie nominacji
i umowy o pracę)
dyrektor
(na podstawie nominacji
i umowy o pracę)
konsultant
(na podstawie umowy o pracę)

Grupa Pracuj sp. z o.o.
(poprzednik Spółki)
Grupa Pracuj sp. z o.o.
(poprzednik Spółki)
Grupa Pracuj sp. z o.o.
(poprzednik Spółki)

członek rady nadzorczej

Grupa Pracuj sp. z o.o.
(poprzednik Spółki)

doradca świadczący na rzecz
Spółki usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej

członek zarządu

członek zarządu
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nie
(funkcję pełniono do 2020 r.)
nie
(funkcję pełniono do 2019 r.)
tak

tak
nie
(funkcję pełniono do stycznia
2021 r.)
nie
(funkcję pełniono do marca 2021 r.)
nie
(funkcję pełniono do 2020 r.)
nie
(funkcję pełniono do 2020 r.)
nie
(funkcję pełniono do 2019 r.)
nie
(funkcję pełniono do 2019 r.)
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ZARZĄDZANIE I ŁAD KORPORACYJNY
Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, organami zarządzającymi i nadzorczymi w Spółce są odpowiednio Zarząd i Rada Nadzorcza. Niniejszy
opis Zarządu i Rady Nadzorczej został sporządzony na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu obowiązujących na Datę
Prospektu, a także na podstawie oświadczeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zarząd
Skład, sposób działania oraz uprawnienia Zarządu
Skład Zarządu
Na Datę Prospektu Zarząd składa się z 3 (trzech) członków, powoływanych na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Mandat członka Zarządu
upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje na temat członków Zarządu pełniących swoje funkcje na Datę Prospektu.
Imię i nazwisko członka Zarządu
Przemysław Gacek
Rafał Nachyna
Gracjan Fiedorowicz

Data objęcia funkcji członka
Zarządu po raz pierwszy
6 listopada 2015 r.
17 października 2016 r.
6 listopada 2015 r.

Funkcja
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Adres miejsca pracy
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa

Źródło: Spółka

Zgodnie ze Statutem, Zarząd może składać się od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą
w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, na okres wspólnej, pięcioletniej
kadencji, z zastrzeżeniem uprawnienia osobistego przyznanego Przemysławowi Gackowi albo Frascati Investments (lub ich następcom prawnym
pod tytułem ogólnym obowiązującym po dniu pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW) – w zależności od tego, który z nich posiada większą liczbę akcji Spółki – do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu, tak długo jak Przemysław Gacek
albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym), odpowiednio, posiada co najmniej 25% akcji Spółki.
Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandaty wszystkich członków Zarządu wygasają również
w przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Zarządu z pełnionej funkcji.
Opis wiedzy i doświadczenia zawodowego członków Zarządu został przedstawiony w punkcie „Życiorysy zawodowe członków Zarządu” poniżej.
Sposób działania i uprawnienia Zarządu
Zgodnie ze Statutem, Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Do reprezentowania
Spółki i składania oświadczeń w jej imieniu uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie
lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach. Udział w posiedzeniach Zarządu jest możliwy również przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dodatkowo, uchwały Zarządu mogą być także podejmowane w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ponadto, członkowie Zarządu mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
Zgodnie ze Statutem, posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu do jego zastępowania. Posiedzenia takie powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał kalendarzowy. O zwołaniu, terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia osoba zwołująca posiedzenie zawiadamia członków Zarządu pocztą elektroniczną, faksem, pocztą kurierską, telefonicznie
lub poprzez zawiadomienie doręczone bezpośrednio członkom Zarządu za pokwitowaniem. Ponadto, posiedzenie Zarządu może odbyć się w każdym czasie, nawet bez formalnego zwołania, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu biorą w nim udział i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub porządku obrad.
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Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub inne właściwe przepisy prawa lub Statut nie zastrzegają inaczej dla Walnego Zgromadzenia
lub Rady Nadzorczej, wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki lub reprezentowaniem Spółki należą do kompetencji Zarządu.
Członkowie Zarządu mogą ustanowić prokurenta, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na ustanowienie danej osoby. Prokura może
być odwołana przez każdego członka Zarządu.
Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki, ani też uczestniczyć
w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ograniczenie to dotyczy również uczestnictwa w konkurencyjnej spółce kapitałowej
w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu więcej niż 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego
członka zarządu.
Zarząd może uchwalić swój regulamin, który wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
Życiorysy zawodowe członków Zarządu
Przemysław Gacek – Prezes Zarządu
Przemysław Gacek rozpoczął swoją karierę zawodową w 1997 r. jako praktykant w Procter & Gamble. W latach 1999-2000 był uczestnikiem
Programu Praktyk Menadżerskich w PwC. Od 2000 r. pełni funkcję Dyrektora Generalnego Pracuj.pl. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Prezesa
Zarządu eRecruitment Solutions sp. z o.o., w latach 2013-2019 był Członkiem Zarządu Emplo sp. z o.o. Ponadto, w latach 2000-2006 był Prezesem
Zarządu Grupa Pracuj S.A., a w latach 2006-2014 pełnił tę samą funkcję w spółce Communication Partners sp. z o.o.
W latach 1993-1999 Przemysław Gacek studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskał tytuł magistra International Public Affairs. W latach 1994-1999 ukończył cztery lata studiów w dziedzinie International Public Affairs w ramach Łączonego Programu
Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Columbia. W 2014 r. ukończył London Business School w ramach Executive YPO Education.
Rafał Nachyna – Członek Zarządu
Od 2013 r. Rafał Nachyna pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego Pracuj.pl. W latach 2008-2013 pełnił w Spółce funkcję Dyrektora Sprzedaży,
w latach 2006-2008 był Regionalnym Managerem Sprzedaży, a w latach 2005-2006 pełnił funkcję Kierownika ds. Kluczowych Klientów. W latach
2001-2002 zajmował stanowisko Reprezentanta Sprzedaży w Capricorn S.A., a w latach 2002-2005 w Schering-Plough Sp. z o.o.
W latach 1996-2001 studiował na Politechnice Warszawskiej i uzyskał tytuł magistra. W roku 2016 studiował w London Business School w ramach
programu Leading Businesses into the Future, a w roku 2018 w ramach programu Executing Strategy for the results. W 2019 r. ukończył Akademię
Liderów dla Polski (Leadership Academy for Poland).
Gracjan Fiedorowicz – Członek Zarządu
Gracjan Fiedorowicz posiada ponad 21 lat doświadczenia zawodowego. W pierwszych latach swojej kariery zawodowej rozwijał się w spółkach
z branży internetowej i telekomunikacyjnej, gdzie pełnił różne role związane z finansami. W latach 2002-2007 pracował w PricewaterhouseCoopers, gdzie był odpowiedzialny m.in. za badanie sprawozdań finansowych spółek z branży telekomunikacyjnej i technologicznej, a także brał
udział w projektach związanych z transakcjami kapitałowymi oraz doradztwem księgowym. Od 2007 r. pełni funkcję Dyrektora Finansowego
w Grupa Pracuj sp. z o.o. i odpowiada m.in. za strategię finansową, raportowanie oraz kwestie prawne i podatkowe.
W latach 1995-2000 Gracjan Fiedorowicz studiował w Szkole Głównej Handlowej, gdzie uzyskał tytuł magistra. Od 2010 r. jest członkiem ACCA
(Association of Chartered Certified Accountants). Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach menedżerskich i biznesowych, m.in. w London Business School i INSEAD. W 2018 r. ukończył program „Leadership Academy for Poland”.
Funkcje pełnione przez członków Zarządu w Spółkach Zależnych
W latach 2012-2015 Przemysław Gacek pełnił funkcję Prezesa Zarządu eRecruitment Solutions sp. z o.o., w latach 2013-2019 był Członkiem Zarządu Emplo sp. z o.o. Ponadto, w latach 2000-2016 był Prezesem Zarządu Grupa Pracuj S.A., a w latach 2006-2014 pełnił tę samą funkcję w spółce
Communication Partners sp. z o.o.
W latach 2013-2019 Gracjan Fiedorowicz był Członkiem Zarządu Emplo sp. z o.o. Od 2014 r. do 2020 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu HumanWay
sp. z o.o. w likwidacji, a obecnie jest jej Likwidatorem. Od 2021 r. jest Prezesem Zarządu BinarJobs sp. z o.o.
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Informacje na temat wysokości wynagrodzenia wypłaconego przez Spółki Zależne członkom Zarządu w 2020 r. zostały przedstawione w punkcie
„Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu w 2020 r.” poniżej.
Funkcje pełnione przez członków Zarządu w spółkach spoza Grupy
W poniższej tabeli zamieszczone zostały informacje na temat spółek spoza Grupy, w których w okresie ostatnich pięciu lat członkowie Zarządu:
(i) w przypadku prywatnych spółek kapitałowych: (a) pełnili funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych; albo (b) jednocześnie pełnili funkcje w tych organach oraz byli ich wspólnikami; (ii) w przypadku spółek osobowych: byli ich wspólnikami. W tabeli wskazano
również, czy dany członek Zarządu jest nadal członkiem tych organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.
W przypadku spółek publicznych, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, informacja o posiadanych przez członków
Zarządu akcjach została zamieszczona, o ile posiadane akcje reprezentowały więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej
spółki. Niektórzy członkowie Zarządu posiadają niewielkie pakiety akcji spółek publicznych, które są przez nich nabywane i zbywane w ramach
zwykłej działalności inwestycyjnej.
Poniższa tabela przedstawia funkcje pełnione przez członków Zarządu w spółkach spoza Grupy.
Imię i nazwisko członka Zarządu

Przemysław Gacek

Gracjan Fiedorowicz

Spółka spoza Grupy
JobCloud AG
Benefit Systems S.A.
Versum sp. z o.o.
Versum sp. z o.o.
Frascati Investments sp. z o.o.
Frascati Investments sp. z o.o.
Xoliana Investments sp. z o.o.
Xoliana Investments sp. z o.o.
Pracuj Ventures sp. z o.o. ASI sp.k.
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Umowy o zakazie konkurencji z członkami Zarządu
Spółka zawarła umowy o zakazie konkurencji z członkami Zarządu. Umowy są wiążące przez okres obowiązywania umów o pracę oraz w okresie
sześciu miesięcy od ich rozwiązania z wyjątkiem umowy z Przemysławem Gackiem, która wygaśnie po upływie 12 miesięcy od ustania stosunku pracy. Odszkodowanie wypłacane członkom Zarządu z tytułu przestrzegania zobowiązań do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej
po ustaniu zatrudnienia wynosi: (i) 75% średniego miesięcznego wynagrodzenia obliczonego na podstawie ostatnich trzech miesięcy zatrudnienia w przypadku Przemysława Gacka; (ii) 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia obliczonego na podstawie ostatnich sześciu miesięcy
zatrudnienia w przypadku Rafała Nachyny; oraz (iii) 25% średniego miesięcznego wynagrodzenia obliczonego na podstawie ostatnich sześciu
miesięcy zatrudnienia w przypadku Gracjana Fiedorowicza. Wynagrodzenie dla członków Zarządu przestrzegających zakazu konkurencji jest płatne miesięcznie, a nie jednorazowo z chwilą ustania zatrudnienia.
Żaden z podmiotów uwzględnionych w tabeli w sekcji „Funkcje pełnione przez członków Zarządu w spółkach spoza Grupy” nie prowadzi działalności
konkurencyjnej wobec podmiotów z Grupy.

Rada Nadzorcza
Skład, sposób działania oraz uprawnienia Rady Nadzorczej
Skład Rady Nadzorczej
Na Datę Prospektu Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków, powoływanych na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. Mandat członka
Rady Nadzorczej wygasa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na kolejne kadencje.
Poniższa tabela przedstawia funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje na Datę Prospektu.
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Imię nazwisko członka Rady
Nadzorczej

Funkcja

Data objęcia funkcji członka Rady
Nadzorczej po raz pierwszy

Maciej Noga

Przewodniczący Rady Nadzorczej

1 listopada 2018 r.

John Doran

Członek Rady Nadzorczej

14 sierpnia 2017 r.

Wojciech Stankiewicz

Członek Rady Nadzorczej

7 listopada 2016 r.

Przemysław Budkowski

Członek Rady Nadzorczej

1 czerwca 2020 r.

Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Członek Rady Nadzorczej

11 sierpnia 2021 r.

Mirosław Stachowicz

Członek Rady Nadzorczej

29 października 2021 r.

Adres miejsca pracy
ul. Prosta 68,
00-838 Warszawa
ul. Prosta 68,
00-838 Warszawa
ul. Prosta 68,
00-838 Warszawa
ul. Prosta 68,
00-838 Warszawa
ul. Prosta 68,
00-838 Warszawa
ul. Prosta 68,
00-838 Warszawa

Źródło: Spółka
W dniu 25 października 2021 r., Maciej Filipkowski zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 października
2021 r. i z dniem 31 października 2021 r. przestał był członkiem tego organu. W dniu 29 października 2021 r. w miejsce Macieja Filipkowskiego
do Rady Nadzorczej powołano Mirosława Stachowicza.
Żaden z podmiotów uwzględnionych w powyższej tabeli nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec podmiotów z Grupy.
Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, trzyletnią kadencję. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy, w którym upłynął okres kadencji członków Rady Nadzorczej. Mandaty wszystkich
członków Rady Nadzorczej wygasają również w przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka z Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady
Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów wszystkich pozostałych członków Rady
Nadzorczej.
Zgodnie ze Statutem, Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 4 (czterech) i nie więcej niż 8 (ośmiu) członków, powoływanych i odwoływanych
uchwałą Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych na mocy Statutu), każdy na okres wspólnej trzyletniej
kadencji. W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 8 (ośmiu) członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku wyboru choćby jednego członka Rady Nadzorczej w drodze
głosowania oddzielnymi grupami (tj. zgodnie z art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych), w tym trybie dokonuje się wyboru 6 (sześciu) członków
Rady Nadzorczej.
Po pierwszym dniu notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Statut Spółki przewiduje następujące uprawnienia
osobiste do powoływania członków Rady Nadzorczej dla Przemysława Gacka albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem
ogólnym) – w zależności od tego, który z nich posiada większą liczbę akcji Spółki – posiada uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania:
(a) tak długo jak Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) odpowiednio posiada łącznie co

najmniej 25% akcji Spółki – większości członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej);
(b) tak długo jak Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) odpowiednio posiada łącznie co

najmniej 5% akcji Spółki, ale mniej niż 25% akcji Spółki – 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej);
(c) tak długo jak Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) odpowiednio posiada łącznie

mniej niż 5% akcji Spółki, ale co najmniej 1% akcji Spółki – 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie nie może odwołać jakiegokolwiek członka Rady Nadzorczej powołanego przez Przemysława Gacka lub Frascati Investments
(lub ich następców prawnych pod tytułem ogólnym).
Jeżeli uprawnienia osobiste przysługujące Przemysławowi Gackowi lub Frascati Investments (lub ich następców prawnych pod tytułem ogólnym), opisane powyżej, wygasły – Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie wybierany w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
Zgodnie ze Statutem, tak długo jak TCV Luxco (lub jego następcy prawni pod tytułem uniwersalnym) posiada łącznie co najmniej 5% akcji Spółki,
ma prawo do powołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.
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Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych,
o których mowa powyżej. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w ten sam sposób.
Opis wiedzy i doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej został przedstawiony w punkcie „Życiorysy zawodowe członków Rady
Nadzorczej” poniżej.
Kooptacja
Zgodnie z postanowieniami Statutu, w przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej, pozostali członkowie
Rady Nadzorczej mogą podjąć uchwałę o powołaniu nowego członka w celu uzupełnienia wakatu. Taki nowy członek Rady Nadzorczej będzie
pełnił swoje obowiązki do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie (z zastrzeżeniem uprawnienia osobistego
przyznanego opisanego powyżej).
Sposób działania i uprawnienia Rady Nadzorczej
Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i Statutem, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad sprawami Spółki we wszystkich obszarach jej
działalności. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszelkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników
Spółki przedstawienia dokumentów, sprawozdań i złożenia wyjaśnień, badać wszystkie księgi i dokumenty Spółki oraz sprawdzać stan zapasów
w Spółce. Spółka jest zobowiązana udostępnić Radzie Nadzorczej księgi i dokumenty, których może zażądać, oraz sprawozdania i wyjaśnienia
niezwłocznie po otrzymaniu uzasadnionego żądania, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania takiego żądania.
Zgodnie ze Statutem, szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej może określać Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę
Nadzorczą. Na Datę Prospektu Regulamin Rady Nadzorczej nie został jeszcze uchwalony.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności osoba wyznaczona przez
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wyboru Rady Nadzorczej. Porządek obrad pierwszego posiedzenia
obejmować będzie ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz w przypadku, gdy uprawnienia osobiste przysługujące Przemysławowi Gackowi lub Frascati Investments (lub ich następców prawnych pod tytułem ogólnym), opisane powyżej, wygasły, wybór Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał kalendarzowy. Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub, jak opisano powyżej, osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej) zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący lub osoba przez niego wskazana zobowiązany jest zwołać
posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia odpowiedniego wniosku. Jeżeli nie zwołają posiedzenia, do zwołania posiedzenia
Rady Nadzorczej upoważniona będzie osoba, która złożyła wniosek.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
a w razie jego nieobecności przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego, chyba że w porządku obrad znajdują się sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności lub wynagrodzenia.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez (i) wysłanie zaproszeń listem poleconym na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia lub (ii) wysłanie zaproszeń pocztą elektroniczną na co najmniej 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem
posiedzenia. Jednakże w sprawach nagłych Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana może zarządzić inny sposób i terminy zapraszania członków Rady Nadzorczej na posiedzenie, w szczególności terminy odmienne od terminów określonych w zdaniu poprzednim.
W obu przypadkach zaproszenie powinno określać miejsce, datę, godzinę oraz porządek obrad. Ponadto, posiedzenie Rady Nadzorczej może
się odbyć również bez zachowania opisanych warunków zawiadomienia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie
posiedzenia w tym trybie i na zaproponowany porządek obrad. Istnieje również możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej (chyba że z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub Statutu wynikają surowsze warunki podejmowania uchwał), a wszyscy
członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Z zastrzeżeniem warunków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym
lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a w podejmowaniu uchwały brała udział co najmniej połowa członków
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Rady Nadzorczej. Ponadto, na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o każdym istniejącym lub grożącym konflikcie interesów i nie bierze udziału w głosowaniu
nad uchwałą w sprawie, w której może zaistnieć taki konflikt z tym członkiem Rady Nadzorczej.
Uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej określone są w § 21 ust. 3, ust. 4 i ust. 6 Statutu i obejmują m.in. zatwierdzanie wykonywania określonych czynności przez Spółkę, dokonywanie przeglądów i sporządzanie sprawozdań z działalności Spółki, a także ustalanie wynagrodzenia
i uchwalanie planów motywacyjnych dla członków Zarządu.
Pełna lista uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej do pierwszego dnia notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez
GPW obejmuje:
(i)

ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym;

(ii) ocenę wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
(iii) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
(iv) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w punktach (i) i (ii) powyżej;
(v) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
(vi) powoływanie i odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu i likwidatorów, z wyjątkiem powoływania oraz odwoływania członków

Zarządu przez akcjonariuszy posiadających uprawnienia osobiste wskazane w § 24 Statutu;
(vii) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich

czynności;
(viii) udzielanie zezwolenia na tworzenie za granicą zakładów, oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek;
(ix) rozpatrywanie oraz opiniowanie wniosków skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia;
(x) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 10% EBITDA Spółki za ostatni rok obroto-

wy, jeżeli ich suma jest nie mniejsza niż 10.000.000 PLN dla pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji dokonywanych w dowolnym okresie 12 miesięcy, z wyjątkiem finansowania nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia;
(xi) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań (w tym zobowiązań finansowych) przekraczających równowartość 10% EBITDA

Spółki za ostatni rok obrotowy, ale nie mniej niż 20.000.000 PLN, w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji dokonywanych
w dowolnym okresie 12 miesięcy, z wyłączeniem finansowania nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia;
(xii) udzielanie, na wniosek Zarządu, zgody na nabycie lub zbycie prawa lub udziału w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego

nieruchomości o wartości przekraczającej 10.000.000 PLN;
(xiii) udzielanie, na wniosek Zarządu, zgody na zbycie aktywów o wartości przekraczającej 10.000.000 PLN;
(xiv) ustanawianie obciążeń na składnikach majątku Spółki lub wystawianie gwarancji, poręczeń bądź weksli na zabezpieczenie zobowiązań

podmiotów niebędących członkami Grupy;
(xv) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu (w tym w szczególności wynagrodzenia zasadniczego, programów motywacyjnych

(z zastrzeżeniem programów motywacyjnych opartych na akcjach albo innych papierach wartościowych lub instrumentach zamiennych
na akcje utworzonych przez Walne Zgromadzenie), premii i świadczeń dodatkowych (takich jak samochód służbowy, telefon komórkowy
itp.)), wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług lub wynagrodzenia z tytułu kontraktów menedżerskich, z wyjątkiem:
a.

wynagrodzenia (z wyłączeniem programów motywacyjnych), którego wartość dla danego członka Zarządu nie przekracza 850.000 PLN
za rok obrotowy; oraz

b.

łącznej podwyżki wynagrodzenia podstawowego i premii (z wyłączeniem programów motywacyjnych) wszystkich członków Zarządu
w danym roku kalendarzowym o stopę procentową odpowiadającą średniemu rocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w ostatnim roku kalendarzowym powiększonemu o trzy punkty procentowe za dany rok kalendarzowy (przy czym dana kwota
bazowa zostanie pomniejszona o wynagrodzenie zasadnicze i premie w skali rocznej dla osób, które przestały być członkami Zarządu
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w danym roku kalendarzowym oraz powiększona o wynagrodzenie zasadnicze i premie w skali rocznej dla osób, które zostały członkami Zarządu w danym roku kalendarzowym),
z zastrzeżeniem, że powyższe wyłączenia dotyczą kwoty obliczonej jako suma wszystkich kwot otrzymanych przez danego członka Zarządu
od wszystkich podmiotów należących do Grupy z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, świadczenia usług oraz innych świadczeń;
(iii) wybór lub zmianę firmy audytorskiej Spółki, chyba że nową firmą audytorską będzie któryś z następujących podmiotów lub ich podmiotów

powiązanych: (i) Ernst & Young Audit sp. z o.o., (ii) Deloitte Audyt sp. z o.o., (iii) KPMG Audyt sp. z o.o., (iv) PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.,
(v) Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., (vi) PKF Consult sp. z o.o., (vii) BDO sp. z o.o., (viii) UHY ECA
Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub (ix) Mazars Audyt sp. z o.o.;
(iv) zawieranie, zmienianie lub rozwiązywanie umów z akcjonariuszami lub ich podmiotami powiązanymi, z wyjątkiem umów z akcjonariusza-

mi, o których mowa w punkcie (xv) powyżej;
(v) zatwierdzanie biznesplanu i budżetu rocznego na dany rok budżetowy oraz wszelkich zmian do nich;
(vi) udzielanie członkom Zarządu zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej;
(vii) podejmowanie nowych inicjatyw gospodarczych wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki;
(viii) wprowadzenie istotnych zmian w zakresie działalności Spółki (w tym zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej).

Pełna lista uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej po pierwszym dniu notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez
GPW obejmuje:
(i)

ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym;

(ii)

ocenę wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;

(iii)

sporządzanie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla
Spółki;

(iv)

składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w punktach (i) i (ii);

(v)

zatwierdzanie regulaminu Zarządu;

(vi)

powoływanie oraz odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu i likwidatorów, z wyjątkiem powoływania i odwoływania członków
Zarządu powołanych w wykonywaniu uprawnienia osobistego przyznanego Przemysławowi Gackowi albo Frascati Investments – w zależności od tego, kto posiada więcej akcji Spółki;

(vii)

delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, niemogących sprawować swoich
czynności;

(viii) udzielanie zezwolenia na tworzenie przedsiębiorstw, oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek;
(ix)

rozpatrywanie i ocena projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz opiniowanie wniosków skierowanych przez Zarząd do Walnego
Zgromadzenia;

(x)

wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 10% przychodów Spółki za ostatni
rok obrotowy, wykazanych w ostatnim dostępnym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki, nie mniej jednak niż
30.000.000 PLN;

(xi)

udzielenie, na wniosek Zarządu, zgody na nabycie lub zbycie prawa lub udziału w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego
nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 10% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy wskazany w ostatnim dostępnym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki, nie mniejszej jednak niż 30.000.000 PLN;

(xii)

udzielanie, na wniosek Zarządu, zgody na zbycie aktywów o wartości przekraczającej 10% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy
wykazanych w ostatnim dostępnym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki, nie mniej jednak niż 30.000.000 PLN;

(xiii) ustanawianie obciążeń na składnikach majątku Spółki lub wystawianie gwarancji, poręczeń bądź weksli na zabezpieczenie zobowiązań

podmiotów niebędących członkami Grupy;
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(xiv) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, z zastrzeżeniem zasad wynagradzania członków Zarządu przyjętych przez Walne

Zgromadzenie;
(xv)

ustanowienie lub zmiana firmy audytorskiej Spółki;

(xvi) udzielanie członkom Zarządu zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej;
(xvii) sporządzanie i przedkładanie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu swoich opinii, informacji, raportów oraz innych istotnych dokumen-

tów, które powinna sporządzić rada nadzorcza spółki notowanej na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW (w szczególności zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW);
(xviii) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego oraz dokonywa-

nie corocznej oceny funkcjonowania tych systemów, w szczególności w oparciu o zasady określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW;
(xix) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotami powiązanymi (w rozumieniu art. 90h ust. 1 Ustawy o Ofercie

Publicznej), jeżeli jest to wymagane zgodnie z art. 90h i następnymi Ustawy o Ofercie Publicznej;
(xx)

opracowanie procedury okresowej oceny transakcji Spółki z podmiotami powiązanymi w zakresie określonym odpowiednimi przepisami
prawa, w szczególności art. 90j Ustawy o Ofercie Publicznej;

(xxi) opracowywanie i przyjęcie szczegółowych zasad odbywania Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
(xxii) podjęcie decyzji o czasowym zawieszeniu stosowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej na zasadach określonych

właściwymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy o Ofercie Publicznej; oraz
(xxiii) sporządzanie raportu dotyczącego wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej na zasadach określonych właściwymi przepisami

prawa, w szczególności Ustawy o Ofercie Publicznej.
Zgodnie ze Statutem, w okresie, w którym Spółka lub Rada Nadzorcza podlegają właściwym przepisom prawa dotyczącym komitetów audytu
w jednostkach zainteresowania publicznego, w szczególności przepisom Ustawy o Biegłych Rewidentach, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady
Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wynikające z tych właściwych przepisów prawa. Niezależny członek Rady Nadzorczej składa
pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi oświadczenie, że spełnia kryteria niezależności określone w obowiązujących przepisach
prawa. Jeżeli tylko jeden lub żaden z członków Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności określonych w obowiązujących przepisach
prawa, ale Rada Nadzorcza liczy minimalną wymaganą przez Statut liczbę członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza jest uprawniona do działania i wykonywania swoich praw i obowiązków, w szczególności do podejmowania uchwał. Utrata statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej
przez członka Rady Nadzorczej nie wpływa na mandat tego członka Rady Nadzorczej.
Komitety Rady Nadzorczej
Zgodnie ze Statutem, w przypadkach określonych przez właściwe przepisy prawa Rada Nadzorcza tworzy komitety działające w ramach Rady
Nadzorczej. W skład danego komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej wchodzą członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez Radę Nadzorczą. Skład, kompetencje, zadania, obowiązki i sposób działania danego komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej określają właściwe
przepisy prawa, Statut oraz regulamin Rady Nadzorczej. W zakresie nieuregulowanym przez właściwe przepisy prawa, Statut lub regulamin Rady
Nadzorczej, skład, kompetencje, zadania, obowiązki i sposób działania danego komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej określają regulamin danego komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej.
Komitet Audytu
W dniu 8 września 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, jak również uchwałę w sprawie powołania przewodniczącego Komitetu Audytu oraz pozostałych członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Wszystkie uchwały weszły
w życie z chwilą podjęcia.
Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech osób wybranych przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków na czas nieokreślony. Na Datę
Prospektu w skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków. Częstotliwość posiedzeń Komitetu Audytu określa się w zależności od potrzeb.
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Na Dzień Prospektu w skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby:
Agnieszka Słomka-Gołębiowska – Przewodnicząca Komitetu Audytu,
Wojciech Stankiewicz – Członek Komitetu Audytu,
Przemysław Budkowski – Członek Komitetu Audytu.
Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej
5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i badania sprawozdań
finansowych.
Pan Wojciech Stankiewicz i Przemysław Budkowski spełniają kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Pan Wojciech Stankiewicz i Przemysław Budkowski posiadają kwalifikacje w branży,
w której działa Grupa.
W dniu 8 września 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła regulamin Komitetu Audytu.
Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności czynności dotyczące:
(i)

monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej;

(ii) monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego,

w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
(iii) monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania z uwzględ-

nieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
(iv) kontrolowania i monitorowania niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki

świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
(v) informowania Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśniania, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdaw-

czości finansowej Spółki, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
(vi) dokonywania oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażania zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących

badaniem w Spółce, po przeprowadzeniu przez Komitetu Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń jego niezależności;
(vii) przedkładania zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

Komitet Audytu monitoruje skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, w szczególności
poprzez: (i) ocenę adekwatności prowadzonych przez Zarząd systemów identyfikacji, monitorowania i zmniejszania zagrożeń dla działalności
Spółki, (ii) ocenę systemów kontroli wewnętrznej w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami oraz procedury
zapewniające efektywne działanie tych systemów, (iii) akceptację planów kontroli, zlecanie kontroli doraźnych, (iv) ocenę właściwego funkcjonowania procedur redukujących możliwość powstania nieprawidłowych zjawisk w funkcjonowaniu Spółki, a także analizę sprawozdań Zarządu
na temat wykrytych nieprawidłowości w systemie kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej oraz monitorowanie terminowości, zakresu i sposobu podjętych przez Zarząd Spółki działań naprawczych.
Komitet Audytu może żądać od członków Zarządu przedłożenia określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, kontroli wewnętrznej,
audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, niezbędnej do wykonywania jego czynności. Komitet może, jeśli uzna to za stosowne, zapraszać
na posiedzenia Komitetu Audytu w szczególności Członków Zarządu Spółki, pracowników Spółki, inne osoby zatrudnione w Spółce, a także biegłego rewidenta albo przedstawicieli firmy audytorskiej wykonujących czynności rewizji finansowej w Spółce.
Rada Nadzorcza może tworzyć inne niż wymagane przez właściwe przepisy prawa komitety działające w ramach Rady Nadzorczej.
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Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej
Maciej Noga
Przedsiębiorca i inwestor z 21-letnim doświadczeniem. W roku 2000 założył i zbudował od początku Grupę Pracuj, gdzie pełnił funkcję najpierw
dyrektora marketingu od 2000-2014 r., a później od 2014-2018 był odpowiedzialny za inwestycje i strategiczny rozwój firmy. Ponadto w latach
2006-2016 Maciej Noga pełnił funkcję Członka Zarządu Grupa Pracuj S.A., a w latach 2016-2018 Członka Zarządu Grupa Pracuj sp. z o.o. W latach
2014-2018 był również Prezesem Zarządu spółki Architekci Kariery sp. z o.o., która była spółką zależną od Grupy Pracuj, a która zajmowała się
rozwojem kariery kandydatów.
W 2009 r. stworzył spółkę inwestycyjną, która obecnie nosi nazwę Ataraxy Ventures Noga sp.k., której jest właścicielem. Ataraxy Ventures zajmuje się inwestycjami na wczesnym etapie rozwoju w spółki z obszaru ITC, głównie HR Tech i EDUTech, ale też ecommerce i za tę działalność był
kilkukrotnie nominowany do tytułu Anioła Biznesu. Ataraxy Ventures jest wspólnikiem wielu uznawanych startupów, m.in. Worksmile, Booksy
wcześniej Versum, Digital University, JutroMedical, Symmetrical.ai, Sundose, Nickis.com. Od 2012 r. jest Członkiem Zarządu i Wspólnikiem Hedgehog Fund spółka komandytowa sp. z o.o., która była pierwszą w Polsce prywatną firmą typu „Angel Fund”, która może się pochwalić takimi
inwestycjami jak Versum obecnie Booksy, Preply, Allani.pl. Evenea.pl. Od 2013 r. pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Xpress Couriers sp.
z o.o., pierwszej w Polsce spółki, która zaoferowała swoim klientom usługę „same day delivery” Od 2018 r. jest również Partnerem Zarządzającym
Pracuj Ventures ASI. Od 2019 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Sherlock Waste sp. z o.o. i współzałożycielem oraz Doradcą Strategicznym
Symmetrical AI ltd.
Dodatkowo jest członkiem Rady Doradczej funduszu MarketOneCapital, gdzie również jest inwestorem.
W latach 1995-2000 studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie zdobył tytuł Magistra Zarządzania i Marketingu ze specjalizacją w Zarządzeniu Zasobami Ludzkimi. W latach 2003-2004 odbył studia podyplomowe z Marketingu i Strategii Marketingowych w Szkole
Głównej Handlowej. W latach 2011-2013 studiował na Uniwersytecie w Chicago w szkole Booth School of Business Uniwersytetu na kierunku
Finanse Przedsiębiorczości i Private Equity. Ukończył te studia z wyróżnieniem i uzyskał tytuł MBA. W latach 2008-2019 studiował na Uniwersytecie w Chicago, w Harvard Business School, London Business School i na Uniwersytecie Singularity na programach „executive education” z różnych
obszarów biznesu.
John Doran
W latach 2009-2012 John Doran był Wiceprezesem Summit Partners w Wielkiej Brytanii, podmiocie inwestującym w spółki z sektora oprogramowania, sektora finansowego oraz spółki działające w branży internetowej. W Summit Partners John Doran zajmował się między innymi wyszukiwaniem potencjalnych inwestycji dla tego podmiotu. Od 2012 jest komplementariuszem w TCV, podmiocie inwestującym w spółki z sektora
oprogramowania, fintech oraz spółki działające w branży internetowej. W ramach działalności w TCV, John Doran zajmuje się m.in. prowadzeniem
transakcji oraz aktywnym zarządzaniem spółkami portfelowymi w imieniu TCV.
W 2000 r. John Doran ukończył studia licencjackie z ekonomii na Harvard College, a w 2007 ukończył MBA na Harvard Business School.
Wojciech Stankiewicz
Wojciech Stankiewicz jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej. Był członkiem Rady Nadzorczej Grupy Pracuj Sp. z o.o. od 2015 r., w tym przez
część 2018 r. jej Przewodniczącym.
Przez piętnaście lat, w latach 1993-2008, pracował w globalnej firmie doradztwa strategicznego McKinsey & Company, gdzie doszedł do stanowiska partnera. W McKinsey realizował i nadzorował projekty dotyczące strategii, działalności operacyjnej i organizacji w szeregu branż, w tym
bankowości, telekomunikacji, handlu detalicznym, sektorze dóbr konsumpcyjnych i sektorze publicznym. Uczestniczył wtedy też w pracach Polskiego Instytutu Dyrektorów. Pracował w kilkunastu krajach, w tym przez rok w biurze McKinsey w Nowym Jorku. Był również odpowiedzialny za
rekrutację i rozwój pracowników, od kiedy datują się jego kontakty z Pracuj.pl. Po odejściu z McKinsey w latach 2009-2011 był partnerem w firmie
doradczej i inwestycyjnej Metropolitan Capital Solutions. W roku 2011 objął funkcję Prezesa Zarządu Cersanit S.A./Rovese S.A., notowanego
na GPW polskiego producenta płytek i ceramiki sanitarnej posiadającego łącznie 10 fabryk w Europie Środkowo-Wschodniej i zatrudniającego
ponad 7.000 ludzi. Z Cersanitu odszedł w roku 2013. Od tej pory jest partnerem w firmie doradztwa transakcyjnego i domu inwestycyjnym Vertigo Investments, gdzie koncentruje się na transakcjach M&A oraz inwestycjach w spółki z segmentu MŚP, często wymagające restrukturyzacji.
Równocześnie prowadzi własną działalność inwestycyjną.
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Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej, gdzie uzyskał tytuł magistra, kończąc studia z wyróżnieniem
w 1993 r. Studiował również na City University Business School w Londynie. W 1995 r. skończył z wyróżnieniem studia MBA na INSEAD w Fontainebleau we Francji. Włada płynnie angielskim i niemieckim, zna również francuski i hiszpański.
Przemysław Budkowski
Przemysław Budkowski jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.
Założyciel i CEO merXu, platformy handlowej B2B w regionie CEE pomagającej małym i średnim przedsiębiorcom rozwijać sprzedaż online na rynkach UE. Wcześniej w latach 2009-2018 związany z Grupą Allegro, największą firmą technologiczną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
i jednym z największych pracodawców w obszarze rozwoju produktu i technologii, jako prezes zarządu Allegro.pl i Ceneo.pl oraz w ramach Grupy
Naspers jako VP Marketplaces odpowiedzialny za europejskie serwisy transakcyjne typu marketplace. Przed Allegro pracował w Google jako CEE
Product Marketing Manager w Irlandii, USA i w Polsce, gdzie był odpowiedzialny między innymi za rozwój i promocję nowych produktów i usług
firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Karierę zaczynał jako analityk w Equant (Orange Business Services). Członek rady nadzorczej
i komitetu audytowego w Eurocash.
Agnieszka Słomka-Gołębiowska
Agnieszka Słomka-Gołębiowska jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.
Posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku członka rad nadzorczych dużych spółek publicznych i prywatnych z sektora usług finansowych,
nowych technologii, budownictwa oraz przemysłu lotniczego i obronnego. Obecnie jest przewodniczącą rady nadzorczej mBanku oraz Komisji
Prezydialnej i ds. Nominacji, w której zasiada od roku 2014, pełniąc również funkcję członka Komitetu Audytu i Ryzyka. Jednocześnie pełni funkcję
przewodniczącej Komitetu Audytu spółki Ghelamco Invest od roku 2020. Od roku 2017 jest niezależnym członkiem Komitetu Audytu Światowego Programu Żywnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, laureata Pokojowej Nagrody Nobla w roku 2020. W latach 2018-2019
była Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej prywatnej spółki technologicznej TransEU, w latach 2019-2021 Członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu
Audytu Budimex S.A., w latach 2008-2014 była Członkiem Rady Nadzorczej oraz Członkiem Komitetu Audytu, Wynagrodzeń i Inwestycji Banku
BPH, a w latach 2006-2008 była Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Bumar. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Arthur Andersen (w dziale
Audytu i Business Consulting). W latach 2006-2010 była Dyrektorem Prywatyzacji w Agencji Rozwoju Przemysłowego, odpowiedzialną za nadzór
właścicielski nad spółkami portfelowymi z sektora lotniczego i obronnego.
Jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie wykłada i prowadzi badania dotyczące ładu korporacyjnego, ekonomii instytucjonalnej oraz
ekonomii i prawa. W roku 2018 otrzymała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej, a wcześniej
w roku 2005 tytuł doktora nauk ekonomicznych. W latach 1995-2000 Agnieszka Słomka-Gołębiowska studiowała Bankowość i Finanse w Szkole
Głównej Handlowej w ramach programu CEMS i ukończyła studia z wyróżnieniem. W latach 1997-1998 studiowała Biznes Międzynarodowy
w Copenhagen Business School ze specjalizacją Ład Korporacyjny. Od 1998 r. do 1999 r. studiowała w ramach programu MBA we Francuskim
Instytucie Zarządzania. W latach 2000-2001 odbyła liczne kursy z audytu i sprawozdawczości finansowej w Centrum Profesjonalnej Edukacji
w Warszawie, Veldhoven i Chicago. W latach 2001-2002 otrzymała Stypendium badawcze Fulbrighta na Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii,
gdzie przygotowała pracę doktorską pod kierunkiem Olivera Willamsona, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Ukończyła również
liczne kursy dla wyższej kadry zarządzającej w Hertie School of Governance w Berlinie oraz w IESE Business School & Harvard Business School.
Jest członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz niezależnym ekspertem i członkiem założycielem Forum Rad Nadzorczych. W roku 2019
otrzymała nagrodę Osobowość Corporate Governance.
Mirosław Stachowicz
Mirosław Stachowicz jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1986 r. uzyskał tytuł magistra, Uniwersytetu Johna Hopkinsa
oddział w Bolonii oraz Carleton w Ottawie. Ukończył również kurs podyplomowy dla członków rad nadzorczych w INSEAD.
Pracę zawodową rozpoczął jako konsultant w 1989 r., w The Conference Board of Canada w Ottawie, a następnie w Central Europie Trust w Londynie.
Karierę korporacyjną rozpoczął w Bestfoods Europe w Brukseli, a następnie od 1994 r. nieprzerwanie zarządzał przedsiębiorstwami w branży produktów szybkozbywalnych (ang. fast moving consumer goods; FMCG) w Europie Środkowej i Wschodniej. Kierował Bestfoods Romania, Imperial Chemical Industries Poland, Imperial Chemical Industries CEE & Russia i Akzo Nobel Central Europe. Od 2016 r. pełni funkcję Group CEO, Stock Spirits PLC.
Od 2007 r. aktywny w radach nadzorczych spółek publicznych oraz prywatnych, w tym Stock Spirits, CCC, Paged, Harper Hygenics, Grupa Pracuj
oraz Nitroerg.
Mirosław Stachowicz jest zaangażowany w działalność społeczną, m.in. jako założyciel i prezes think-tanku Onkologia 2025.
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Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w spółkach spoza Grupy
W poniższej tabeli zamieszczone zostały informacje na temat spółek spoza Grupy, w których w okresie ostatnich pięciu lat członkowie Rady Nadzorczej: (i) w przypadku prywatnych spółek kapitałowych: (a) pełnili funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych; albo
(b) jednocześnie pełnili funkcje w tych organach oraz byli ich wspólnikami; (ii) w przypadku spółek osobowych: byli ich wspólnikami. W tabeli
wskazano również, czy dany członek Rady Nadzorczej jest nadal członkiem tych organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo
wspólnikiem. W przypadku spółek publicznych, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, informacja o posiadanych przez
członków Rady Nadzorczej akcjach została zamieszczona, o ile posiadane akcje reprezentowały więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu tej spółki. Niektórzy członkowie Rady Nadzorczej posiadają niewielkie pakiety akcji spółek publicznych, które są przez nich nabywane i zbywane w ramach zwykłej działalności inwestycyjnej.
Imię i nazwisko

Maciej Noga

John Doran

Wojciech Stankiewicz

Spółka spoza Grupy
Architekci Kariery sp. z o.o.
Ataraxy Ventures Noga sp.k.
Hedgehog sp. z o.o.
Hedgehog sp. z o.o.
X-Press Couriers sp. z o.o.
Digital University sp. z o.o.
Digital University sp. z o.o.
Sherlock Waste sp. z o.o.
Pracuj Ventures sp. z o.o.
Pracuj Ventures sp. z o.o.
Pracuj Ventures spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ASI sp.k.
Mieszkania 1 SonarHome SPV sp. z o.o.
sp. k.
Hedgehog sp. z o.o. ASI SKA
Gymsteer sp. z o.o.
Believe
Supervista AG (Brillen.de)
Flixbus
Revolut, Ltd.
Relex Solutions
WorldRemit
SportRadar Holding AG
Trade Republic
Mambu
TCV
Perfecto Mobile
Aleksandria Justyna Kaniewska i Wojtek
Stankiewicz sp.j.
Barista Holdings sp. z o.o.
CPS Catering spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k. (w upadłości)*
Estelligence sp. z o.o.
Estelligence Services spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Hospitality Holding
sp. z o.o.
Kapitał Ziemski sp. z o.o.
Kapitał Ziemski Kaniewska i Stankiewicz
sp.j.
Kapitał Ziemski sp. z o.o. Sawa sp.k.
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Funkcja
Prezes Zarządu
Komplementariusz
Członek Zarządu
Wspólnik
Członek Rady Nadzorczej
Członek Zarządu
Wspólnik
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Prezes Zarządu
Wspólnik
Komplementariusz

Czy funkcja jest pełniona
na Datę Prospektu
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Komandytariusz

Tak

Akcjonariusz
Członek Rady Nadzorczej
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Obserwator Rady Dyrektorów
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Obserwator Rady Dyrektorów
Członek Rady Dyrektorów
Komplementariusz
Członek Zarządu
Wspólnik

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie

Wspólnik
Komandytariusz

Tak
Nie

Wspólnik
Komandytariusz

Tak
Tak

Wspólnik

Tak

Wspólnik
Wspólnik

Tak
Nie

Komandytariusz

Tak
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Imię i nazwisko

Przemysław Budkowski

Spółka spoza Grupy
Projekt Słowiańska
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.
Nowy Kapitał Ziemski spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością I sp.k.
Nowy Kapitał Ziemski spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością II
sp.k.
Terra spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Alta SKA
Terra spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Incognita SKA
Terra spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Nova SKA
Terra spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.
Terra spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością SKA
Vertigo Investments
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.
A. Blikle sp. z o.o.
A. Blikle sp. z o.o.
Barista S.A.
Barista Holdings sp. z o.o.
Bespoke Catering sp. z o.o.
Estelligence sp. z o.o.
Flavours Factory sp. z o.o.
GN Aleja Słowiańska
sp. z o.o.
Hospitality Holding
sp. z o.o.
Kapitał Ziemski sp. z o.o.
Korund sp. z o.o.
Rubin sp. z o.o.
She-Wolf sp. z o.o.
She-Wolf sp. z o.o.
Sweet Corners sp. z o.o.
Sweet Corners sp. z o.o.
Terra sp. z o.o.
Terra sp. z o.o.
Vertigo Investments
sp. z o.o.
Vertigo Investments
sp. z o.o.
Warmia Estate sp. z o.o.
Warmia Estate sp. z o.o.
Allegro.pl sp. z o.o.
Ceneo sp. z o.o.
Merxu sp. z o.o.
Eurocash S.A.
Spokey sp. z o.o.
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Funkcja
Komandytariusz

Czy funkcja jest pełniona
na Datę Prospektu
Nie

Komandytariusz

Tak

Komandytariusz

Tak

Akcjonariusz

Tak

Akcjonariusz

Tak

Akcjonariusz

Tak

Komandytariusz

Nie

Akcjonariusz

Tak

Komandytariusz

Nie

Członek Rady Nadzorczej
Prezes Zarządu
Prezes Rady Nadzorczej
Członek Zarządu
Prezes Zarządu
Członek Rady Nadzorczej
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie

Prezes Zarządu

Tak

Członek Zarządu
Prezes Zarządu
Prezes Zarządu
Prezes Zarządu
Wspólnik
Prezes Zarządu
Wspólnik
Prezes Zarządu
Wspólnik
Członek Zarządu

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Wspólnik

Tak

Prezes Zarządu
Wspólnik
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Zarządu
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
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Imię i nazwisko

Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Mirosław Stachowicz

Spółka spoza Grupy
mBank S.A.
Ghelamco Invest sp. z o.o.
Budimex

Funkcja
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Przewodnicząca Komitetu Audytu
Członek Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca Rady
Nadzorczej
Group Chief Executive Officer
Akcjonariusz
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Trans.EU Group S.A.
Stock Spirits Group PLC
Stock Spirits Group PLC
Harper Hygienics S.A.
Nitroerg S.A.
CCC S.A.
Paged S.A.

Czy funkcja jest pełniona
na Datę Prospektu
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie

* CPS Catering sp. z o.o. sp.k. była spółką świadczącą usługi cateringowe przede wszystkim w szkołach, tj. prowadząc stołówki szkolne. W momencie nastania pandemii i zamknięcia
szkół spółka utraciła możliwość osiągania jakichkolwiek przychodów, równocześnie pozostając z pełną bazą kosztową, co zmusiło zarząd tej spółki do złożenia wniosku o upadłość.
Źródło: Spółka

Żaden z podmiotów uwzględnionych w powyższej tabeli nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec podmiotów z Grupy.

Pozostałe informacje dotyczące członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Wynagrodzenie i inne świadczenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Warunki umów o pracę i zasady wynagradzania członków Zarządu
W dniu 22 października 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie („Polityka Wynagrodzeń”). Polityka Wynagrodzeń
obowiązuje od pierwszego dnia notowania Akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu w 2020 r.
Poniższa tabela zawiera informacje na temat wynagrodzeń wypłaconych oraz wartości świadczeń niepieniężnych przyznanych w 2020 r. przez
Spółkę i Spółki Zależne wszystkim członkom Zarządu pełniącym funkcję w 2020 r.
Imię i nazwisko
Przemysław Gacek
Rafał Nachyna
Gracjan Fiedorowicz
Razem

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego
przez Spółkę w 2020 (PLN)
370.779
707.836
480.000
1.558.615

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego
przez Spółki Zależne w 2020 (PLN)
0
0
0
0

Źródło: Spółka
W 2020 r. członkowie Zarządu korzystali z samochodu osobowego i telefonu komórkowego, których koszty ponosiła Spółka. Dodatkowo, w 2020 r.
Spółka pokryła koszty prywatnego pakietu medycznego. W 2020 r. Przemysław Gacek otrzymał od Spółki świadczenia niepieniężne o łącznej
wartości 85,65 zł, a Gracjan Fiedorowicz 306,01 zł. Całkowita wartość świadczeń niepieniężnych otrzymanych przez Rafała Nachynę w 2020 r.
wyniosła 4.332,68 zł. Łączna szacunkowa wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych przez Spółkę członkom Zarządu w 2020 r. wynosi
4.724,34 PLN. Spółki Zależne nie przyznały członkom Zarządu żadnych świadczeń niepieniężnych w 2020 r.
Informacje na temat łącznej kwoty wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu przez Spółkę oraz jej podmioty zależne w latach zakończonych w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz 2018 r. zostały przedstawione w punkcie „Transakcje z podmiotami powiązanymi – Transakcje z członkami
Zarządu i Rady Nadzorczej”.
Zasady ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Zgodnie ze Statutem, członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w jej pracach. Wynagrodzenie to ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
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Wynagrodzenia i świadczenia niepieniężne Członków Rady Nadzorczej w 2020 r.
Poniższa tabela zawiera informacje na temat wynagrodzeń wypłaconych oraz wartości świadczeń niepieniężnych przyznanych w 2020 r. przez
Spółkę i Spółki Zależne wszystkim członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcję w 2020 r.
Imię i nazwisko
Maciej Noga
John Doran
Maciej Filipkowski
Wojciech Stankiewicz
Przemysław Budkowski
Agnieszka Słomka-Gołębiowska
Razem

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego
przez Spółkę w 2020 (PLN)
90.000
0
48.000
49.414
28.000
0
215.414

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego
przez Spółki Zależne w 2020 (PLN)
0
0
0
0
0
0
0

Źródło: Spółka

W 2020 r. członkowie Rady Nadzorczej korzystali z samochodu osobowego i telefonu komórkowego, których koszty ponosiła Spółka. Dodatkowo,
w 2020 r. Spółka pokryła koszty prywatnego pakietu medycznego jednego z członków Rady Nadzorczej.
Informacje na temat łącznej kwoty wynagrodzenia wypłaconego członkom Rady Nadzorczej przez Spółkę oraz jej podmioty zależne w latach
zakończonych w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz 2018 r. zostały przedstawione w punkcie „Transakcje z podmiotami powiązanymi – Transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej”.
Umowy z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej uprawniające do uzyskania świadczeń wypłacanych w dniu ustania stosunku prawnego łączącego te
osoby ze Spółką z Grupy
Przemysław Gacek jest stroną umowy dotyczącej zakazu konkurencji przez okres 12 miesięcy po ustaniu zatrudnienia, a Rafał Nachyna i Gracjan
Fiedorowicz przez okres 6 miesięcy po ustaniu zatrudnienia. Na Datę Prospektu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie są stronami umów,
które określałyby świadczenia wypłacane w chwili zaprzestania pełnienia funkcji członka Zarządu albo Rady Nadzorczej, ani nie przysługiwały
im inne dodatkowe świadczenia z tytułu zakończenia pełnienia funkcji lub ustania stosunku prawnego łączącego te osoby ze Spółką z Grupy,
z wyjątkiem umów o zakazie konkurencji dotyczących członków Zarządu opisanych w rozdziale „Zarządzanie i ład korporacyjny – Zarząd – Umowy
o zakazie konkurencji z członkami Zarządu”.
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych, rentowych i innych świadczeń na rzecz członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Na Datę Prospektu nie występują zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych, rentowych i innych świadczeń na rzecz członków Zarządu i Rady
Nadzorczej.
Akcje Istniejące i opcje na Akcje posiadane przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Posiadane Akcje
Zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami, na Datę Prospektu, spośród członków Zarządu i Rady Nadzorczej następujące osoby posiadają Akcje
lub opcje na Akcje.
Imię i nazwisko
Przemysław Gacek
Rafał Nachyna
Gracjan Fiedorowicz
Maciej Noga
Mirosław Stachowicz

Liczba Akcji
37.262.000
100.120
156.300
6.957.000
108.730

Źródło: Spółka

Na Dzień Prospektu żaden z członków Zarządu lub Rady Nadzorczej nie posiada opcji na Akcje.
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Łączna wartość nominalna posiadanych
Akcji (PLN)
186.310.000
500.600
781.500
34.785.000
543.650
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Udział członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w Ofercie
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej, na Datę Prospektu, poszczególni członkowie Zarządu lub Rady
Nadzorczej nie zamierzają nabywać Akcji w Ofercie. Rafał Nachyna, Przemysław Budkowski oraz Wojciech Stankiewicz nie podjęli jeszcze decyzji
w tym zakresie.
Umowy i porozumienia, na mocy których członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostali powołani w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej
Na Datę Prospektu nie istnieją żadne umowy ani porozumienia z akcjonariuszami Spółki, klientami, dostawcami ani innymi podmiotami, na podstawie których jakikolwiek Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej zostałby powołany w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Oświadczenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej, poza wyjątkami opisanymi w niniejszym rozdziale, w okresie
pięciu lat przed Datą Prospektu żaden z członków Zarządu i Rady Nadzorczej:
•• nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem spółek spoza Grupy;
•• nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
•• nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych);
•• żaden sąd nie wydał wobec niego zakazu pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź
zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki;
•• nie był członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach,
względem których w okresie ostatnich pięciu lat: (i) prowadzono postępowanie upadłościowe (lub wniosek o ogłoszenie upadłości tego
podmiotu został oddalony ze względu na brak środków na koszty postępowania upadłościowego); (ii) prowadzona była likwidacja; (iii)
prowadzono postępowanie naprawcze; lub (iv) ustanowiony był zarząd komisaryczny.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami na Datę Prospektu, nie istnieją żadne powiązania rodzinne pomiędzy członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, żaden z członków Zarządu i Rady Nadzorczej (z wyjątkiem zasiadania w organach zarządzających lub nadzorczych innych podmiotów), nie
prowadził innej działalności poza Spółką, która mogłaby mieć istotny wpływ na Spółkę.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami na Datę Prospektu, ani u członków Zarządu, ani u członków Rady Nadzorczej Spółki nie występują, choćby
potencjalne, konflikty interesów pomiędzy obowiązkami wobec Spółki a prywatnymi obowiązkami lub innymi obowiązkami członków Zarządu
lub Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności zaś żaden z nich: (i) nie prowadzi innej działalności poza Spółką, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Spółki; (ii) nie wykonuje poza Spółką działalności konkurencyjnej wobec Spółki; (iii) nie jest wspólnikiem konkurencyjnej wobec Spółki
lub podmiotów zależnych, spółki cywilnej lub osobowej; oraz (iv) nie jest członkiem organów spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Spółki
lub podmiotów zależnych ani nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi Spółce na Datę Prospektu, spośród członków Rady Nadzorczej warunki niezależności w rozumieniu Ustawy
o Biegłych Rewidentach oraz kryteria niezależności określone w zasadzie 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW spełniają: Przemysław Budkowski, Agnieszka Słomka-Gołębiowska oraz Wojciech Stankiewicz. Przemysław Budkowski i Wojciech Stankiewicz posiadają wiedzę
z branży, w której działa Emitent. Agnieszka Słomka-Gołębiowska posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań
finansowych.
Potencjalne istotne zmiany w organach korporacyjnych Spółki
Na Datę Prospektu Spółka nie identyfikuje żadnych potencjalnych zmian w organach zarządczych i nadzorczych, które potencjalnie mogłyby mieć
wpływ na ład korporacyjny Spółki.
Programy motywacyjne
Program Motywacyjny 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 października 2021 r. podjęło uchwałę ustanawiającą program motywacyjny nr 1 („Program
Motywacyjny 1”) dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
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lub umowy zlecenia, niezależnie od prawa właściwego rządzącego umową) Grupy („Uczestnik, Uczestnicy”). Program Motywacyjny 1 będzie
oparty na akcjach wyemitowanych na mocy upoważnienia przyznanego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 października 2021 r. („Akcje Premiowe 1”). Zarząd
jest uprawniony do emisji maksymalnie 1.021.563 Akcji Premiowych 1, reprezentujących maksymalnie 1,5% kapitału zakładowego na Dzień
Prospektu, w celu realizacji Programu Motywacyjnego 1, z możliwością wyłączenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej. Dwa główne cele
Programu Motywacyjnego 1 to: osiąganie długoterminowych celów biznesowych Spółki oraz utrzymanie stosunku zatrudnienia z pracownikami,
którzy mają kluczowy wpływ na kształtowanie i realizację strategii Spółki. Program Motywacyjny 1 będzie realizowany w latach 2022-2024.
Zarząd określi listę Uczestników oraz maksymalną liczbę Akcji Premiowych 1 dostępnych dla danego Uczestnika w każdym roku trwania Programu
Motywacyjnego 1. Zarząd będzie uprawniony do wskazania nowych Uczestników, zmiany maksymalnej liczby Akcji Premiowych 1 dostępnych dla
Uczestnika lub do usunięcia Uczestnika z Programu Motywacyjnego 1 na podstawie regulaminu Programu Motywacyjnego 1. Uczestnicy mogą
zostać usunięci z Programu Motywacyjnego 1 w wyniku negatywnej weryfikacji danego Uczestnika, w szczególności niskiej oceny spełnienia
indywidualnych celów stawianych danemu Uczestnikowi, niskiej oceny postawy Uczestnika w zakresie reprezentowania wartości i kompetencji Spółki, angażowania się w lub rozpoczęcia działalności konkurencyjnej lub działania na szkodę Spółki. Nowy Uczestnik będzie uprawniony
do udziału w Programie Motywacyjnym 1, począwszy od kolejnego roku kalendarzowego okresu trwania Programu Motywacyjnego 1. Uczestnik
nie będzie uprawniony do otrzymania Akcji Premiowych 1 w ramach Programu Motywacyjnego 1, jeżeli taki Uczestnik na dzień 31 marca 2025 r.
nie będzie pracownikiem lub Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki; złoży lub otrzyma wypowiedzenie w odniesieniu do swojej umowy o pracę z winy Uczestnika (dla uniknięcia wątpliwości, nawet jeśli data wejścia w życie wypowiedzenia takiej umowy o pracę przypada po
31 marca 2025 r.); zawrze porozumienie w sprawie rozwiązania jego stosunku pracy.
W celu udziału w Programie Motywacyjnym 1 każdy Uczestnik musi, po rozpoczęciu każdego roku kalendarzowego w okresie trwania Programu
Motywacyjnego 1, podpisać list w sprawie uczestnictwa w Programie.
Uprawnienie Uczestnika do otrzymania Akcji Premiowych 1 zostanie warunkowo nabyte na koniec każdego roku kalendarzowe w okresie trwania
Programu Motywacyjnego 1 (razem jako: „Okresy Wyników”, każdy z nich jako: „Okres Wyników”) i będzie uzależnione od spełnienia poniższych warunków, które zostaną określone szczegółowo przez Zarząd:
•• realizacji określonego wyniku finansowego na dany Okres Wyników (w proporcji 80%);
•• realizacji określonego celu biznesowego na dany Okres Wyników (w proporcji 20%).
Żadne Akcje Premiowe 1 nie zostaną przyznane żadnemu Uczestnikowi w danym Okresie Wyników, o ile nie zostanie spełniony warunek konieczny,
czyli osiągnięcie zakładanej wartości skorygowanej EBITDA Grupy określonej przez Zarząd dla danego Okresu Wyników.
Zarząd może: (i) zrezygnować z któregokolwiek lub wszystkich celów w danym Okresie Wyników lub (ii) zmienić którykolwiek lub wszystkie cele
w danym Okresie Wyników, pod warunkiem, że zmienione cele będą bardziej rzetelnym miernikiem wyników (zgodnie z zasadną decyzją Zarządu) i będzie można oczekiwać, że ich spełnienie nie będzie trudniejsze niż w przypadku pierwotnych celów. Zarząd będzie uprawniony, według
własnego uznania, do dokonania zmiany maksymalnej liczby Akcji Premiowych 1 dostępnych dla Uczestnika w kolejnych Okresach Wyników,
jeżeli w opinii Zarządu wpływ jego stanowiska na strategię Spółki ulegnie zmianie.
Tak szybko, jak będzie to racjonalnie możliwe po zakończeniu każdego Okresu Wyników, każdy Uczestnik otrzyma od Zarządu zawiadomienie
potwierdzające łączną liczbę Akcji Premiowych 1, do których dany Uczestnik będzie warunkowo uprawniony, przy czym Zarząd podejmie uchwałę
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i przydziału Akcji Premiowych 1 poszczególnym Uczestnikom nie wcześniej niż w dniu
31 marca 2025 r. („Data Przydziału”).
Każdy Uczestnik zapłaci cenę emisyjną za Akcje Premiowe 1 według jednej z wybranych przez siebie poniżej metod:
•• w wysokości równowartości w PLN 67% ostatecznej ceny za jedną Akcję w transzy dla Inwestorów Indywidualnych ustalonej w ramach
Oferty po zaokrągleniu w dół do pełnego grosza (1/100 PLN); lub
•• według wartości nominalnej jednej Akcji, czyli 5 PLN.
Jeżeli Uczestnik wybierze sposób płatności według wartości nominalnej Akcji, wówczas liczba Akcji Premiowych 1, które mogą zostać przydzielone Uczestnikowi, zostanie zmniejszona zgodnie ze wzorem zawartym w regulaminie Programu Motywacyjnego 1 określonym przez Zarząd.
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Akcje Premiowe 1 będą przedmiotem ograniczenia w zakresie ich zbywania (lock-up) przez 15 miesięcy, licząc od Daty Przydziału. Akcje Premiowe 1 będą częściowo zwalniane z ograniczenia ich zbywania (lock-up) co 5 miesięcy zgodnie z mechanizmem przedstawionym w tabeli poniżej:
Okres Lock-Up
Akcji Premiowych 1
(„Okres Lock-Up”)
1.
2.
3.
4.

Procent Akcji Premiowych 1
podlegających
Blokadzie Zbywania
na koniec Okresu Lock-Up
75%
50%
25%
0%

Zniesienie Blokady Zbywania
Data Przydziału
5 m-cy od Daty Przydziału
10 m-cy od Daty Przydziału
15 m-cy od Daty Przydziału

Procent Akcji Premiowych 1
niepodlegających
Blokadzie Zbywania
na koniec Okresu Lock-Up
25%
50%
75%
100%

Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie Akcji Premiowych 1 do obrotu na rynku regulowanym GPW niezwłocznie po rejestracji przez sąd
rejestrowy emisji Akcji Premiowych 1, korzystając z odpowiedniego zwolnienia z obowiązku sporządzenia prospektu lub na podstawie innego
dokumentu informacyjnego przygotowanego na podstawie przepisów Rozporządzenia Prospektowego.
Program Motywacyjny 2 i 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 października 2021 r. przyjęło uchwały ustanawiające regulaminy programu motywacyjnego nr 2 i 3 (każdy osobno jako „Program Motywacyjny 2” oraz „Program Motywacyjny 3”, łącznie „Programy Motywacyjny 2&3”). Dwa
główne cele Programów Motywacyjnych 2&3 to:
•• osiąganie długoterminowych celów biznesowych Spółki;
•• utrzymanie stosunku zatrudnienia z pracownikami, którzy mają kluczowy wpływ na kształtowanie i realizację strategii Spółki.
Programy Motywacyjne 2&3 będą oparte na akcjach wyemitowanych na mocy upoważnienia przyznanego Zarządowi do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego na mocy Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października
2021 r. („Akcje Premiowe 2&3”), z możliwością wyłączenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej.
Program Motywacyjny 2 przeznaczony jest dla pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia (niezależnie
od prawa właściwego rządzącego umową)) Grupy, członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.
Program Motywacyjny 3 przeznaczony jest dla współpracowników Grupy (osób prowadzących działalność gospodarczą, które świadczą na rzecz
Grupy usługi na podstawie oddzielnej umowy o świadczenie usług (niezależnie od prawa właściwego rządzącego umową)) (uczestnicy Programu
Motywacyjnego 2 i 3 łącznie jako „Uczestnicy Programów Motywacyjnych 2&3”).
Zarząd będzie upoważniony do emisji maksymalnie 163.113 Akcji Premiowych 2 oraz 7.147 Akcji Premiowych 3, reprezentujących łącznie nie
więcej niż 0,25% kapitału zakładowego Spółki na Dzień Prospektu dla zrealizowania Programów Motywacyjnych 2 i 3.
Zarząd określi listę Uczestników oraz maksymalną liczbę Akcji Premiowych 2&3 dostępnych dla danego Uczestnika. Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania Akcji Premiowych 2&3 w ramach Programu Motywacyjnego 2&3, jeżeli taki Uczestnik na dzień 30 września 2021 r. i w dacie
przydziału Akcji Premiowych 2&3 nie będzie odpowiednio pracownikiem lub Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki albo współpracownikiem Grupy; złoży lub otrzyma wypowiedzenie w odniesieniu do swojej umowy o pracę lub współpracę z winy Uczestnika (dla uniknięcia
wątpliwości, nawet jeśli data wejścia w życie wypowiedzenia takiej umowy przypada po 30 września 2021 r.); zawrze porozumienie w sprawie
rozwiązania jego stosunku pracy.
Liczba akcji, którą otrzyma każdy z Uczestników Programów Motywacyjnych 2&3, będzie ustalana według uznania Zarządu na podstawie dwóch
czynników:
•• łącznego stażu pracy lub współpracy w Grupie; oraz
•• wysokości wynagrodzenia Uczestnika Programów Motywacyjnych 2&3, które odzwierciedla jego wpływ na rozwój Grupy.
Każdy Uczestnik Programów Motywacyjnych 2&3 w celu udziału w Programie Motywacyjnym 2&3 musi podpisać list od Zarządu w sprawie
uczestnictwa w programie określający maksymalną liczbę Akcji Premiowych 2&3, które są warunkowo dostępne dla takiego Uczestnika Programów Motywacyjnych 2&3. Każdy Uczestnik Programów Motywacyjnych 2&3 zapłaci cenę emisyjną za jedną Akcję Premiową 2&3 równą
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wartości nominalnej jednej Akcji Spółki, czyli 5 PLN za każdą Akcję Premiową 2&3. Zarząd podejmie jednorazowo uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i przydziału Akcji Premiowych 2&3 poszczególnym Uczestnikom Programów Motywacyjnych 2&3 niezwłocznie
po otrzymaniu od każdego z Uczestników potwierdzenia zapłaty ceny emisyjnej („Data Przydziału dla Programów Motywacyjnych 2&3”).
Akcje Premiowe 2&3 będą przedmiotem 6-miesięcznej blokady zbywalności (lock-up), licząc od Daty Przydziału dla Programów Motywacyjnych
2&3. Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie Akcji Premiowych 2&3 do obrotu na rynku regulowanym GPW niezwłocznie po dacie rejestracji
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy, korzystając z odpowiedniego zwolnienia z obowiązku sporządzenia prospektu
lub na podstawie innego dokumentu informacyjnego przygotowanego na podstawie przepisów Rozporządzenia Prospektowego.
Upoważnienie Zarządu do emisji Akcji Premiowych 1 oraz Akcji Premiowych 2&3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę upoważniającą Zarząd do emisji nowych akcji na okaziciela w liczbie nie większej
niż 1.191.823 o wartości nominalnej 5 PLN każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.959.115 PLN. W granicach kapitału
docelowego Zarząd uprawniony jest do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki na potrzeby związane
z realizacją programów motywacyjnych, o których mowa powyżej. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy przedmiotowej zmiany
Statutu Spółki, to jest zmiany dokonanej na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/2021 z dnia 22 października 2021 r.
Biorąc pod uwagę, że upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Uchwały o Ustanowieniu Kapitału Docelowego
wygasa z upływem trzech lat, a przydział Akcji Premiowych 1 będzie miał miejsce nie wcześniej niż w dniu 31 marca 2025 r., intencją Spółki będzie
podjęcie działań, aby Walne Zgromadzenie podjęło do końca 2022 r. uchwałę o przedłużeniu uprawnienia Zarządu do podwyższania kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału
docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej, w taki sposób aby podwyższenie kapitału zakładowego i emisja Akcji Premiowych 1
były możliwe w 2025 r.

Ład korporacyjny
Zasady ładu korporacyjnego Grupy
Na Datę Prospektu w Spółce obowiązują m.in. następujące regulacje:
•• instrukcja dotycząca zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing) przyjęta uchwałą Zarządu z dnia 26 stycznia 2021 r.;
•• kodeks antykorupcyjny Spółki przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 26 stycznia 2021 r.;
•• polityka prezentowa przyjęta uchwałą Zarządu z dnia 26 stycznia 2021 r.; polityka antymobbingowa przyjęta uchwałą Zarządu z dnia
24 lipca 2020 r.;
•• Kodeks etyki przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 26 stycznia 2021 r.
Polityka antykorupcyjna Spółki określa zasady postępowania w zakresie identyfikacji czynów noszących znamiona korupcji, a także zasady
zgłaszania nadużyć i działań podejmowanych w celu przeciwdziałania korupcji. Celem Polityki antykorupcyjnej jest przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym oraz przestrzeganie najwyższych standardów moralnych. Polityka antykorupcyjna m.in. określa grupę osób objętych polityką,
wprowadza definicję korupcji, definiuje zachowania zabronione, zasady komunikacji i współpracy z klientami oraz określa zasady przeciwdziałania korupcji.
Kodeks Etyki jest zbiorem zasad postępowania i norm etycznych. Kodeks reguluje określone ogólne praktyki i procedury biznesowe stosowane
przez Spółkę i Spółki Zależne w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Kodeks Etyki opiera się na następujących zasadach: (i) „zorientowanie na klienta”; (ii) „odpowiedzialność za swoją pracę i cele Spółki”; (iii) „odwaga w działaniu i uczenie się na błędach”; (iv) „szacunek dla
różnorodności” oraz (v) „radość z pracy”. Spółka wdraża zasady przewidziane w Kodeksie Etycznym poprzez okresowe szkolenia, systematyczne
przypominanie zasad i doskonalenie oraz okresową weryfikację przyjętych zapisów.
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Kontrola wewnętrzna
Audyt wewnętrzny
W Spółce nie ma wyodrębnionych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za audyt wewnętrzny i kontrolę wewnętrzną. Mechanizmy kontroli są na bieżąco dostosowywane do sytuacji i potrzeb Spółki. W każdym roku obrotowym Zarząd Spółki sporządza własną ocenę skuteczności
systemów kontroli wewnętrznej.
Kontrola wewnętrzna w zakresie sprawozdawczości finansowej
W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki podstawowym elementem kontroli jest weryfikacja sprawozdań finansowych przez
niezależnego biegłego rewidenta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada Nadzorcza dokonuje oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.
Ponadto, Rada Nadzorcza ocenia wnioski Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty i składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne
sprawozdanie z wyników tej oceny. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, które będzie przedstawiać rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki zgodnie z MSSF/MSR, przyjętymi zasadami rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami prawa i Statutem, a także za kontrolę
wewnętrzną, która w ocenie Zarządu jest niezbędna do sporządzenia sprawozdania finansowego, które będzie wolne od istotnych zniekształceń
wynikających z nadużyć lub błędów.
Na Datę Prospektu do kluczowych procesów sprawozdawczości finansowej podlegających kontroli należą procesy, o których mowa powyżej.
Na Datę Prospektu audytor zewnętrzny badający sprawozdania finansowe Spółki i Grupy nie sformułował żadnych uwag dotyczących funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Grupie.
Audyt wewnętrzny i kontrola
W Spółce nie funkcjonują wyodrębnione jednostki organizacyjne odpowiedzialne za audyt wewnętrzny oraz kontrolę wewnętrzną. Mechanizmy
kontroli dostosowywane są na bieżąco do sytuacji i potrzeb Spółki. W każdym roku obrotowym Zarząd Spółki przygotowuje własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza dokonuje oceny ich skuteczności na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.
Komitet Audytu monitoruje skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, w szczególności
poprzez: (i) ocenę adekwatności prowadzonych przez Zarząd systemów identyfikacji, monitorowania i zmniejszania zagrożeń dla działalności
Spółki, (ii) ocenę systemów kontroli wewnętrznej w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami oraz procedury
zapewniające efektywne działanie tych systemów, (iii) akceptację planów kontroli, zlecanie kontroli doraźnych, (iv) ocenę właściwego funkcjonowania procedur redukujących możliwość powstania nieprawidłowych zjawisk w funkcjonowaniu Spółki, a także analizę sprawozdań Zarządu
na temat wykrytych nieprawidłowości w systemie kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej oraz monitorowanie terminowości, zakresu i sposobu podjętych przez Zarząd Spółki działań naprawczych.
Sprawozdawczość finansowa
W Spółce za system sprawozdawczości finansowej odpowiada Zarząd, a w szczególności Członek Zarządu, pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora Finansowego Spółki. Komitet Audytu w ramach swoich kompetencji monitoruje proces sprawozdawczości finansowej.
W każdym roku obrotowym Zarząd Spółki przygotowuje własną ocenę systemów zarządzania systemem sprawozdawczości finansowej wraz
ze sprawozdaniem dla Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza dokonuje oceny w zakresie sprawozdania z oceną własną Zarządu na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. W ramach czynności dotyczących monitorowania sprawozdawczości finansowej Komitet Audytu dokonuje przeglądu i oceny przyjętej przez spółkę polityki rachunkowości i stosowanych zasad sporządzania sprawozdań finansowych, szczególnie dotyczących
skomplikowanych lub nietypowych transakcji, wszelkich zmian wprowadzonych do powyższych zasad oraz przyjętych przez Zarząd prognoz,
szacunków lub założeń. Ponadto, dokonuje przeglądu i oceny: (i) procesu prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań, w tym wykorzystywanych systemów IT, (ii) sposobu wprowadzenia przez Spółkę nowych regulacji w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, (iii) procesu
i oceny rzetelności komunikacji informacji finansowych, w tym prognoz i informacji bieżących kierowanych do mediów, analityków, inwestorów
i instytucji nadzoru. Oprócz powyższego, Komitet Audytu dokonuje przeglądu raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych przed ich publikacją.
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Zatwierdzenie raportu okresowego przez Zarząd wymaga dokonania uprzednio przeglądu sprawozdań przez Komitet Audytu oraz wprowadzania
ewentualnych zmian do raportów okresowych. Przegląd ten obejmuje badanie poprawności i kompletności zawartych w nich informacji, analizy
wyników i raportu audytora zewnętrznego z badania sprawozdań finansowych, w tym informacji o ograniczeniach zakresu badania czy dostępu
do informacji, odmowie badania lub wydania opinii oraz ewentualnej różnicy zdań między biegłym rewidentem a Zarządem.
Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację w sprawie kierowanego do Walnego Zgromadzenia sprawozdania z wyników
oceny rocznego sprawozdania finansowego, a także przedkłada zalecenia mające na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości
finansowej.
Zarządzanie ryzykiem
W każdym roku obrotowym Zarząd Spółki przygotowuje własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem. Rada Nadzorcza dokonuje jej oceny na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.
W ramach monitorowania systemów zarządzaniem ryzykiem Komitet Audytu w szczególności (i) opiniuje projekty regulacji wewnętrznych w zakresie identyfikacji i mapy ryzyk oraz procedur zarządzania ryzykiem, (ii) ocenia przestrzeganie zasad zarządzania ryzykiem w Spółce i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem przez Zarząd w obszarach ryzyka finansowego, operacyjnego i strategicznego Spółki; (iii) ocenia politykę ubezpieczeń
majątkowych Spółki oraz ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej członków jej organów, (iv) ocenia dostosowanie Spółki do stanowisk i decyzji,
kierowanych do Spółki ze strony Komisji Nadzoru Finansowego bądź innych podmiotów, które prowadzą nadzór nad działalnością Spółki.
Spółka utrzymuje systemy zarządzania ryzykiem oraz nadzoru odpowiednie do wielkości Spółki oraz rodzaju i skali prowadzonej działalności.
W Spółce nie funkcjonuje wyodrębniona jednostka organizacyjna odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem.
Za wdrożenie i utrzymanie skutecznego systemu zarządzania ryzykiem odpowiada Zarząd. Osoby, które są odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.
Rada Nadzorcza w ramach stałego nadzoru nad działalnością Spółki, w ramach regularnych i zaplanowanych posiedzeń oraz doraźnych kontaktów i telekonferencji monitoruje wszystkie kluczowe obszary ryzyk. Monitorowanie oparte jest o informacje, sprawozdania, prezentacje oraz
materiały i opinie okresowo dostarczane Radzie przez Zarząd Spółki lub osoby odpowiedzialne za kluczowe obszary.
Kluczowe obszary ryzyka Spółki obejmują: i) ryzyko związane z utratą płynności finansowej; ii) ryzyko związane z ochroną danych osobowych; iii)
ryzyko przestoju w działalności i awarii systemu informatycznego; iv) ryzyko związane z awarią sprzętu wykorzystywanego w działalności Spółki;
v) ryzyko konkurencji; vi) ryzyko roszczeń z zakresu praw własności intelektualnej; vii) ryzyko związane z niezrealizowaniem strategii Spółki.
W ramach wewnętrznego systemu zarządzania ryzykiem Spółka prowadzi bieżącą ocenę poziomu ryzyka związanego z wymienionymi powyżej
czynnikami. Poziom ryzyka związanego z utratą płynności badany jest w ramach wewnętrznej sprawozdawczości zarządczej w oparciu o obserwację standardowych miar płynności. Ze względu na fakt, że pozostałe kluczowe ryzyka związane z działalnością Spółki mają charakter ryzyk
trudno mierzalnych, system zarządzania ryzykiem w odniesieniu do tych czynników polega w znacznej mierze na wewnętrznym systemie raportowania incydentów.
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
Zgodnie z Regulaminem GPW, spółki akcyjne będące emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa dopuszczonych do obrotu giełdowego powinny przestrzegać zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych
na GPW 2021 przyjętym w 2021 r. przez Radę Giełdy na podstawie § 29 ust. 1 Regulaminu GPW („Dobre Praktyki Spółek Notowanych
na GPW 2021”).
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 to zbiór rekomendacji i zasad postępowania dotyczących zasad ujawniania informacji i komunikacji z inwestorami, organów spółek giełdowych, systemów i funkcji wewnętrznych, walnego zgromadzenia spółki i relacji z akcjonariuszami,
konfliktu interesów i transakcji z podmiotami powiązanymi oraz wynagrodzeń.
Regulamin GPW oraz uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej GPW określają sposób ujawniania przez spółki giełdowe, do których stosuje się Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na GPW w 2021 r., informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres informacji przekazywanych na ten
temat. Spółka giełdowa publikuje w sposób trwały informacje wskazujące, które z zasad stosuje, a których nie stosuje. W odniesieniu do zasad,
które nie są przez spółkę giełdową stosowane, informacja powinna zawierać szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przyczyn niestosowania
danej zasady. W przypadku incydentalnego naruszenia danej zasady szczegółowej spółka giełdowa niezwłocznie ogłasza informację o tym fakcie.
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Spółka dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z inwestorami oraz ochrony praw
akcjonariuszy, także w kwestiach nieregulowanych przez prawo. W związku z tym Spółka podjęła lub podejmie niezbędne działania w celu najpełniejszego przestrzegania zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.
Na Datę Prospektu Spółka, nie będąc emitentem akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa dopuszczonych do obrotu giełdowego, nie stosuje zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021. Począwszy od momentu
dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego, Spółka zamierza stosować zasady ładu korporacyjnego zgodnie z dokumentem Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW 2021, z zastrzeżeniem następujących:
1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów,
organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele,
informacja zawiera zestawienie tych wydatków.
2.11.5 (w odniesieniu do wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5) Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej,
zawiera co najmniej ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5.
Obecnie Spółka nie zamierza stosować przedmiotowej zasady, z uwagi na fakt, iż działalność charytatywna i sponsoringowa Spółki jest bardzo
ograniczona. Spółka nie wyklucza jednak, że w przypadku, gdy działalność sponsoringowa stanie się istotna dla Grupy, Spółka zacznie stosować
tę zasadę w przyszłości.
2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne
zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna
wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod
względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.
Spółka nie posiada konkretnych założeń dotyczących różnorodności składu Zarządu i Rady Nadzorczej, lecz koncentruje się wyłącznie na jakości
zarządzania i nadzoru. Jednocześnie, zrównoważona proporcja kobiet i mężczyzn w składzie Zarządu będzie w przyszłości przedmiotem dyskusji
i dalszej analizy, która będzie uwzględniać wielkość Zarządu i Rady Nadzorczej.
2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów
poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie.
Spółka nie posiada konkretnych założeń dotyczących różnorodności składu Zarządu i Rady Nadzorczej, lecz koncentruje się wyłącznie na jakości
zarządzania i nadzoru. Jednocześnie, zrównoważona proporcja kobiet i mężczyzn w składzie Zarządu będzie w przyszłości przedmiotem dyskusji
i dalszej analizy, która będzie uwzględniać wielkość Zarządu i Rady Nadzorczej.
2.11.6. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej informację na temat stopnia realizacji
polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.
Spółka nie posiada konkretnych założeń dotyczących różnorodności składu Zarządu i Rady Nadzorczej, lecz koncentruje się wyłącznie na jakości
zarządzania i nadzoru. Jednocześnie, zrównoważona proporcja kobiet i mężczyzn w składzie Zarządu będzie w przyszłości przedmiotem dyskusji
i dalszej analizy, która będzie uwzględniać wielkość Zarządu i Rady Nadzorczej.
4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie może zagwarantować, że przedmiotowa zasada zostanie wdrożona, jednak każdorazowo będzie analizowała strukturę akcjonariatu
oraz oczekiwania akcjonariuszy, które zostaną jej przekazane, i będzie weryfikowała, czy zapewnienie publicznie dostępnych transmisji obrad
walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym jest uzasadnione.
Zarząd nie wyklucza, że w przyszłości może dojść do zmiany stanowiska dotyczącego zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,
o których mowa powyżej. W takim wypadku Spółka poinformuje, w terminie oraz na zasadach określonych przez mające zastosowanie regulacje,
o takich zmianach stanowiska.
W przypadku, gdy wdrożenie poszczególnych zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021
będzie wymagało dokonania zmian w dokumentacji korporacyjnej Spółki lub przyjęcia dodatkowych dokumentów korporacyjnych, Zarząd podejmie działania mające na celu wprowadzenie takich zmian. Zarząd zwraca uwagę, że decyzja co do przestrzegania niektórych zasad określonych
w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 należeć będzie do akcjonariuszy Spółki oraz do Rady Nadzorczej.
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STRUKTURA AKCJONARIATU
Akcje w Spółce
Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 340.521.250,00 PLN (trzysta czterdzieści milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 68.104.250 (sześćdziesiąt osiem milionów sto cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 5,00 PLN (pięć złotych) każda, w tym:
(a) 48.686.990 (czterdzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii A; oraz
(b) 18.155.860 (osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji imiennych serii B; oraz
(c) 1.261.400 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji imiennych serii C.

Akcje imienne serii A, B i C podlegają zamianie na akcje zwykłe na okaziciela z chwilą zawarcia umowy pomiędzy KDPW a Spółką w sprawie
rejestracji akcji Spółki w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW w celu ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu właściwych przepisów
prawa, w szczególności Ustawy o Ofercie Publicznej, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
Na Datę Prospektu ogólna liczba głosów w Spółce ze wszystkich akcji wynosi 68.104.250.
Nie istnieją ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu w Spółce inne niż wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Nie istnieją
żadne znane Spółce ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.
Szczegółowe informacje na temat liczby i rodzaju Akcji Oferowanych sprzedawanych w ramach Oferty znajdują się w „Warunki Oferty – Podstawowe informacje o Ofercie – Wstęp”.

Kontrola nad Emitentem
Na Datę niniejszego Prospektu Pan Przemysław Gacek, Prezes Zarządu Spółki, jest akcjonariuszem większościowym, który posiada bezpośrednio
i pośrednio poprzez Frascati Investments łącznie 37.262.000 Akcji w Spółce oraz 54,71% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki.
W dniu 22 października 2021 r. Przemysław Gacek objął 41.237.300 (czterdzieści jeden milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Frascati Investments, spółki w pełni kontrolowanej przez Przemysława Gacka,
w zamian za wkład niepieniężny w postaci przysługujących Przemysławowi Gackowi 34.733.168 (trzydziestu czterech milionów siedmiuset
trzydziestu trzech tysięcy stu sześćdziesięciu ośmiu) Akcji Spółki („Wkład Niepieniężny do Frascati Investments”). Podwyższenie kapitału
zakładowego Frascati Investments będzie skuteczne z chwilą rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na Datę Prospektu Przemysław
Gacek posiada łącznie 37.262.000 Akcji Spółki, w tym bezpośrednio 2.528.832 akcje Spółki uprawniające do 3,71% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i pośrednio poprzez Frascati Investments 34.733.168 akcji Spółki uprawniających do 51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Sąd rejestrowy właściwy dla Frascati Investments dokonał rejestracji zmian wynikających z uchwały zgromadzenia wspólników Frascati Investments, dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, w dniu 8 listopada 2021 r. Zawarcie umowy wniesienia przez
Przemysława Gacka Wkładu Niepieniężnego do Frascati Investments, o którym mowa powyżej, miało miejsce w dniu 22 października 2021 r.
Jako większościowy akcjonariusz Spółki, Przemysław Gacek może w znaczący sposób wpływać na decyzje Walnego Zgromadzenia oraz ma decydujący wpływ na sprawy Spółki, w tym na kształtowanie jej polityki i strategii, kierunki rozwoju działalności oraz na wybór członków Rady
Nadzorczej i Zarządu. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane głosami akcjonariusza dominującego mogą być sprzeczne z intencjami
lub interesami akcjonariuszy mniejszościowych.
Informacje o znanych Emitentowi porozumieniach, których realizacja może spowodować zmiany w sposobie kontroli nad Emitentem
Na Datę niniejszego Prospektu Spółce nie są znane żadne porozumienia, których realizacja mogłaby w późniejszej dacie spowodować zmiany
w sposobie sprawowania kontroli nad Spółką.
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Mechanizmy zapobiegające nadużywaniu kontroli
Statut nie zawiera postanowień zapobiegających w szczególności nadużywaniu kontroli przez akcjonariuszy większościowych nad Spółką, jeśli
taka istnieje.
Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o Ofercie Publicznej dają podstawy prawne do ochrony akcjonariuszy mniejszościowych,
w szczególności w zakresie: (i) zwoływania Walnego Zgromadzenia i składania wniosków o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia; (ii) prawa do umieszczania określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; (iii) prawa do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad danego Walnego Zgromadzenia; (iv) prawa do żądania wyboru członków
Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami; (v) kwalifikowanej większości głosów wymaganej do podjęcia najważniejszych uchwał Walnego
Zgromadzenia; oraz (vi) prawa do powoływania biegłego rewidenta do spraw szczególnych.

Uczestnictwo w Ofercie
Struktura akcjonariatu przed i po zakończeniu Oferty
Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Spółki na Datę Prospektu.

Przemysław Gacek (bezpośrednio i pośrednio
poprzez Frascati Investments)*
TCV Luxco
Maciej Noga
Oksana Świerczyńska
Paweł Leks
Marcin Pietras
Mirosław Stachowicz
Gracjan Fiedorowicz
Rafał Nachyna
Mykola Mykhaylov
Grażyna Rzehak-Majcherek
Razem

Liczba Akcji
37.262.000

% akcji w kapitale
zakładowym
54,71*

Liczba głosów
37.262.000

% głosów
na WZ
54,71**

18.155.860
6.957.000
2.348.750
1.348.000
427.360
108.730
622.910
595.640
239.160
38.840
68.104.250

26,66
10,22
3,45
1,98
0,63
0,16
0,91
0,87
0,35
0,06
100

18.155.860
6.957.000
2.348.750
1.348.000
427.360
108.730
622.910
595.640
239.160
38.840
68.104.250

26,66
10,22
3,45
1,98
0,63
0,16
0,91
0,87
0,35
0,06
100

* W dniu 22 października 2021 r. Przemysław Gacek objął 41.237.300 (czterdzieści jeden milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta) nowych udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym Frascati Investments, w zamian za wkład niepieniężny w postaci przysługujących Przemysławowi Gackowi 34.733.168 (trzydziestu czterech milionów siedmiuset
trzydziestu trzech tysięcy stu sześćdziesięciu ośmiu) Akcji Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Frascati Investments będzie skuteczne z chwilą rejestracji zmian w Krajowym
Rejestrze Sądowym. Na Dzień Prospektu Przemysław Gacek posiada łącznie 37.262.000 Akcji Spółki, w tym 2.528.832 akcji Spółki bezpośrednio i 34.733.168 akcji Spółki pośrednio
poprzez Frascati Investments.
** Przemysław Gacek posiada bezpośrednio 3,71% i pośrednio poprzez Frascati Investments 51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Źródło: Spółka
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Poniższa tabela przedstawia przewidywaną strukturę akcjonariatu po zakończeniu Oferty przy założeniu, że ostatecznie wszystkie Akcje Oferowane zostaną zaoferowane i sprzedane w Ofercie (w tym TCV Luxco sprzeda wszystkie swoje Akcje Oferowane w Spółce).
% akcji w kapitale
zakładowym

Liczba Akcji
Przemysław Gacek
(bezpośrednio i pośrednio do Frascati Investments
poprzez Frascati Investments)*
TCV Luxco
Maciej Noga
Oksana Świerczyńska
Paweł Leks
Marcin Pietras
Mirosław Stachowicz
Gracjan Fiedorowicz
Rafał Nachyna
Mykola Mykhaylov
Grażyna Rzehak-Majcherek
Pozostali akcjonariusze
Razem

36.067.687
0
5.799.227
1.323.270
1.011.000
212.360
108.730
522.910
490.640
164.160
23.640
22.380.626
68.104.250

53,0%*
0,0%
8,5%
1,9%
1,5%
0,3%
0,2%
0,8%
0,7%
0,2%
0,0%
32,9%
100,0%

Liczba głosów

36.067.687
0
5.799.227
1.323.270
1.011.000
212.360
108.730
522.910
490.640
164.160
23.640
22.380.626
68.104.250

% głosów na WZ

53,0%**
0,0%
8,5%
1,9%
1,5%
0,3%
0,2%
0,8%
0,7%
0,2%
0,0%
32,9%
100,0%

* Przy założeniu, że ostatecznie wszystkie Akcje Oferowane zostaną zaoferowane i sprzedane w Ofercie (w tym TCV Luxco sprzeda wszystkie swoje Akcje Oferowane w Spółce), Przemysław Gacek będzie posiadał łącznie 36.067.687 Akcji Spółki, w tym 1.334.519 akcji Spółki bezpośrednio i 34.733.168 akcji Spółki pośrednio poprzez Frascati Investments.
** Przy założeniu, że ostatecznie wszystkie Akcje Oferowane zostaną zaoferowane i sprzedane w Ofercie (w tym TCV Luxco sprzeda wszystkie swoje Akcje Oferowane w Spółce), Przemysław Gacek posiadać będzie bezpośrednio 2,0% i pośrednio poprzez Frascati Investments 51,0% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Źródło: Spółka.

Poniższa tabela przedstawia przewidywaną strukturę akcjonariatu po zakończeniu Oferty przy założeniu, że TCV Luxco sprzeda 9.396.084 Akcji
Oferowane, natomiast pozostali Akcjonariusze Sprzedający zaoferują i sprzedadzą wszystkie swoje Akcje Oferowane.
% akcji w kapitale
zakładowym

Liczba Akcji
Przemysław Gacek
(bezpośrednio i pośrednio poprzez
Frascati Investments)*
TCV Luxco
Maciej Noga
Oksana Świerczyńska
Paweł Leks
Marcin Pietras
Mirosław Stachowicz
Gracjan Fiedorowicz
Rafał Nachyna
Mykola Mykhaylov
Grażyna Rzehak-Majcherek
Pozostali akcjonariusze
Razem

36.067.687
8.759.776
5.799.227
1.323.270
1.011.000
212.360
108.730
522.910
490.640
164.160
23.640
13.620.850
68.104.250

53,0%*
12,9%
8,5%
1,9%
1,5%
0,3%
0,2%
0,8%
0,7%
0,2%
0,0%
20,0%
100,0%

Liczba głosów

36.067.687
8.759.776
5.799.227
1.323.270
1.011.000
212.360
108.730
522.910
490.640
164.160
23.640
13.620.850
68.104.250

% głosów
na WZ

53,0%**
12,9%
8,5%
1,9%
1,5%
0,3%
0,2%
0,8%
0,7%
0,2%
0,0%
20,0%
100,0%

* Przy założeniu, że TCV Luxco sprzeda 9.396.084 Akcje Oferowane, natomiast pozostali Akcjonariusze Sprzedający zaoferują i sprzedadzą wszystkie swoje Akcje Oferowane, Przemysław Gacek będzie posiadał łącznie 36.067.687 Akcji Spółki, w tym 1.334.519 akcji Spółki bezpośrednio i 34.733.168 akcji Spółki pośrednio poprzez Frascati Investments.
** Przy założeniu, że TCV Luxco sprzeda 9.396.084 Akcje Oferowane, natomiast pozostali Akcjonariusze Sprzedający zaoferują i sprzedadzą wszystkie swoje Akcje Oferowane, Przemysław Gacek posiadać będzie bezpośrednio 2,0% i pośrednio poprzez Frascati Investments 51,0% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Źródło: Spółka
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TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Wprowadzenie
W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz do Daty Prospektu Spółka zawierała i zamierza zawierać w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24 („MSR 24”) „Ujawnianie informacji na temat
podmiotów powiązanych”.
Na Dzień Prospektu podmiotami powiązanymi Spółki w rozumieniu MSR 24 są: (i) jednostki bezpośrednio zależne od Spółki, tj. Robota International TOV, eRecruitment Solutions sp. z o.o., eRecruitment Solutions Ukraina TOV, HumanWay sp. z o.o. w likwidacji, BinarJobs sp. z o.o. i Snowless
Global Ltd; oraz (ii) jednostki stowarzyszone, tj. Epicode sp. z o.o., Resolutio sp. z o.o., Video Recruiting Solutions s.r.o., v likvidaci, Work Ukraine
TOV, WorkIP Ltd., Coders Lab sp. z o.o. oraz Fitqbe sp. z o.o.
W ocenie Emitenta wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych i po cenach nieodbiegających
od cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. Należności lub zobowiązania wobec podmiotów powiązanych
na koniec danego roku obrotowego nie są zabezpieczone, nie są oprocentowane i są rozliczane w środkach pieniężnych. Należności i zobowiązania wobec podmiotów powiązanych nie są objęte żadnymi udzielonymi lub otrzymanymi gwarancjami. W okresie prezentowanym w niniejszym
punkcie Emitent nie zawierał transakcji nieodpłatnych z podmiotami powiązanymi.
Na Datę Prospektu organy podatkowe nie zakwestionowały warunków, na jakich Spółka przeprowadziła transakcje z podmiotami powiązanymi.
W szczególności, organy podatkowe nie wydały żadnego orzeczenia, zgodnie z którym transakcje te nie zostały zawarte na warunkach rynkowych.
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do Daty Prospektu nie zawierano transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
Poniższe tabele przedstawiają salda i obroty transakcji Grupy z jednostkami powiązanymi.
9 miesięcy
zakończone
30 września
2021
(niebadane)
Jednostka powiązana
Należności handlowe i pozostałe należności
Coders Lab sp. z o.o.
Epicode sp. z o.o.
Fitqbe sp. z o.o.
Udzielone pożyczki
Resolutio sp. z o.o.
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania
Coders Lab sp. z o.o.
Epicode sp. z o.o.
Fitqbe sp. z o.o.
Resolutio sp. z o.o.

9
2
7
58
30
28
-

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020. Spółka
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Rok zakończony 31 grudnia
2020
2019
2018
(zbadane)
(tysiące PLN)
2
2
2
2
78
79
10
68
79
-

Rok
zakończony
1 stycznia
2018

64
3
61
29
28
1

61
61
61
61
42
42
-
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9 miesięcy
zakończone
30 września
2021
(niebadane)
Jednostka powiązana
Przychody z umów z klientami
Coders Lab sp. z o.o.
Epicode sp. z o.o.
Fitqbe sp. z o.o.
Resolutio sp. z o.o.
Inne przychody operacyjne
Pracuj Ventures sp. z o.o. ASI sp. k.
Przychody finansowe
Resolutio sp. z o.o.
Pozostałe usługi obce
Coders Lab sp. z o.o.
Epicode sp. z o.o.
Fitqbe sp. z o.o.
Resolutio sp. z o.o.

35
25
2
6
2
24
24
(381)
(370)
(11)
-

Rok zakończony 31 grudnia
2020
2019
(zbadane)
(tysiące PLN)
65
74
60
69
4
2
1
3
32
24
32
24
(371)
(1.421)
(1)
(12)
(337)
(1.404)
(33)
(5)

Rok
zakończony
1 stycznia
2018

82
77
3
2
1
1
(1.468)
(7)
(1.371)
(90)

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2018-2020. Spółka

Transakcje pomiędzy Emitentem a jego akcjonariuszami oraz podmiotami z nimi powiązanymi
W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz do Daty Prospektu Emitent nie zawierał żadnych transakcji ze swoimi akcjonariuszami i ich podmiotami powiązanymi poza płatnościami w formie akcji opisanymi w punkcie „Umowy dotyczące wypłat w formie akcji” poniżej.

Transakcje pomiędzy Emitentem a członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej
W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz na Datę Prospektu, Emitent nie zawierał żadnych transakcji z członkami Zarządu poza przedstawionymi w niniejszym rozdziale i poza płatnościami w formie akcji opisanymi w punkcie: „Umowy dotyczące wypłat w formie
akcji” poniżej oraz wypłaconymi dywidendami.
Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Poniższa tabela zawiera informacje na temat wynagrodzeń wypłaconych oraz wartości świadczeń niepieniężnych przyznanych w 2020 r.
i w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. przez Spółkę i Spółki Zależne wszystkim członkom Zarządu pełniącym funkcję w 2020 r.
i w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

Imię i nazwisko
Przemysław Gacek
Rafał Nachyna
Gracjan Fiedorowicz
Razem

Wysokość
wynagrodzenia
wypłaconego przez
Spółkę w 2021 do
30 września (PLN)
279.000
441.350
374.000
1.094.350

Wysokość
wynagrodzenia
wypłaconego przez
Spółki Zależne w 2021
do 30 września (PLN)
-

Wysokość wynagrodzenia Wysokość wynagrodzenia
wypłaconego przez Spółkę wypłaconego przez Spółki
w 2020 (PLN)
Zależne w 2020 (PLN)
454.449
707.836
620.800
1.783.085
-

Źródło: Spółka.

W 2020 r. i w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. członkowie Zarządu korzystali z samochodu osobowego i telefonu komórkowego, których koszty ponosiła Spółka. Dodatkowo, w 2020 r. i w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. Spółka pokryła koszty
prywatnego pakietu medycznego. W 2020 r. Przemysław Gacek otrzymał od Spółki świadczenia niepieniężne o łącznej wartości 85,65 PLN, a Gracjan Fiedorowicz 306,01 PLN. Całkowita wartość świadczeń niepieniężnych otrzymanych przez Rafała Nachyna w 2020 r. wyniosła 4.332,68 PLN.
Łączna szacunkowa wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych przez Spółkę członkom Zarządu w 2020 r. wynosi 4.724,34 PLN. W okresie
9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. Przemysław Gacek otrzymał od Spółki świadczenia niepieniężne o łącznej wartości 180,00 PLN,
176

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

Gracjan Fiedorowicz 344,97 PLN, a Rafał Nachyna 533,16 PLN. Łączna szacunkowa wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych przez Spółkę
członkom Zarządu w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. wynosi 1.058,13 PLN. Spółki Zależne nie przyznały członkom Zarządu
żadnych świadczeń niepieniężnych w 2020 r. i w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.
Poniższa tabela zawiera informacje na temat wynagrodzeń wypłaconych w 2020 r. i w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. przez
Spółkę i Spółki Zależne wszystkim członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcję w 2020 r. i w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

Imię i nazwisko
Maciej Noga
John Doran
Maciej Filipkowski
Wojciech Stankiewicz
Przemysław
Budkowski
Agnieszka
Słomka-Gołębiowska
Razem

Wysokość
wynagrodzenia
wypłaconego przez
Spółkę w 2021 do
30 września (PLN)
73.371
39.355
40.122

Wysokość
wynagrodzenia
wypłaconego przez
Spółki Zależne w 2021
do 30 września (PLN)
-

40.122

-

13.868
206.868

-

Wysokość wynagrodzenia Wysokość wynagrodzenia
wypłaconego przez Spółkę wypłaconego przez Spółki
w 2020 (PLN)
Zależne w 2020 (PLN)
90.000
48.000
49.414
28.000
-

-

215.414

-

Źródło: Spółka.

W 2020 r. oraz do Daty Prospektu członkowie Rady Nadzorczej korzystali z samochodu osobowego i telefonu komórkowego, których koszty ponosiła Spółka. Dodatkowo, w 2020 r. i w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. Spółka pokryła koszty prywatnego pakietu medycznego jednego z członków Rady Nadzorczej.
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz bliscy członkowie ich rodzin nie zawierali transakcji ze spółkami Grupy mających wpływ
na wynik finansowy okresu sprawozdawczego oraz sytuację finansową Grupy, za wyjątkiem kosztów świadczeń pracowniczych ponoszonych
przez Grupę na rzecz kluczowego personelu kierowniczego oraz nabycia samochodu osobowego przez bliskiego członka rodziny członka Zarządu
Spółki.
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze dotyczą kosztów wynagrodzeń oraz premii wraz z narzutami dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
Wartości krótkoterminowych świadczeń pracowniczych w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. oraz w 2020, 2019 i 2018 r. wyniosły odpowiednio: 1.807 tys. PLN, 1.550 tys. PLN, 3.379 tys. PLN oraz 3.904 tys. PLN.
Świadczenia niepieniężne otrzymywane przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczą przede wszystkim korzystania przez nich z pakietów
medycznych, samochodów służbowych i telefonów służbowych dla celów prywatnych i ich wartość nie jest znacząca.
Dywidenda
W okresach objętych Historycznymi Informacjami Finansowymi 2018-2020 członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, będącym akcjonariuszami Spółki, wypłacano dywidendę na jedną Akcję w wysokości przedstawionej w poniższej tabeli:
2020
Dywidenda przypadająca na jedną Akcję (w PLN)*

8.96

Wypłacono w
2019
6.64

2018
-

* Dywidenda przypadająca na jedną Akcję została obliczona na podstawie liczby udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. 6.697.337, bez uwzględnienia liczby akcji
w spółce akcyjnej po przekształceniu.
Źródło: Spółka
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Transakcje na udziałach i akcjach
Poniżej przedstawiono informację o transakcjach na akcjach Spółki po przekształceniu jej w spółkę akcyjną, tj. od dnia 2 sierpnia 2021 r. do Dnia
Prospektu, w których uczestniczyli członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki w ramach dokonywanych obniżeń i podwyższeń kapitału
zakładowego Spółki:
1) Obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 334.866.850,000 PLN do kwoty 334.214.250,00 PLN – w drodze umorzenia (i) 60.440
akcji serii A nabytych od Pana Rafała Nachyny; (ii) 50.220 akcji serii A nabytych od Pana Gracjana Fiedorowicza oraz (iii) 19.860 akcji serii
A nabytych od Pana Mykoli Mykhaylova. Akcje serii A były skupowane po cenie 59,73 PLN za jedną akcję; oraz
2) Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 334.214.250,00 PLN do kwoty 340.521.250,00 PLN – w drodze emisji 1.261.400
akcji zwykłych serii C o łącznej wartości nominalnej 6.307.000,00 PLN na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 11 sierpnia
2021 r. Akcje zostały objęte w następujący sposób: (i) Pan Rafał Nachyna objął 555.960 akcji i pokrył je wkładem pieniężnym; (ii) Pan Gracjan
Fiedorowicz objął 516.830 akcji i pokrył je wkładem pieniężnym oraz (iii) Pan Mykola Mykhaylov objął 188.610 akcji i pokrył je wkładem
pieniężnym.
Poniżej przedstawiono informację o transakcjach na udziałach Spółki przed przekształceniem jej w spółkę akcyjną, w których uczestniczyli członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki w okresach objętych Historycznymi Informacjami Finansowymi do dnia 2 sierpnia 2021 r. w ramach
dokonywanych obniżeń i podwyższeń kapitału zakładowego Spółki:
1) Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 PLN do kwoty 341.755.000,00 PLN – dokonane w związku z połączeniem
w 2016 r. Grupy Pracuj S.A. z Grupą Pracuj Holding sp. z o.o. Kapitał zakładowy został podwyższony poprzez utworzenie 6.835.000,00 udziałów o łącznej wartości nominalnej 341.750.000,00 PLN. Udziały zostały objęte przez uprawnionych akcjonariuszy Grupy Pracuj S.A. zgodnie
ze stosunkiem wymiany ustalonym w planie połączenia, który zakładał, że na każde 8 akcji Grupy Pracuj S.A. przypada 10 udziałów Grupy
Pracuj Holding sp. z o.o.
2) Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 341.755.000,00 PLN do kwoty 342.815.400,00 PLN – w drodze utworzenia 21.208
udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.060.400,00 PLN na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 maja 2017 r., przewidującej wyłączenie prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów dotychczasowych wspólników. Udziały zostały objęte w następujący sposób:
(i) Pan Mykola Mykhaylov objął 12.208 udziałów i pokrył je wkładem pieniężnym; (ii) Pani Grażyna Rzehak-Majcherek objęła 9.000 udziałów
i pokryła je wkładem pieniężnym.
3) Obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 342.815.400,00 PLN do kwoty 334.866.850,00 PLN – w drodze umorzenia (i) 90.480
udziałów nabytych od Pana Przemysława Gacka; (ii) 17.592 udziałów nabytych od Pana Macieja Nogi; (ii) 5.575 udziałów nabytych od Pani
Oksany Świerczyńskiej; (iv) 3.200 udziałów nabytych od Pana Pawła Leksa; (v) 1.014 udziałów nabytych od Pana Marcina Pietrasa, (vi)
371 udziałów nabytych od Pana Gracjana Fiedorowicza; (vii) 238 udziałów nabytych od Pana Rafała Nachyny; (viii) 377 udziałów nabytych
od Pana Mirosława Stachowicza; (ix) 167 udziałów nabytych od Pana Mykoli Mykhaylova; (x) 116 udziałów nabytych od Pani Grażyny RzehakMajcherek oraz (xi) 39.841 udziałów nabytych od TCV Luxco. Łącznie, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 5 lipca 2018 r.,
umorzono 158.971 udziałów. W związku z powyższym kapitał zakładowy uległ obniżeniu o kwotę 7.948.550,00 PLN.
4) Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 334.866.850,00 PLN do kwoty 335.366.850,00 PLN – w drodze utworzenia 10.000
udziałów o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 PLN na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 18 lipca 2019 r., przewidującej wyłączenie prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów dotychczasowych wspólników. Udziały zostały objęte przez Pana Rafała
Nachyna, który objął 10.000 udziałów i pokrył je wkładem pieniężnym.
5) Obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 335.366.850,00 PLN do kwoty 334.097.600,00 PLN – w drodze dobrowolnego umorzenia (i) 2.660 udziałów nabytych od Pana Gracjana Fiedorowicza; (ii) 20.000 udziałów nabytych od Pana Rafała Nachyny oraz (iii) 2.725 udziałów nabytych od Pani Grażyny Rzehak-Majcherek. Łącznie, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 września 2019 r.,
umorzono 25.385 udziałów. W związku z powyższym kapitał zakładowy uległ obniżeniu o kwotę 1.269.250,00 PLN.; oraz
6) Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 334.097.600,00 PLN do kwoty 334.866.850,00 PLN – w drodze utworzenia 15.385
nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 769.250,00 PLN na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 maja 2020 r.
przewidującej prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów dotychczasowych wspólników. Udziały zostały objęte w następujący sposób:
(i) Pan Rafał Nachyna objął 10.000 udziałów i pokrył je wkładem pieniężnym; (ii) Pani Grażyna Rzehak-Majcherek objęła 2.725 udziałów
i pokryła je wkładem pieniężnym oraz (iii) Pan Gracjan Fiedorowicz objął 2.660 udziałów i pokrył je wkładem pieniężnym.
Dokładna informacja na temat podwyższeń i obniżeń kapitału zakładowego Spółki znajduje się w rozdziale „Podstawowe informacje o Emitencie
– Informacje o Spółce – Kapitał zakładowy Spółki”.
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Transakcje pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi z członkami Zarządu, innymi niż akcjonariusze Emitenta
W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz do Daty Prospektu Emitent nie zawierał transakcji z podmiotami powiązanymi
z innymi członkami Zarządu.

Wypłaty dla akcjonariuszy
Dokładniejszy opis wypłat na rzecz akcjonariuszy znajduje się w części „Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy”.

Umowy dotyczące wypłat w formie udziałów/akcji
W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi w Spółce obowiązywały umowy wspólników dotyczące możliwości objęcia udziałów Spółki z dnia 5 grudnia 2017 r. (tj. przed przekształceniem Spółki w spółkę akcyjną). Zgodnie z umowami akcjonariuszy określone osoby
uprawnione mogły otrzymać opcje (uprawnienia) do zamiany na udziały w zamian za wkład pieniężny w określonej wysokości. Program obowiązywał w latach obrotowych: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Okres nabywania uprawnień dla każdej z transz kończył się odpowiednio 31 grudnia
2016, 2017, 2018, 2019 lub 2020 r. Opcje oferowane w ramach programu zostały podzielone na 6 (sześć) transz. Liczba przyznanych opcji była
różna dla każdego akcjonariusza. Przyznane opcje (niezależnie od terminu zakończenia okresu nabywania uprawnień) podlegały wykonaniu
w następującym okresie od 6 do 31 lipca 2021 r.
W dniu 29 czerwca 2021 r. zawarto aneksy do umów akcjonariuszy dotyczącą możliwości objęcia akcji zawartych z Panem Gracjanem Fiedorowiczem oraz Panem Rafałem Nachyną.
Na mocy zawartych aneksów: (i) umożliwiono posiadaczom uprawnień otrzymanie opcji (uprawnień) pozwalających na zamianę na udziały
w zamian za wkład pieniężny w określonej wysokości w związku z działalnością Spółki w 2021 r., (ii) wprowadzono dodatkowy okres wykonywania uprawnień trwający do 31 lipca 2022 r. oraz (iii) wprowadzono możliwość zobowiązania Spółki do nabycia określonej liczby udziałów Spółki
posiadanych przez posiadacza uprawnień w związku z nabyciem przez posiadacza udziałów w wykonaniu uprawnienia.
Opcje zostały zrealizowane przez Rafała Nachynę, Gracjana Fiedorowicza oraz Mykolę Mykhaylova, którzy objęli odpowiednio 555.960, 516.830
oraz 188.610 akcji (po przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną).
Na Datę Prospektu, w Spółce obowiązują programy motywacyjne opisane w rozdziale „Zarządzanie i ład korporacyjny – Programy motywacyjne”.
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PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI ORAZ WALNE ZGROMADZENIE
Ogólne informacje
Wprowadzenie
Spółka jest spółką akcyjną utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem polskim. Kwestie dotyczące statusu prawnego Spółki, a także praw i obowiązków jej akcjonariuszy regulowane są przez prawo polskie.
Niniejszy rozdział zawiera najważniejsze informacje dotyczące kapitału zakładowego Spółki oraz ogólny opis praw, obowiązków i ograniczeń
prawnych związanych z posiadaniem Akcji, innych niż prawa, obowiązki i ograniczenia prawne wynikające z przepisów polskiego rynku kapitałowego, które zostały opisane w rozdziale „Rynek kapitałowy w Polsce oraz wybrane polskie regulacje związane z nabywaniem i zbywaniem akcji”.
Opis zawarty w niniejszym punkcie nie stanowi porady prawnej w odniesieniu do takich praw, obowiązków lub ograniczeń prawnych. Wzywa się
inwestorów do zasięgnięcia indywidualnej porady prawnej przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej takich praw, obowiązków lub ograniczeń prawnych.
Kapitał zakładowy i rodzaje Akcji
Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 340.521.250,00 PLN (trzysta czterdzieści milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 68.104.250 (sześćdziesiąt osiem milionów sto cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 5,00 PLN (pięć złotych) każda, w tym:
(a) 48.686.990 (czterdzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii A; oraz
(b) 18.155.860 (osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji imiennych serii B; oraz
(c) 1.261.400 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji imiennych serii C.

Akcje zostały wyemitowane na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu i w pełni opłacone. Zgodnie ze
Statutem, wszystkie Akcje, zarówno Serii A, Serii B, jak i Serii C, zostaną zamienione na akcje na okaziciela z chwilą zawarcia pomiędzy Spółką
a KDPW umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW w celu ich dematerializacji w rozumieniu
Ustawy o Obrocie. W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, zamiana akcji na okaziciela
na akcje imienne jest niedopuszczalna. Akcje są denominowane w złotych.
Po rejestracji przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną rejestr akcjonariuszy Spółki prowadzony jest przez Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą
w Warszawie, wybrany przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 4 z dnia 29 czerwca 2021. Rejestr ten prowadzony jest na podstawie umowy
o prowadzenie rejestru akcjonariuszy zawartej pomiędzy Spółką a Trigon Dom Maklerski S.A.
Na Datę Prospektu żadne Akcje nie zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz do Daty Prospektu żadne Akcje nie były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW.
Na Datę Prospektu Statut nie upoważnia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości kapitału docelowego. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. W przypadku obligacji zamiennych sposób emisji, liczba
obligacji oraz ich wartość nominalna muszą zostać określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.
Z zastrzeżeniem informacji przedstawionych poniżej, na Datę Prospektu:
•• nie istnieją Akcje, które nie reprezentowały kapitału zakładowego Spółki (nie stanowiły udziału w kapitale zakładowym Spółki);
•• nie istnieją świadectwa użytkowe, akcje użytkowe ani świadectwa założycielskie Spółki;
•• nie istnieją inne prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do niewyemitowanego kapitału autoryzowanego (docelowego) lub zobowiązania do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
•• Spółka nie posiada akcji własnych; Akcji nie posiada również żadna spółka zależna ani osoba trzecia działająca w imieniu lub na rzecz Spółki;
oraz
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•• kapitał Spółki ani kapitał żadnego z podmiotów zależnych Spółki nigdy nie stanowił podstawy opcji i nie zostały zawarte żadne warunkowe
lub bezwarunkowe porozumienia w celu stworzenia opcji opartych na kapitale któregokolwiek z tych podmiotów.
Zgodnie z polityką rachunkowości Grupy, kapitał własny stanowi udział pozostały w aktywach Spółki po odjęciu wszystkich jej zobowiązań (aktywa netto). Wartość kapitałów własnych wskazana została w Historycznych Informacjach Finansowych.
W kapitale zapasowym Spółka ujmuje:
•• premie z tytułu emisji Akcji po cenie przewyższającej ich wartość nominalną, pomniejszoną o koszty emisji;
•• zyski z lat ubiegłych w kwotach przeznaczonych na ten kapitał na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia.
Kapitał zapasowy tworzony jest w szczególności na pokrycie strat bilansowych. Zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dopóki
kapitał zapasowy nie osiągnie jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki, przynajmniej 8% zysku netto za dany rok obrotowy przeznacza się
na kapitał zapasowy Spółki.
Dematerializacja Akcji
Szczegółowe informacje dotyczące dematerializacji i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym znajdują się w rozdziale „Rynek kapitałowy w Polsce oraz wybrane polskie regulacje dotyczące nabywania i zbywania akcji – Dematerializacja papierów wartościowych”.
Prawa akcjonariuszy
Prawa związane z Akcjami są regulowane w szczególności przez Kodeks Spółek Handlowych, Ustawę o Obrocie, Ustawę o Ofercie Publicznej oraz
Statut.
Akcjonariusze zawarli również umowę akcjonariuszy. Szczegółowe informacje dotyczące umowy akcjonariuszy znajdują się w rozdziale „Działalność – Istotne umowy – Umowa akcjonariuszy”.
Prawo do rozporządzania Akcjami
Zgodnie z art. 337 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do rozporządzania Akcjami. Na rozporządzanie Akcjami
składa się ich zbycie (przeniesienie własności) oraz inne formy rozporządzenia, w tym w szczególności ich zastawienie, ustanowienie na Akcjach
prawa użytkowania i ich wydzierżawienie. Statut nie przewiduje ograniczeń w zakresie zbywalności Akcji.
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa, zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli wynika to z czynności prawnej ustanawiającej ograniczone prawo rzeczowe oraz jeżeli uczyniono odpowiednią wzmiankę o jego
ustanowieniu i uprawnieniu do wykonywania prawa głosu.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, Akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem obrotu,
z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych Akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu Ustawy o Niektórych Zabezpieczeniach Finansowych.
Opis obowiązków związanych z nabywaniem i zbywaniem Akcji znajduje się w rozdziale „Rynek kapitałowy w Polsce oraz wybrane polskie regulacje
związane z nabywaniem i zbywaniem akcji”.
Prawa akcjonariuszy związane z Walnym Zgromadzeniem
Zwoływanie Walnego Zgromadzenia, porządek obrad, projekty uchwał
Termin zwołania Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż sześć miesięcy po upływie
każdego roku obrotowego Spółki. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
•• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
•• powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; oraz
•• udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
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Ponadto, jeżeli w okresie objętym badaniem choć jedna Akcja była dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g
ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Zgodnie z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek
Handlowych lub w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.
Podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z postanowieniami art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 ust. 3 Statutu, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza
może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, oraz
nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
Podmioty uprawnione do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 8 Statutu, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw
w porządku jego obrad. Żądanie w tym zakresie powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie, nie później niż na miesiąc przed proponowanym
terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania takiego żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym
żądaniem. Sąd rejestrowy wyznacza przewodniczącego tak zwołanego Walnego Zgromadzenia (art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Tak długo jak
Spółka jest spółką publiczną, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinno zostać zgłoszone
Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 1 Kodeksu Spółek
Handlowych). Żądanie powinno ponadto zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Tak długo jak Spółka jest spółką publiczną, Zarząd powinien niezwłocznie, jednak nie później niż
na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, których
żądają akcjonariusze (art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, ogłoszenie powinno zostać
zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób właściwy dla przekazywania informacji bieżących określonych w Ustawie o Ofercie
Publicznej, tj. w formie raportów bieżących.
Zgłaszanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie
Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, tak długo Spółka jest spółką publiczną, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zgłaszać Spółce w formie elektronicznej lub na piśmie projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka powinna niezwłocznie ogłosić takie projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Sposób zwoływania Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 Statutu, Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się w formie ogłoszenia zamieszczanego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób właściwy dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami
Ustawy o Ofercie Publicznej. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed wyznaczonym terminem Walnego
Zgromadzenia (art. 4021 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno czynić zadość wymogom
określonym w art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności zawierać: (i) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz jego
szczegółowy porządek obrad; (ii) szczegółowe informacje dotyczące procedur uczestnictwa i głosowania na Walnym Zgromadzeniu; (iii) dzień
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; (iv) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; (v) informacje o tym, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz
odpowiednie projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego
Zgromadzenia; oraz (vi) adres strony internetowej, na której będą publikowane informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

182

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

Treść projektów uchwał oraz załączników do projektów, które mają być rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie i są istotne dla podejmowanych
uchwał, musi być również ujawniona w formie raportów bieżących.
Uczestnictwo i głosowanie na Walnym Zgromadzeniu
Miejsce obrad
Zgodnie z § 11 ust. 2 Statutu, Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, Walne
Zgromadzenie może odbyć się w miejscu będącym siedzibą spółki prowadzącej rynek giełdowy, na którym notowane są akcje Spółki.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną zgodnie z art. 4061 Kodeksu Spółek Handlowych, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
W myśl art. 4062 Kodeksu Spółek Handlowych, zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych
w dniu rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 4063
§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, żądanie to należy zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż
w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Ustawa o Obrocie może wskazywać inne dokumenty
równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt
papierów wartościowych dla spółki publicznej. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu,
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów
wartościowych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie
z Ustawą o Obrocie. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie
poprzedzające dzień odbycia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału
w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając w żądaniu skierowanym do Spółki właściwy do tego celu adres e-mail.
W stosunku do akcji zapisanych na rachunku zbiorczym, zaświadczeniem potwierdzającym prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie
dokument o odpowiedniej treści wydany przez posiadacza wspomnianego rachunku. Jeżeli rachunek zbiorczy nie jest prowadzony przez KDPW
(lub podmiot zatrudniony przez KDPW w celu wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem depozytu papierów wartościowych),
informacja o posiadaczu takiego rachunku powinna zostać przekazana KDPW (lub podmiotowi zatrudnionemu przez KDPW w celu wykonywania
obowiązków związanych z prowadzeniem depozytu papierów wartościowych) przez podmiot prowadzący dla niego rachunek zbiorczy przed
pierwszym wydaniem takiego dokumentu.
Na podstawie wymienionych powyżej dokumentów, posiadacz rachunku zbiorczego sporządzi listę osób upoważnionych do udziału w Walnym
Zgromadzeniu. Jeżeli posiadacz rachunku zbiorczego nie jest uczestnikiem KDPW (lub podmiotem zatrudnionym przez KDPW w celu wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem depozytu papierów wartościowych), lista osób upoważnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu doręczana jest poprzez uczestnika KDPW (lub podmiot, który KDPW zatrudnił w celu wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem
depozytu papierów wartościowych).
Akcjonariusz Spółki może przenosić Akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia (art. 4064 Kodeksu Spółek Handlowych).
Zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego,
a w przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej – przez Prezesa Zarządu lub osoba pisemnie wskazana przez Zarząd. Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
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Sposób udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wykonywania prawa głosu
Akcjonariusz wykonuje prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenia mogą być
zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zgodnie z art. 412 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Tak długo jak Spółka pozostaje spółką publiczną akcjonariusz Spółki zamierzający uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika musi udzielić pełnomocnikowi pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 4121 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Spółka podejmuje odpowiednie działania, zgodnie z art.
4121 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, służące identyfikacji akcjonariusza Spółki i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa
udzielonego w postaci elektronicznej.
Akcjonariusz Spółki posiadający Akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może, zgodnie z art. 412 § 6 Kodeksu
Spółek Handlowych, ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z Akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Tak długo jak Spółka pozostaje spółką publiczną, jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu,
Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Spółki okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów (art. 4122 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). W takim wypadku
udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi
przez akcjonariusza Spółki (art. 4122 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych).
Zgodnie z art. 411 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych Akcji (art. 4113 Kodeksu Spółek Handlowych). Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego
akcjonariusza Spółki i głosować odmiennie z Akcji każdego akcjonariusza Spółki (art. 412 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych).
Zgodnie z art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusz Spółki nie może osobiście ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał
dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec
Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Tak długo jak Spółka pozostaje spółką publiczną, powyższe ograniczenie nie dotyczy głosowania przez
akcjonariusza Spółki jako pełnomocnika innego akcjonariusza przy powzięciu uchwał dotyczących swojej osoby, o których mowa powyżej.
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz we wszystkich innych sprawach na żądanie przynajmniej
jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4065 Kodeksu
Spółek Handlowych). Zgodnie z § 11 ust. 5 Statutu, odpowiednie zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej określa odpowiednio Regulamin Walnego Zgromadzenia lub szczegółowe zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej uchwalone przez Radę Nadzorczą.
Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia.
Kompetencje Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:
(a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
(b) podział zysku lub pokrycie straty;
(c) zatwierdzanie sprawozdania z wykonania obowiązków przez członków organów Spółki;
(d) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
(e) zmiana Statutu;
(f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
(g) przekształcenie, połączenie lub podział Spółki;
(h) zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
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(i)

rozwiązanie lub likwidacja Spółki;

(j) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
(k) emisja obligacji zamiennych;
(l)

rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy;

(m) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej (z zastrzeżeniem postanowień Statutu);
(n) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
(o) zbycie, wydzierżawienie lub ustanowienie jakichkolwiek obciążeń na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części;
(p) ustalanie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
(q) umarzanie lub nabywanie przez Spółkę akcji własnych;
(r) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub Statut przewidują surowsze warunki ich podjęcia.
Statutowe ograniczenie prawa głosu
Statut nie przewiduje ograniczeń prawa głosu.
Wymóg kworum na Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie ze Statutem, do pierwszego dnia notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach, o których mowa w § 14 ust. 1 lit. a)-l) Statutu, będą podejmowane większością co najmniej 80% głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50%+1 (jeden) akcji w kapitale zakładowym Spółki. Po pierwszym dniu notowań akcji Spółki, Statut nie
precyzuje wymaganego poziomu kworum dla podejmowania uchwał, w związku z czym Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę
reprezentowanych na nim akcji. Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych określają jednak pewne kategorie uchwał, które mogą być podjęte jedynie
w przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu określonego kworum.
Prawo przeglądania lub żądania przesłania listy akcjonariuszy
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, należycie
podpisana przez Zarząd, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz Spółki ma prawo (i) przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; lub (ii) żądać odpisu
listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Tak długo jak Spółka pozostaje spółką publiczną, akcjonariusz Spółki może także żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być
wysłana (art. 407 § 11 Kodeksu Spółek Handlowych).
Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia
Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia
w terminie tygodnia przed tym Walnym Zgromadzeniem. Żądanie takie należy przedstawić Zarządowi, nie później niż w terminie tygodnia przed
Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).
Prawo żądania wydania odpisów rocznego sprawozdania finansowego
Zgodnie z art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, każdy akcjonariusz Spółki może żądać wydania odpisu sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta. Dokumenty,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny zostać doręczone akcjonariuszowi co najmniej na piętnaście dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
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Prawo żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Na wniosek akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien zostać
dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W takim wypadku nie znajdzie zastosowania tryb
wyboru członków Rady Nadzorczej wskazany w § 15 ust. 4–5 oraz § 16 ust. 1 Statutu, a akcjonariusze Spółki będą stosować procedurę przewidzianą w art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych. Mechanizm takiego wyboru jest następujący: całkowitą liczbę akcji Spółki dzieli się przez całkowitą liczbę członków Rady Nadzorczej (tj. sześciu członków Rady Nadzorczej), a akcjonariusze Spółki, którzy reprezentują taką liczbę akcji, mogą
utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej i nie mogą głosować przy wyborze innych członków. Jeżeli po głosowaniu w trybie głosowania oddzielnymi grupami w Radzie Nadzorczej pozostaną nieobsadzone miejsca, akcjonariusze, którzy nie uczestniczyli
w utworzeniu żadnej grupy, będą uprawnieni do wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej. Jeżeli wyboru Rady Nadzorczej dokonuje się
w trybie głosowania oddzielnymi grupami, każda Akcja daje prawo do jednego głosu z wyłączeniem wszelkich przywilejów dotyczących prawa
głosu przysługujących Akcjom i ograniczeń dotyczących prawa głosu ciążących na Akcjach.
Prawo żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Spółki
Zgodnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi
Spółki, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem. W takim wypadku
Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki żądania
podczas Walnego Zgromadzenia.
Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej ze Spółką albo spółce lub spółdzielni zależnej Spółki, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa (art. 428 § 2 Kodeksu
Spółek Handlowych). Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej (art. 428 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).
W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu,Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza
Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu
Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.
Tak długo jak Spółka pozostaje spółką publiczną, informacje przekazane akcjonariuszowi Spółki poza Walnym Zgromadzeniem powinny być przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie lub o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do zaskarżania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w drodze powództwa o uchylenie uchwały
lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. Prawo do wytoczenia ww. powództw przysługuje akcjonariuszowi: (i) który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; (ii) bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
oraz (iii) który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, lecz jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia
uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
Powództwo o uchylenie uchwały
Zgodnie z treścią art. 422 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami, godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Spółki może być zaskarżona w drodze powództwa o uchylenie
uchwały.
Tak długo jak Spółka pozostaje spółką publiczną, ewentualne powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione
w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały
(art. 424 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).
Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
Zgodnie z art. 425 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może być zaskarżona w drodze powództwa
wytoczonego przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia
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powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały
(art. 425 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).
Prawo do dywidendy
Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy
Zgodnie z art. 347 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
Data powstania prawa do dywidendy
Dzień dywidendy w spółce publicznej ustala zwyczajne Walne Zgromadzenie (art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały
o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający
pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku, a dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty
dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu
wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.
§ 127 ust. 1 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego nakłada na Spółkę obowiązek niezwłocznego przekazania GPW informacji o podjęciu
uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz informacji o: (i) wysokości dywidendy; (ii) liczbie akcji, z których
przysługuje prawo do dywidendy; (iii) wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję; (iv) dniu ustalenia prawa do dywidendy; oraz (v) dniu
wypłaty dywidendy. Wraz z tymi informacjami spółka publiczna obowiązana jest przekazać GPW uchwały właściwego organu spółki w tych
sprawach. Podobny obowiązek w stosunku do KDPW nakłada § 121 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, zgodnie z którym emitent ma
obowiązek poinformowania KDPW najpóźniej na pięć dni przed dniem ustalenia prawa do dywidendy o wysokości dywidendy przypadającej
na jedną akcję, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz o terminie wypłaty dywidendy.
Zgodnie z § 121 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu
ustalenia uprawnionych do dywidendy, przy czym z biegu tego terminu wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych
przepisów oraz soboty.
KDPW przekazuje uzyskane od emitentów informacje na temat dnia dywidendy wszystkim uczestnikom bezpośrednim systemu KDPW, którzy
ustalają liczbę papierów wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorowych na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy (§ 122 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Uczestnicy,
dla których Krajowy Depozyt prowadzi rachunki papierów wartościowych, uprawnieni do dywidendy z tytułu papierów wartościowych zapisanych
na tych rachunkach, dostarczają do KDPW wszelkie informacje i dokumenty, które mogą mieć wpływ na sposób wykonania przez KDPW obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych, powstających w związku z wypłatą dywidendy, w tym dokumenty potwierdzające
możliwość niepobrania tego podatku albo zastosowania wobec uczestnika innej stawki tego podatku niż podstawowa, sporządzone w formie
pisemnej lub innej wymaganej przez właściwe przepisy prawa podatkowego (§ 125 Szczegółowych Zasad Działania KDPW).
Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem KDPW na odpowiedni rachunek posiadacza Akcji Spółki prowadzony przez bank lub dom
maklerski.
Informacje na temat polityki Spółki w zakresie dywidendy znajdują się w rozdziale „Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy”.
Termin przedawnienia prawa do dywidendy
Roszczenie akcjonariusza wobec Spółki o wypłatę dywidendy może być zrealizowane w terminie sześciu lat, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, począwszy od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu całości
lub części zysku Spółki do wypłaty akcjonariuszom. Po upływie tego terminu Spółka może uchylić się od wypłaty dywidendy, podnosząc zarzut
przedawnienia (art. 118 Kodeksu Cywilnego).
Wysokość dywidendy
Art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych zawiera szczegółowe regulacje dotyczące wysokości zysku Spółki, który może zostać przeznaczony
decyzją zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez zwyczajne
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Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Wysokość kwot, które mogą zostać przeznaczone
do podziału między akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy, ustalana jest na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i może
być istotnie różna od wartości wykazywanych w Historycznych Informacjach Finansowych.
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 z zysku za ostatni rok obrotowy, które zgodnie z ustawą
lub Statutem Spółki powinny być przeznaczone na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dopóki
kapitał zapasowy Spółki nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego Spółki, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. Na Datę Prospektu wysokość kapitału zapasowego Spółki jest wyższa niż jedna trzecia kapitału
zakładowego Spółki. Dlatego w przypadku osiągnięcia zysku w kolejnych latach Spółka nie będzie zobowiązana do przelewania żadnych kwot
z zysku na kapitał zapasowy, tak długo jak kapitał zapasowy Spółki będzie utrzymywać się na poziomie przekraczającym jedną trzecią kapitału
zakładowego Spółki.
Wysokość dywidendy należnej akcjonariuszowi Spółki z tytułu posiadania jednej Akcji (dywidenda na Akcję) zostaje ustalona w wyniku podzielenia kwoty przeznaczonej do podziału pomiędzy akcjonariuszy przez liczbę Akcji (art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy
Zgodnie z § 9 ust. 6 Statutu, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec
roku obrotowego. Zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku
obrotowego jest dopuszczalna, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
Prawa związane z likwidacją Spółki
Zgodnie z art. 474 Kodeksu Spółek Handlowych, podział majątku nie może nastąpić wcześniej niż po upływie roku od daty ostatniego ogłoszenia
o likwidacji i wezwania wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności wobec Spółki.
Prawo poboru
Zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki nowej emisji
w stosunku do liczby posiadanych akcji Spółki (prawo poboru). Prawo poboru przysługuje również w przypadku emisji papierów wartościowych
zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje Spółki (art. 433 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych).
Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 432 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, powinna wskazywać dzień, według
którego określa się akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru). Tak długo jak Spółka pozostaje
spółką publiczną, dzień prawa poboru nie może być ustalony później niż z upływem sześciu miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały. Porządek
obrad Walnego Zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, powinien określać proponowany dzień prawa poboru (art. 432 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).
Pozbawienie akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki nowej emisji, w całości lub w części, może nastąpić wyłącznie w interesie Spółki
i w przypadku, gdy zostało ono zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji Spółki bądź sposób jej ustalenia. Do podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru wymagana jest
większość co najmniej czterech piątych głosów.
Zgodnie z art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, przedstawione powyżej wymogi dotyczące podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy: (a) uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje Spółki mają być objęte w całości przez instytucję finansową (gwaranta emisji), z obowiązkiem oferowania ich następnie
akcjonariuszom Spółki celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale; oraz gdy (b) uchwała stanowi, że
nowe akcje Spółki mają być objęte przez gwaranta emisji w przypadku, gdy akcjonariusze Spółki, którym służy prawo poboru, nie obejmą części
lub wszystkich oferowanych im akcji.
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Umorzenie Akcji
Zgodnie z art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych, akcje spółki akcyjnej mogą być umarzane (dobrowolnie lub przymusowo), jeżeli statut tak
stanowi.
Paragraf 6 Statutu stanowi, że Akcje mogą być umarzane dobrowolnie, w drodze odpłatnego lub nieodpłatnego nabycia akcji przez Spółkę. Umorzenie dobrowolne akcji nie może być dokonywane częściej niż raz w roku (art. 359 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Umorzenie dobrowolne
wymaga zgody zainteresowanego akcjonariusza oraz uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być
podjęta na tym samym Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o umorzeniu Akcji (art. 360 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umarzanych akcji
lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego (art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).
Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia.
Zamiana Akcji
Art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przewiduje możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub Statut nie stanowi inaczej. Zgodnie z § 5 ust. 3 Statutu zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną.
Przymusowy wykup i odkup Akcji
Szczegółowe informacje dotyczące przymusowego wykupu Akcji na żądanie akcjonariuszy większościowych oraz przymusowego odkupu Akcji
na żądanie akcjonariuszy mniejszościowych zostały zamieszczone w punkcie „Rynek kapitałowy w Polsce oraz wybrane polskie regulacje związane
z nabywaniem i zbywaniem akcji – Polskie regulacje dotyczące rynku kapitałowego – Przymusowy wykup Akcji (squeeze out)”.
Rewident do spraw szczególnych
W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki, 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. Akcjonariusze Spółki mogą w tym celu żądać
zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia. Jeżeli akcjonariusze Spółki postanowią skorzystać z pierwszej możliwości, a w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia
żądania zwołania takiego Walnego Zgromadzenia Zarządowi nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może
upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli akcjonariusze Spółki postanowią skorzystać z drugiej możliwości i zażądają umieszczenia sprawy
podjęcia uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, żądanie takie wymaga doręczenia Zarządowi na piśmie lub w formie
elektronicznej nie później niż dwadzieścia jeden dni przed planowaną datą Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych powinna określać w szczególności:
•• oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie;
•• przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku, chyba że wnioskodawca wyraził na piśmie zgodę na ich zmianę;
•• rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić biegłemu; oraz
•• termin rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż trzy miesiące od dnia podjęcia uchwały.
Przed podjęciem uchwały Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię dotyczącą zgłoszonego wniosku.
Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku 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 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Sąd rejestrowy może, na wniosek Zarządu, uzależnić wydanie postanowienia o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych od złożenia przez
wnioskodawców stosownego zabezpieczenia. W razie gdy badanie nie wykaże naruszeń prawa, sąd rejestrowy na wniosek Zarządu może postanowić o przepadku zabezpieczenia na rzecz Spółki. Na to postanowienie służy zażalenie.
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Rewidentem do spraw szczególnych może być wyłącznie podmiot mający wiedzę fachową i kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, który zapewnia sporządzenie rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Rewidentem do spraw
szczególnych nie może być podmiot świadczący w okresie objętym badaniem usługi na rzecz Spółki, jej podmiotu dominującego lub zależnego,
jak również jej jednostki dominującej lub znaczącego inwestora w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. Rewidentem do spraw szczególnych nie
może być również podmiot, który należy do tej samej grupy kapitałowej co podmiot, który świadczył usługi, o których mowa powyżej (art. 84 ust.
2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Zarząd i Rada Nadzorcza są obowiązane udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty określone w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych albo w postanowieniu sądu o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych, a także
udzielić wyjaśnień niezbędnych dla przeprowadzenia badania (art. 86 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Rewident do spraw szczególnych jest obowiązany przedstawić Zarządowi i Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wyników badania. Zarząd
jest obowiązany przekazać to sprawozdanie w trybie raportu bieżącego. Sprawozdanie rewidenta do spraw szczególnych nie może ujawniać
informacji stanowiących tajemnicę techniczną, handlową lub organizacyjną Spółki, chyba że jest to niezbędne do uzasadnienia stanowiska
zawartego w tym sprawozdaniu.
Zarząd jest zobowiązany złożyć sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu (art. 86 ust. 3
Ustawy o Ofercie Publicznej).

Informacja o istnieniu przepisów, które mogą udaremnić ewentualne przejęcie Spółki (jeśli istnieją)
Przepisy Ustawy o Ofercie
Ustawa o Ofercie zawiera przepisy, które będą mieć zastosowanie do przejęć Spółki od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną.
Wezwanie na podstawie art. 73 Ustawy o Ofercie Publicznej
Przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem przypadku opisanego w kolejnym akapicie, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie
66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki.
W przypadku gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji (tj. uzyskania statusu podmiotu
dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej lub osobie
prawnej będącej wobec niej podmiotem dominującym oraz nabycie lub objęcie akcji spółki publicznej przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio
zależny), 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 trzech miesięcy od przekroczenia 33%
ogólnej liczby głosów, do:
•• ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby
głosów; albo
•• zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów;
– chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie
więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.
Jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek ogłoszenia wezwania będzie miał zastosowanie
w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku liczy się
od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.
Wezwanie na podstawie art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej
Przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem poniższego akapitu, wyłącznie w wyniku
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki.
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W przypadku gdy przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów 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 trzech miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza
lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.
Akcjonariusz, który w okresie sześciu miesięcy po przeprowadzeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki publicznej nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach
wezwań lub w wyniku przymusowego wykupu akcji na żądanie akcjonariusza mniejszościowego, 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 akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki publicznej, które zostały nabyte od oznaczonej osoby
zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia i ta osoba postanowiły o obniżeniu ceny akcji.
Jeżeli przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek ogłoszenia wezwania będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku
liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.
Szczegółowy opis regulacji Ustawy o Ofercie Publicznej, w szczególności dotyczących obowiązków związanych z wezwaniami, został przedstawiony w rozdziale „Rynek kapitałowy w Polsce oraz wybrane polskie regulacje związane z nabywaniem i zbywaniem akcji”.
Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym (lub więcej) przedsiębiorcą
wymaga zgłoszenia Prezesowi UOKiK oraz uzyskania jego zgody (bezwarunkowej bądź też warunkowej) w przypadku transakcji spełniających
określone Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów wymogi odnośnie obrotów uzyskiwanych przez uczestników koncentracji. Kontrolą
Prezesa UOKiK objęte są jedynie te koncentracje, które wywołują lub mogą wywołać skutki na terytorium Polski.
Obowiązek zgłoszenia Prezesowi UOKiK stosuje się do tych zamiarów koncentracji przedsiębiorców, których łączny światowy obrót przekroczył
w roku poprzedzającym rok zgłoszenia równowartość 1 mld EUR lub których łączny obrót na terytorium Polski przekroczył równowartość 50 mln
EUR oraz pod warunkiem, że koncentracja nie ma wymiaru wspólnotowego (określonego w Rozporządzeniu w Sprawie Koncentracji).
Przeprowadzenie koncentracji możliwe jest dopiero po uzyskaniu decyzji Prezesa UOKiK, wyrażającej zgodę na koncentrację (bądź też gdy upłynął
termin, w którym decyzja powinna być wydana). Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, gdy w wyniku koncentracji konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.
Prezes UOKiK może na przedsiębiorcę zamierzającego dokonać koncentracji nałożyć obowiązki lub przyjąć jego zobowiązanie.
Przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru koncentracji, a nie faktu jej dokonania. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzić może
do zastosowania przez Prezesa UOKiK określonych sankcji, takich jak kara pieniężna nakładana na przedsiębiorcę w wysokości do 10% obrotu
osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary, jak również kara pieniężna nakładana na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy (w wysokości do 50-krotności przeciętnego wynagrodzenia).
Ponadto, jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może,
w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy lub wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
Szczegółowy opis regulacji Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów został przedstawiony w rozdziale „Rynek kapitałowy w Polsce oraz
wybrane polskie regulacje związane z nabywaniem i zbywaniem akcji”.
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WARUNKI OFERTY
Podstawowe informacje o Ofercie
Wstęp
W ramach Oferty Akcjonariusze Sprzedający oferują łącznie nie więcej niż 22.380.626 istniejących akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 PLN
każda, przy czym:
•• TCV Luxco oferuje nie więcej niż 9.396.084 Akcje Oferowane (z zastrzeżeniem akapitu poniżej);
•• Przemysław Gacek oferuje nie więcej niż 1.194.313 Akcji Oferowanych;
•• Maciej Noga oferuje nie więcej niż 1.157.773 Akcje Oferowane;
•• Oksana Świerczyńska oferuje nie więcej niż 1.025.480 Akcji Oferowanych;
•• Paweł Leks oferuje nie więcej niż 337.000 Akcji Oferowanych;
•• Gracjan Fiedorowicz oferuje nie więcej niż 100.000 Akcji Oferowanych;
•• Rafał Nachyna oferuje nie więcej niż 105.000 Akcji Oferowanych;
•• Marcin Pietras oferuje nie więcej niż 215.000 Akcji Oferowanych;
•• Mykola Mykhaylov oferuje nie więcej niż 75.000 Akcji Oferowanych;
•• Grażyna Rzehak-Majcherek oferuje nie więcej niż 15.200 Akcji Oferowanych.
Frascati Investments nie będzie oferowała Akcji Oferowanych w ramach Oferty.
W związku z Ofertą, zamiarem TCV Luxco jest sprzedaż do 9.396.084 Akcji Oferowanych, natomiast w przypadku, gdy TCV Luxco, wraz z Globalnymi Koordynatorami, uzna popyt Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych na Akcje Oferowane za odpowiedni, może
zwiększyć liczbę sprzedawanych Akcji Oferowanych o nie więcej niż 8.759.776 Akcji Oferowanych, jednak w żadnym przypadku TCV Luxco nie
zaoferuje więcej niż 18.155.860 Akcji Oferowanych, a Oferta w żadnym przypadku nie będzie obejmować więcej niż 22.380.626 Akcji Oferowanych („Maksymalna Liczba Akcji Oferowanych”).
Na Datę Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW wszystkich, tj. 68.104.250, istniejących akcji Spółki.
Najpóźniej w dniu ustalenia Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych TCV Luxco oraz Przemysław Gacek (działający łącznie), po konsultacji ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, podejmą
decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych przez wszystkich Akcjonariuszy Sprzedających w Ofercie oraz o ostatecznej liczbie
wszystkich Akcji Oferowanych oferowanych różnym kategoriom Inwestorów. TCV Luxco oraz Przemysław Gacek (działający łącznie), po konsultacji
ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, mogą podjąć decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia Oferty (patrz punkt „Zawieszenie Oferty lub odstąpienie od przeprowadzenia Oferty” poniżej).
W przypadku nabycia przez Inwestorów Maksymalnej Liczby Akcji Oferowanych, uwzględniającej sprzedaż w Ofercie wszystkich akcji Spółki
posiadanych przez TCV Luxco, po przeprowadzeniu Oferty, Akcje Oferowane będą stanowić nie więcej niż 32,9% kapitału zakładowego Spółki
i uprawniać do nie więcej niż 32,9% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Akcje Oferowane mogą zostać nabyte zarówno przez Inwestorów Indywidualnych, jak i Inwestorów Instytucjonalnych na warunkach i zgodnie
z zasadami określonymi odrębnie dla każdej z tych grup Inwestorów. Na Datę Prospektu przewiduje się, że Inwestorzy Indywidualni będą mogli
nabyć łącznie do 10% łącznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną ostatecznie zaoferowane w Ofercie.
Z uwagi na liczbę Akcjonariuszy Sprzedających, Maciej Noga, Oksana Świerczyńska, Paweł Leks, Gracjan Fiedorowicz, Rafał Nachyna, Marcin Pietras, Mykola Mykhaylov oraz Grażyna Rzehak-Majcherek udzielili nieodwołalnego pełnomocnictwa Przemysławowi Gackowi do reprezentowania
ich we wszystkich czynnościach faktycznych lub prawnych wynikających z ich roli jako Akcjonariuszy Sprzedających w związku z Ofertą. Z tego
też względu, wszystkie decyzje oraz działania odnoszące się do Oferty oraz Akcji Oferowanych i Akcjonariuszy Sprzedających innych niż TCV Luxco
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i Akcje Oferowane TCV Luxco będą podejmowane przez Przemysława Gacka, który będzie podejmować takie decyzje oraz działania w imieniu
swoim, jak również w imieniu osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym (które to osoby zaakceptowały podejmowanie takich działań).
Akcje Oferowane są przedmiotem oferty publicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Prospektem („Oferta”).
W związku z Ofertą przeprowadzaną na terytorium Polski na podstawie Prospektu, Menadżerowie Oferty lub inne uprawnione podmioty będą
promować Ofertę poza granicami Polski wyłącznie wśród międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych z siedzibą poza granicami Polski, zgodnie z właściwymi przepisami prawa jurysdykcji, gdzie taka promocja Oferty będzie prowadzona, w oparciu o oddzielnie przekazany
wybranym inwestorom instytucjonalnym Dokument Marketingowy w formacie międzynarodowego dokumentu ofertowego (ang. International
Offering Memorandum). Dokument Marketingowy nie będzie podlegać zatwierdzeniu przez żaden organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym,
w szczególności przez KNF ani przez organy nadzoru w krajach, gdzie będą podjęte takie ograniczone działania marketingowe. Działania marketingowe w związku z Ofertą poza terytorium Polski będą adresowane wyłącznie do wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych:
(i) poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki – do inwestorów, którzy nie są osobami amerykańskimi (ang. U.S. persons) oraz którzy nie
działają na rachunek lub na rzecz osób amerykańskich, zgodnie z definicją tego terminu w Regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie
Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz (ii) na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki – do Kwalifikowanych Nabywców
Instytucjonalnych (ang. Qualified Institutional Buyers) na zasadach określonych w Przepisie 144A (ang. Rule 144A) wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub na podstawie innego wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej
Ustawie o Papierach Wartościowych.
Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na fakt, że Oferta opisana w Prospekcie jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Polski, a jedynym
prawnie wiążącym dokumentem ofertowym sporządzonym na potrzeby tej Oferty, zawierającym informacje na temat Grupy, Oferty oraz Akcji
Oferowanych, jest Prospekt wraz z opublikowanymi suplementami do Prospektu po ich zatwierdzeniu przez KNF i komunikatami aktualizującymi
do Prospektu oraz informacją o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych
poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych.
Klienci docelowi
Menadżerowie biorący udział w oferowaniu Akcji Oferowanych będą przestrzegać i stosować się do mających do nich zastosowanie postanowień
przepisów prawa dotyczących oferowania instrumentów finansowych, w tym w szczególności właściwych przepisów wynikających z implementacji do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, w szczególności Ustawy o Obrocie oraz
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których
mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.
Zgodnie z wymogami przepisów prawa, o których mowa powyżej:
(a) Menadżerowie biorący udział w oferowaniu Akcji Oferowanych dokonują oceny odpowiedniości i adekwatności instrumentów oferowanych

swoim klientom oraz, dokonując takiej oceny, Menadżerowie biorący udział w oferowaniu Akcji Oferowanych biorą pod uwagę indywidualną
sytuację klientów, ich wiedzę i doświadczenie na rynku finansowym;
(b) na podstawie informacji o kliencie Menadżerowie biorący udział w oferowaniu Akcji Oferowanych dokonują przypisania klientowi właściwej

dla niego grupy docelowej;
(c) jeśli w stosunku do danego klienta Akcje Oferowane znajdą się poza grupą docelową, do której został przypisany, pracownicy Menadżerów

biorących udział w oferowaniu Akcji Oferowanych nie będą oferować mu nabycia Akcji Oferowanych;
(d) w przypadku gdy Akcje Oferowane znajdą się w negatywnej grupie docelowej konkretnego klienta, oferowanie Akcji Oferowanych temu

klientowi będzie niedozwolone, z wyjątkiem sytuacji, w której nabycie lub objęcie nastąpi wyłącznie z inicjatywy klienta.

Uprawnieni Inwestorzy
Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie są:
•• Inwestorzy Indywidualni; oraz
•• Inwestorzy Instytucjonalni.
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Oferta nie przewiduje preferencyjnego sposobu traktowania poszczególnych rodzajów Inwestorów lub określonych grup powiązanych przy przydziale Akcji Oferowanych. Nierezydenci Rzeczypospolitej Polskiej zamierzający złożyć zapis na Akcje Oferowane powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego pochodzenia, a także z informacjami na temat ograniczeń dotyczących możliwości oferowania Akcji Oferowanych
znajdującymi się w rozdziale „Ograniczenia w zakresie sprzedaży Akcji Oferowanych”.
Szczegółowe informacje na temat zawieszenia Oferty lub odstąpienia od przeprowadzenia Oferty oraz ich konsekwencji dla składania zapisów
na Akcje Oferowane wynikających z któregokolwiek z tych zdarzeń znajdują się w punkcie „Zawieszenie Oferty lub odstąpienie od przeprowadzenia
Oferty” poniżej.

Przewidywany harmonogram Oferty
Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty (czas podawany według czasu warszawskiego).
16 listopada 2021 r.
17-24 listopada 2021 r.
17-24 listopada 2021 r.
24 listopada 2021 r.
(lub w okolicach tej daty)

25-29 listopada 2021 r.
nie później niż 29 listopada
2021 r.
do 30 listopada 2021 r.

30 listopada 2021 r.
do 30 listopada 2021 r.
30 listopada 2021 r.
(lub w okolicach tej daty)
7 grudnia 2021 r.
8 grudnia 2021 r.

9 grudnia 2021 r.
(lub w okolicach tej daty)

publikacja Prospektu (zawierającego informację o Cenie Maksymalnej)
proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do godz. 16:59 czasu lokalnego w Warszawie
w dniu 24 listopada 2021 r.)
publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej
Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty przez każdego z Akcjonariuszy Sprzedających oraz liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów
przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
dokonanie płatności za Akcje Oferowane przez Inwestorów Instytucjonalnych
ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenia Gwarantów
Oferty lub Gwarantów Oferty albo ich podmiotów powiązanych w wykonaniu zobowiązań wynikających
z Umowy o Gwarantowanie Oferty
sesja GPW – przeprowadzenie alokacji Akcji Oferowanych w wyniku zapisów na Akcje Oferowane złożonych
przez Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW
przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”)
zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych
zakładana data wystawienia zleceń rozrachunku w celu zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych
zakładana data zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez Inwestorów Instytucjonalnych na potrzeby zapisania
Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe)
przewidywany pierwszy dzień notowania Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Oferowanych, na GPW

Powyższy harmonogram może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane, są niezależne od Spółki lub Akcjonariuszy
Sprzedających. TCV Luxco oraz Przemysław Gacek (działający łącznie), po konsultacji ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, zastrzegają sobie
prawo do zmiany powyższego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Zmiana powyższego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Indywidualnych, będzie możliwa jedynie w porozumieniu ze Współprowadzącymi Księgę Popytu. Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie przewidzianym w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, tj.
na stronie internetowej Spółki (www[.]grupapracuj[.]pl), chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagają publikacji takiej informacji w formie suplementu do Prospektu (po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF), zgodnie z art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego.
Niezależnie od powyższego, jeżeli jakakolwiek zmiana w harmonogramie Oferty spowoduje podjęcie decyzji o ponownym przeprowadzeniu
procesu budowania księgi popytu i w rezultacie zmianie ulegnie okres składania zapisów na Akcje Oferowane przez Inwestorów Instytucjonalnych, taka informacja zostanie opublikowana w formie suplementu do Prospektu (po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF). W przypadku
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publikacji suplementu do Prospektu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Inwestorzy będą uprawnieni do wycofania złożonych przez nich
zapisów na Akcje Oferowane zgodnie z art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego.
Jeśli decyzja o zmianie harmonogramu Oferty zostanie podjęta po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, ale przed rozpoczęciem
przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych, TCV Luxco oraz Przemysław Gacek (działający łącznie), po konsultacji ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, mogą ponownie przeprowadzić proces budowania księgi popytu, przy czym w takiej sytuacji określą, czy wcześniej
złożone deklaracje i zaproszenia do złożenia zapisów tracą czy też zachowują ważność. Taka informacja zostanie opublikowana w formie suplementu do Prospektu (po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF). W przypadku publikacji suplementu do Prospektu, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, Inwestorzy będą uprawnieni do wycofania złożonych przez nich zapisów zgodnie z art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego.
Zmiana terminu rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane i podanie do publicznej wiadomości stosownej informacji w tej sprawie
nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu przed pierwotnym terminem (według harmonogramu Oferty na dzień publikacji takiej informacji) rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Ewentualna zmiana terminu zamknięcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane i podanie
do publicznej wiadomości stosownej informacji w tej sprawie nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu pierwotnego terminu (według harmonogramu
Oferty na dzień publikacji takiej informacji) przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane.
Nowe terminy dla innych zdarzeń przewidzianych w harmonogramie zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu upływu danego terminu, z wyjątkiem skrócenia terminu zakończenia budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, który zostanie podany
do publicznej wiadomości najpóźniej do godz. 15.00 czasu warszawskiego w dniu upływu takiego skróconego terminu.
Ustalenie nowego harmonogramu Oferty nie będzie traktowane jako odwołanie Oferty lub odstąpienie od przeprowadzenia Oferty.

Zawieszenie Oferty lub odstąpienie od przeprowadzenia Oferty
Zawieszenie
Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych na Akcje Oferowane TCV Luxco oraz Przemysław Gacek (każdy
z nich działający indywidualnie), po konsultacji ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, może zawiesić przeprowadzenie Oferty bez ustalania
nowego harmonogramu Oferty w chwili zawieszania Oferty. TCV Luxco oraz Przemysław Gacek (działający łącznie), po konsultacji ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, mogą w późniejszym terminie ustalić nowy harmonogram Oferty.
Informacja o zawieszeniu Oferty przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych zostanie podana do publicznej
wiadomości w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.
Komunikat aktualizujący zostanie równocześnie przekazany do KNF.
Po rozpoczęciu okresu przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych, TCV Luxco oraz Przemysław Gacek (każdy z nich działający indywidualnie), po konsultacji ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, może zawiesić przeprowadzenie Oferty tylko z ważnych powodów. TCV Luxco oraz
Przemysław Gacek (działający łącznie), po konsultacji ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, mogą ustalić nowy harmonogram Oferty w chwili
zawieszenia Oferty lub w późniejszym terminie. Do ważnych powodów należy zaliczyć w szczególności zdarzenia, które mogłyby w negatywny
sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla nabywców Akcji Oferowanych, w tym, między innymi, ważne powody odstąpienia od Oferty wymienione poniżej w punkcie „– Odstąpienie”.
Zawieszenie przeprowadzenia Oferty przez, odpowiednio, TCV Luxco lub Przemysława Gacka oznacza zawieszenie przeprowadzenia Oferty przez
wszystkich pozostałych Akcjonariuszy Sprzedających.
Informacja o zawieszeniu Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w formie suplementu do Prospektu po jego zatwierdzeniu przez
KNF. Suplement zostanie opublikowany w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.
Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta po rozpoczęciu przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych, złożone zapisy, jak
również dokonane wpłaty będą w dalszym ciągu uważane za ważne, jednakże Inwestorzy Indywidualni, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane
przed udostępnieniem do publicznej wiadomości informacji o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty, będą uprawnieni do wycofania złożonych
zapisów na podstawie art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w jednym z punktów
obsługi klienta firmy inwestycyjnej, w której został złożony zapis przez Inwestora Indywidualnego, a w przypadku Inwestorów Instytucjonalnych
w siedzibie Trigon Dom Maklerski, w terminie trzech dni roboczych od dnia udostępnienia do wiadomości publicznej suplementu do Prospektu
dotyczącego zawieszenia Oferty, chyba że zostanie wyznaczony inny termin.
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Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, ale przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Inwestorów Instytucjonalnych, TCV Luxco oraz Przemysław Gacek (działający łącznie), po konsultacji ze Współprowadzącymi Księgę
Popytu, mogą ponownie przeprowadzić proces budowania księgi popytu, przy czym w takiej sytuacji określą, czy wcześniej złożone deklaracje
i zaproszenia do złożenia zapisów na Akcje Oferowane tracą czy zachowują ważność. Informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomości
w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu w sposób, w jaki został opublikowany
Prospekt. Komunikat aktualizujący zostanie równocześnie przekazany do KNF.
Odstąpienie
Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych na Akcje Oferowane, TCV Luxco oraz Przemysław Gacek (każdy
z nich działający indywidualnie), po konsultacji ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, może odstąpić od przeprowadzenia Oferty bez podania
przyczyn, tym samym dokonując skutecznego odwołania Oferty.
Po rozpoczęciu okresu przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych, w dowolnym czasie, do godziny 7:00 czasu warszawskiego w dniu
7 grudnia 2021 r., tj. w dniu wystawiania zleceń rozrachunku w celu zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych
Inwestorów Instytucjonalnych, TCV Luxco oraz Przemysław Gacek (każdy z nich działający indywidualnie), po konsultacji ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, może odstąpić od przeprowadzenia Oferty, o ile istnieją ku temu ważne powody. Do ważnych powodów można zaliczyć
w szczególności: (i) nagłe lub nieprzewidziane zmiany sytuacji gospodarczej lub politycznej w Polsce lub za granicą, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę Polski, Ofertę lub na działalność Grupy (np. zamachy terrorystyczne, wojny, katastrofy
naturalne lub epidemie); (ii) nagłe i nieprzewidziane zmiany lub zdarzenia o innym charakterze niż wskazane w punkcie (i) powyżej, mogące
mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy lub mogące skutkować wyrządzeniem Grupie istotnej szkody lub doprowadzić do istotnego zakłócenia jej działalności; (iii) istotną negatywną zmianę dotyczącą działalności, sytuacji finansowej lub wyników operacyjnych Grupy; (iv)
zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW lub na innych rynkach giełdowych, jeśli okoliczności te mogłyby
wywrzeć istotny negatywny wpływ na Ofertę; (v) niezadowalający poziom zainteresowania Akcjami Oferowanymi w procesie budowy księgi
popytu w zakresie liczby Akcji lub ceny za Akcję; (vi) niewystarczającą, zdaniem Współprowadzących Księgę Popytu, prognozowaną liczbę Akcji
w obrocie na GPW, niezapewniającą odpowiedniej płynności Akcji Dopuszczanych; (vii) niekorzystną sytuację na rynku finansowym; lub (viii)
wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy o Gwarantowanie Oferty.
Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty przez, odpowiednio, TCV Luxco lub Przemysława Gacka oznacza odstąpienie od przeprowadzenia Oferty
przez wszystkich pozostałych Akcjonariuszy Sprzedających.
Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nie będzie możliwe po godzinie 7:00 czasu warszawskiego w dniu 7 grudnia 2021 r., który jest oczekiwanym dniem wystawienia zlecenia rozrachunku w celu zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (lub innego dnia oraz o innej godzinie, jeśli zostaną one zmienione, oraz zgodnie z suplementem lub komunikatem aktualizującym
do Prospektu).
Decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty może zostać podjęta jedynie po konsultacji ze Współprowadzącymi Księgę Popytu przez TCV
Luxco oraz Przemysława Gacka (każdego z nich działającego indywidualnie) w odniesieniu do wszystkich Akcji Oferowanych.
Ewentualne odstąpienie od przeprowadzenia Oferty oznacza rezygnację z zamiaru ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie Akcji do obrotu
na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW lub na innym rynku prowadzonym przez GPW, o ile Spółka oraz TCV Luxco oraz Przemysław
Gacek (każdy z nich działający indywidualnie), po konsultacji ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, nie postanowią inaczej.
Jeżeli TCV Luxco oraz Przemysław Gacek (każdy z nich działający indywidualnie), po konsultacji ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, podejmie
decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty, a tym samym o rezygnacji z przeprowadzenia Oferty, informacja na ten temat zostanie opublikowana zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został opublikowany
Prospekt, oraz w formie raportu w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej (zgodnie z Rozporządzeniem MAR), o ile Spółka otrzyma w tym
czasie dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji służącego spółkom publicznym do publikacji raportów.
W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, złożone zapisy na Akcje Oferowane zostaną uznane za nieważne, a dokonane płatności zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowania nie później niż w terminie siedmiu dni
od dnia opublikowania informacji dotyczącej odstąpienia od Oferty.
Spółka, Akcjonariusz Sprzedający, Menadżerowie ani GPW nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, między innymi,
straty lub utracone korzyści) poniesione przez strony trzecie (w tym Inwestorów) lub podmioty z nimi powiązane, w związku z zawieszeniem,
odwołaniem lub modyfikacją Oferty.
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Cena Maksymalna
TCV Luxco oraz Przemysław Gacek (działający łącznie), po konsultacji ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, ustalili maksymalną cenę sprzedaży
dla wszystkich Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych na 82 PLN za jedną Akcję Oferowaną („Cena
Maksymalna”).
Dla potrzeb budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalony orientacyjny przedział cenowy, który nie będzie
podany do publicznej wiadomości oraz który może ulec zmianie.

Ustalenie ostatecznej ceny Akcji Oferowanych
Ostateczna cena sprzedaży dla wszystkich Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych („Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla
Inwestorów Indywidualnych”) i ostateczna cena sprzedaży dla wszystkich Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych („Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych”) zostaną ustalone przez TCV Luxco oraz Przemysława Gacka (działających łącznie), po konsultacji ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów
Instytucjonalnych.
Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych będzie nie wyższa niż Cena Maksymalna. Ostateczna Cena Akcji Oferowanych
dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna. W przypadku gdy Ostateczna Cena Akcji
Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna, Inwestorzy Indywidualni nabędą Akcje Oferowane
po cenie równej Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych. Informacja na temat Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych
dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych zostanie przekazana przez Spółkę
do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.
W przypadku, gdy Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna, Inwestorzy Indywidualni (w odniesieniu do których Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych nie będzie
wyższa niż Cena Maksymalna), którzy złożyli już zapisy na Akcje Oferowane, na zasadach określonych przez art. 17 ust. 1 lit. (b) Rozporządzenia
Prospektowego nie będą mieli prawa do wycofania złożonych zapisów na tej podstawie.
W przypadku, gdy Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna, Inwestorzy Instytucjonalni, którzy złożyli już zapisy na Akcje Oferowane, na zasadach określonych przez art. 17 ust. 1 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego będą mieli prawo do wycofania złożonych zapisów.
Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
zostaną ustalone w złotych.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych
Najpóźniej w dniu ustalenia Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych TCV Luxco oraz Przemysław Gacek (działający łącznie), po konsultacji ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, podejmą
decyzję o ostatecznej liczbie wszystkich Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie. Ponadto, Przemysław Gacek, po konsultacji z TCV Luxco oraz ze
Współprowadzącymi Księgę Popytu, ustali ostateczną liczbę wszystkich Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów.
Intencją Akcjonariuszy Sprzedających jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym do 10% Akcji Oferowanych.
W przypadku ustalenia ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie niższej niż maksymalna liczba Akcji Oferowanych oferowanych na podstawie Prospektu, o ile TCV Luxco oraz Przemysław Gacek (działający łącznie) nie ustalą inaczej w związku z ustaleniem ostatecznej
liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, wielkość pakietu Akcji Oferowanych sprzedawanych przez każdego z Akcjonariuszy Sprzedających ulegnie proporcjonalnej redukcji.
TCV Luxco oraz Przemysław Gacek (każdy z nich działający indywidualnie) może zrezygnować z przeprowadzenia Oferty (patrz punkt „Zawieszenie
Oferty lub odstąpienie od przeprowadzenia Oferty” powyżej).
Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów (Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym) zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z informacją
o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
w trybie przewidzianym w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.
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Zasady składania zapisów
Informacje ogólne
Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe oraz nieodwołalne (z zastrzeżeniem prawa do wycofania złożonego zapisu stosownie do art. 23 ust.
2a Rozporządzenia Prospektowego), a także nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń lub dodatkowych warunków realizacji oraz wiążą inwestorów składających takie zapisy do Dnia Przydziału Akcji Oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających lub do dnia ewentualnego odstąpienia
od przeprowadzenia Oferty.
W przypadku udostępnienia do publicznej wiadomości suplementu do Prospektu Inwestor, który złożył zapis na Akcje Oferowane przed udostępnieniem suplementu, może wycofać złożony zapis na podstawie art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego, składając w przypadku Inwestorów Indywidualnych w jednym z punktów obsługi klienta tej firmy inwestycyjnej, w której został złożony zapis przez Inwestora Indywidualnego,
a w przypadku Inwestorów Instytucjonalnych w siedzibie Trigon Dom Maklerski, odpowiednie oświadczenie na piśmie w tym zakresie w terminie
trzech dni roboczych od dnia udostępnienia suplementu do publicznej wiadomości, o ile nie zostanie ustalony inny termin. Prawo do wycofania
złożonych zapisów nie dotyczy przypadków, gdy suplement jest udostępniany w związku z nowym znaczącym czynnikiem, istotnym błędem
lub istotną niedokładnością w treści Prospektu, które wystąpiły lub zostały zauważone przez Spółkę lub Akcjonariuszy Sprzedających po zakończeniu okresu oferowania Akcji Oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, będzie można złożyć
na formularzach dostępnych w jednym z punktów obsługi klienta tej firmy inwestycyjnej, w której został złożony zapis lub z wykorzystaniem
elektronicznych kanałów komunikacji, określonych w umowach pomiędzy Inwestorem a firmą inwestycyjną oraz stosownych regulaminach firmy
inwestycyjnej, w której został złożony zapis przez Inwestora.
Złożenie zapisu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez potencjalnego Inwestora, że: (i) zapoznał się z treścią Prospektu (a w przypadku Inwestorów innych niż polscy Inwestorzy, Dokumentem Marketingowym); (ii) zaakceptował warunki Oferty; (iii) zaakceptował Statut; oraz (iv) wyraził
zgodę na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż liczba podana w złożonych przez niego zapisach bądź nieprzydzielenie mu
żadnych Akcji Oferowanych, w przypadkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie. Ponadto, każdy Inwestor składający zapis na Akcje
Oferowane będzie zobowiązany w szczególności wskazać w formularzu zapisu wszystkie wymagane w nim informacje oraz złożyć wymagane
oświadczenia i upoważnienia oraz udzielić w formularzu zapisu upoważnienia dla Trigon Dom Maklerski i firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy
do przekazania informacji objętych tajemnicą zawodową, w tym informacji związanych z dokonanymi zapisami na Akcje Oferowane w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia Oferty oraz upoważnienia dla Trigon Dom Maklerski, Spółki i Akcjonariuszy Sprzedających do otrzymania takich
informacji.
Brak wskazania w formularzu zapisu wskazanych powyżej oraz innych wymaganych informacji bądź podanie nieprawdziwych bądź nieprawidłowych informacji spowoduje, iż zapis danego Inwestora może zostać uznany za nieważny. Wszelkie konsekwencje, w tym nieważność zapisu,
wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane, w tym dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych (w przypadku Inwestorów Instytucjonalnych), ponosi Inwestor.
Inwestor jest związany zapisem na Akcje Oferowane od daty złożenia zapisu do Dnia Przydziału Akcji Oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających. Inwestor przestaje być związany zapisem w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty przez TCV Luxco oraz Przemysława Gacka
(każdego z nich działającego indywidualnie).
W momencie składania zapisów Inwestorzy nie będą ponosić żadnych dodatkowych kosztów ani płacić dodatkowych podatków, w związku ze
złożeniem zapisu na Akcje Oferowane, poza ewentualnymi kosztami związanymi z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych (chyba że Inwestor składający zapis na Akcje Oferowane posiada już taki rachunek), oraz ewentualnymi kosztami prowizji maklerskiej,
zgodnie z postanowieniami właściwych umów i regulaminów podmiotu przyjmującego zapis. Informacje na temat opodatkowania znajdują się
w rozdziale „Opodatkowanie”.
Inwestorzy Indywidualni
Przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym zostanie dokonany za pośrednictwem systemu GPW, w ramach którego zostanie
przeprowadzona alokacja Akcji Oferowanych. W związku z tym Inwestor Indywidualny zainteresowany złożeniem zapisu na Akcje Oferowane
musi posiadać rachunek papierów wartościowych otwarty w firmie inwestycyjnej, w której będzie składał zapis na Akcje Oferowane, i która jest
członkiem konsorcjum firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane od Inwestorów Indywidualnych („Konsorcjum Detaliczne”). Inwestorzy Indywidualni zamierzający złożyć zapisy na Akcje Oferowane, którzy nie posiadają rachunku papierów wartościowych, powinni
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otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu. W przypadku, gdy rachunek prowadzony jest w banku powierniczym, zapis powinien zostać
złożony zgodnie z zasadami składania zapisów przez klientów banku powierniczego. W przypadku zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych z rachunków zbiorczych zapis na Akcje Oferowane nastąpi zgodnie z zasadami podmiotów prowadzących rachunki zbiorcze.
Inwestorzy Indywidualni będą składać zapisy w Polsce po Cenie Maksymalnej, wskazując liczbę Akcji Oferowanych, którą zamierzają nabyć. Zapisy
zawierające cenę inną niż Cena Maksymalna będą nieważne.
Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w punktach obsługi klienta Trigon Dom Maklerski, a także w punktach
obsługi klienta firm inwestycyjnych, które przystąpią do konsorcjum detalicznego i będą przyjmować od Inwestorów Indywidualnych zapisy
na Akcje Oferowane (łącznie „Członkowie Konsorcjum Detalicznego”, a każdy z nich z osobna „Członek Konsorcjum Detalicznego”). Informacja o utworzeniu i składzie konsorcjum detalicznego zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów
od Inwestorów Indywidualnych w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Szczegółowa
lista punktów obsługi klienta Członków Konsorcjum Detalicznego, w których będą przyjmowane zapisy, zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych na stronie internetowej Spółki (www[.]grupapracuj[.]pl) oraz
dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Trigon Dom Maklerski (www[.]trigon[.]pl).
Zapisy muszą być składane na formularzach zapisu dostępnych w punktach obsługi klienta Członków Konsorcjum Detalicznego lub faksem, telefonicznie albo przy wykorzystaniu innych środków komunikacji elektronicznej, jeżeli dany Członek Konsorcjum Detalicznego przewiduje taki sposób składania zapisów. W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat: (i) dokumentów
wymaganych przy składaniu zapisów przez przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu Inwestorów; oraz
(ii) możliwości składania zapisów w innej formie niż pisemna, potencjalni Inwestorzy powinni skontaktować się z firmą inwestycyjną, w której
zamierzają złożyć zapis.
Ponadto, każdy Inwestor Indywidualny będzie zobowiązany w formularzu zapisu do: (i) udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa podmiotowi
przyjmującemu zapisy na Akcje Oferowane do niezwłocznego przeprowadzenia (w przypadku takiej instrukcji ze strony Trigon Dom Maklerski)
przeniesienia zwrotnego Akcji Oferowanych zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla Inwestora Indywidualnego,
w przypadku podjęcia przez Akcjonariuszy Sprzedających decyzji o odwołaniu Oferty w okresie pomiędzy dniem złożenia zlecenia sprzedaży Akcji
Oferowanych Inwestorom Indywidualnym za pośrednictwem systemu GPW a godziną 7:00 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 7 grudnia 2021
r., który jest oczekiwanym dniem wystawienia zlecenia rozrachunku w celu zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych
Inwestorów Instytucjonalnych (lub do innego dnia i innej godziny, jeśli zostaną one zmienione oraz wskazane w jakimkolwiek suplemencie
lub komunikacie aktualizującym do Prospektu); oraz (ii) wydania dyspozycji blokady Akcji Oferowanych od momentu zapisania ich na rachunku
Inwestora Indywidualnego do godziny 7:00 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 7 grudnia 2021 r. (lub do innego dnia i innej godziny, jeśli
zostaną one zmienione oraz wskazane w jakimkolwiek suplemencie lub komunikacie aktualizującym do Prospektu).
Zapisy od Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane jedynie od potencjalnych Inwestorów, którzy w momencie składania zapisu (przed
zakończeniem okresu składania zapisów na Akcje Oferowane przez Inwestorów Indywidualnych) będą posiadać otwarte rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze w wybranych przez siebie podmiotach uprawnionych do świadczenia takich usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będących Członkami Konsorcjum Detalicznego.
Zapisy na Akcje Oferowane złożone przez Inwestorów Indywidualnych stanowić będą podstawę do wystawienia przez firmy inwestycyjne odpowiednich zleceń kupna Akcji Oferowanych i wprowadzenia ich do systemu informatycznego GPW. Za poprawność ww. zleceń wystawianych
w ramach realizacji alokacji Akcji Oferowanych z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW odpowiadają firmy inwestycyjne przyjmujące
zapisy na Akcje Oferowane. Zapisy na Akcje Oferowane nie mogą zawierać żadnych dodatkowych warunków realizacji. Inwestorzy Indywidualni
mogą złożyć więcej niż jeden zapis. Liczba Akcji Oferowanych, na które opiewa jeden zapis złożony przez danego Inwestora Indywidualnego, nie
może być niższa niż 100 Akcji Oferowanych ani większa niż 72.000 Akcji Oferowanych. Zapis opiewający na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż
100 będzie nieważny. Zapis opiewający na większą liczbę Akcji Oferowanych niż 72.000 będzie traktowany jak zapis na 72.000 Akcji Oferowanych.
W przypadku złożenia przez Inwestorów Indywidualnych ważnych zapisów na Akcje Oferowane obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Oferowanych niż liczba Akcji Oferowanych oferowanych tej kategorii Inwestorów, przydział Akcji Oferowanych nastąpi na zasadach proporcjonalnej
redukcji każdego ze złożonych zapisów.
Inwestorzy Instytucjonalni
Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu Przemysław Gacek, po konsultacji z TCV Luxco oraz ze Współprowadzącymi Księgę Popytu,
dokona uznaniowego wyboru Inwestorów Instytucjonalnych, do których zostaną wysłane zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Oferowane
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i którzy będą uprawnieni do złożenia zapisów na Akcje Oferowane w liczbie wskazanej w zaproszeniu do złożenia zapisu oraz dokonania wpłat
na Akcje Oferowane na rachunek wskazany w takim zaproszeniu. Zaproszenia do Inwestorów Instytucjonalnych zostaną przesłane przez Trigon
Dom Maklerski w imieniu własnym oraz pozostałych Współprowadzących Księgę Popytu.
Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych, którzy zostali zaproszeni do złożenia zapisów na Akcje Oferowane, będą przyjmowane przez
Trigon Dom Maklerski na zasadach określonych w zaproszeniu do składania zapisów. Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych na Akcje Oferowane
będą przyjmowane na piśmie, na formularzu zapisu udostępnionym przez Trigon Dom Maklerski. Formularz zapisu zawierać będzie także obowiązkową dyspozycję deponowania Akcji Oferowanych na rachunku papierów wartościowych Inwestora. W celu uzyskania informacji na temat
szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat: (i) dokumentów wymaganych przy składaniu zapisów przez przedstawicieli
ustawowych, pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu Inwestorów Instytucjonalnych oraz (ii) sposobu składania zapisów, Inwestorzy
Instytucjonalni powinni skontaktować się z Trigon Dom Maklerski.
Każdy z Inwestorów Instytucjonalnych może złożyć zapis lub zapisy łącznie na taką liczbę Akcji Oferowanych, która będzie wskazana w skierowanym do danego Inwestora Instytucjonalnego zaproszeniu do złożenia zapisu i w tym kontekście liczba Akcji Oferowanych wskazana w skierowanym do danego Inwestora Instytucjonalnego zaproszeniu do złożenia zapisu jest maksymalną liczbą Akcji Oferowanych, na które może złożyć
zapisy Inwestor Instytucjonalny (przy czym liczba ta może być inna dla każdego Inwestora Instytucjonalnego). Zapisy opiewające łącznie na większą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w zaproszeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będą traktowane jako zapisy na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych, na które może złożyć zapis dany Inwestor Instytucjonalny. Instytucje zarządzające aktywami na zlecenie mogą
złożyć jeden zapis zbiorczy na rzecz poszczególnych klientów, dołączając do zapisu listę klientów zawierającą dane wymagane jak w formularzu
zapisu. W przypadku złożenia przez Inwestora zapisu na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż wynikająca z otrzymanego zaproszenia, według
wyłącznego uznania Przemysława Gacka, takiemu Inwestorowi może zostać przydzielona liczba Akcji Oferowanych wynikająca ze złożonego
przez niego zapisu, mniejsza liczba Akcji Oferowanych niż wynikająca ze złożonego przez niego zapisu lub może nie zostać mu przydzielona żadna
Akcja Oferowana.

Zasady płatności za Akcje Oferowane
Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu.
Inwestorzy Indywidualni
Inwestorzy Indywidualni składający zapisy na Akcje Oferowane są zobowiązani opłacić je najpóźniej w momencie składania zapisu w kwocie
w złotych stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor Indywidualny składa zapis, oraz Ceny Maksymalnej powiększonej
o ewentualną prowizję maklerską firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. Płatność za Akcje Oferowane musi być dokonana w złotych, zgodnie
z regulacjami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis na Akcje Oferowane. Opłacenie zapisu na Akcje Oferowane ze
środków na rachunku papierów wartościowych Inwestora może nastąpić jedynie poprzez wykorzystanie niezablokowanych środków pieniężnych
tego Inwestora zdeponowanych na jego rachunku pieniężnym prowadzonym dla rachunku papierów wartościowych. Nierozliczone należności
nie mogą stanowić wpłaty na Akcje Oferowane. W przypadku braku pokrycia na rachunku zapis Inwestora Indywidualnego nie zostanie przyjęty.
Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem powiększona o ewentualną prowizję maklerską zostanie zablokowana w chwili składania zapisu
na rachunku pieniężnym prowadzonym dla rachunku papierów wartościowych danego Inwestora Indywidualnego przez firmę inwestycyjną
przyjmującą ten zapis.
Zapis Inwestora Indywidualnego, w przypadku dokonania niepełnej lub nieterminowej wpłaty, jest nieważny w całości.
Inwestorzy Instytucjonalni
Inwestorzy Instytucjonalni powinni opłacić składany zapis najpóźniej do dnia i godziny wskazanych w ich zaproszeniu do złożenia zapisu na Akcje
Oferowane w złotych w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na którą Inwestor Instytucjonalny złożył zapis lub zapisy,
oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, w sposób zgodny z instrukcjami wskazanymi w zaproszeniu do złożenia zapisów.
W przypadku dokonania przez Inwestora Instytucjonalnego niepełnej wpłaty zapis może zostać uznany za nieważny albo za ważny, ale wiążący
jedynie w odniesieniu do: (i) liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem, która wynika z ilorazu kwoty wpłaconej przez Inwestora Instytucjonalnego oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych po zaokrągleniu w dół do liczby całkowitej lub (ii) liczby Akcji
Oferowanych, która jest niższa niż liczba wskazana w punkcie (i) powyżej. Inwestorowi Instytucjonalnemu w takim przypadku mogą również
nie zostać przyznane żadne akcje. Różnica pomiędzy kwotą wpłaconą przez Inwestora Instytucjonalnego a iloczynem liczby Akcji Oferowanych
200

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

przydzielonych danemu Inwestorowi Instytucjonalnemu oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych zostanie
zwrócona Inwestorowi Instytucjonalnemu. Decyzje o uznaniu zapisów za nieważne lub o przydziale Akcji Oferowanych poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym będą miały charakter uznaniowy i zostaną podjęte przez Przemysława Gacka, po konsultacji z TCV Luxco oraz ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu.
Wpłaty z tytułu zapisów na Akcje Oferowane powinny być dokonywane przelewem w złotych, na rachunek wskazany w zaproszeniu do złożenia
zapisu. Jako datę wpłaty uznaje się datę uznania tego rachunku kwotą pieniężną.

Przydział Akcji Oferowanych
Decyzje o: (i) liczbie Akcji Oferowanych, które zostaną przydzielone poszczególnym kategoriom Inwestorów, oraz (ii) przydziale Akcji Oferowanych
poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym będą miały charakter uznaniowy i zostaną podjęte przez Przemysława Gacka, po konsultacji z TCV
Luxco oraz ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu. Mając na uwadze ograniczenia wynikające
z Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji, w ramach Oferty żadnemu z Inwestorów nie zostaną przydzielone Akcje Oferowane reprezentujące
20% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ani 20% lub więcej akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Po przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów Przemysław Gacek zastrzega sobie możliwość dokonania przesunięć Akcji Oferowanych pomiędzy poszczególnymi kategoriami Inwestorów,
po konsultacji z TCV Luxco oraz ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, z zastrzeżeniem, że przesunięte mogą być tylko: (i) Akcje Oferowane, które
nie zostały objęte prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami, (ii) Akcje Oferowane, które nie zostały nabyte przez Inwestorów w wyniku wycofania złożonych zapisów – zgodnie z odpowiednimi zapisami Prospektu. To działanie nie wpływa na zmianę ostatecznej liczby Akcji Oferowanych,
które zostaną zaoferowane w Ofercie.
W zakresie, w jakim będą tego wymagać przepisy prawa, informacje dotyczące wyników przydziału Akcji Oferowanych zostaną opublikowane w raporcie bieżącym zgodnie z § 16 Rozporządzenia o Raportach, przy czym rozpoczęcie notowania Akcji będzie możliwe przed podaniem
do publicznej wiadomości wyników przydziału Akcji Oferowanych.
Informację dotyczącą liczby przydzielonych Akcji Oferowanych danemu Inwestorowi każda z osób będzie mogła uzyskać w podmiocie prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych zgodnie z regulacjami tego podmiotu.
Akcje Oferowane zostaną przydzielone poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym na podstawie złożonych przez nich zapisów pod warunkiem, że zapisy te zostały prawidłowo opłacone zgodnie z zasadami opisanymi w tym rozdziale.
Inwestorzy Indywidualni
Przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym zostanie dokonany zgodnie z prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami. Techniczny przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym zostanie przeprowadzony za pośrednictwem systemu GPW na podstawie odrębnej
umowy zawartej pomiędzy Spółką, Trigon Dom Maklerski oraz GPW.
Akcje Oferowane zostaną przydzielone wyłącznie tym Inwestorom Indywidualnym, którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na Akcje Oferowane
po Cenie Maksymalnej, powiększonej o ewentualną prowizję firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. Jeżeli liczba Akcji Oferowanych, na które
dokonali zapisów Inwestorzy Indywidualni, nie przekroczy liczby Akcji Oferowanych oferowanych tym Inwestorom, Inwestorom Indywidualnym
zostaną przydzielone Akcje Oferowane w liczbie wynikającej z prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów. W przypadku złożenia przez Inwestorów Indywidualnych ważnych zapisów na Akcje Oferowane (które pozostaną ważne do sesji rozliczeniowej GPW dla Inwestorów Indywidualnych)
obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Oferowanych niż liczba Akcji Oferowanych oferowanych tym Inwestorom, przydział Akcji Oferowanych
nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów. Ułamkowe części Akcji Oferowanych (po ewentualnej proporcjonalnej redukcji) zostaną zaokrąglone w dół do najbliższej liczby całkowitej, a pozostałe Akcje Oferowane nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną
przydzielone Inwestorom Indywidualnym, którzy złożyli kolejno zapisy na największą liczbę Akcji Oferowanych. Inwestorom Indywidualnym nie
gwarantuje się żadnej minimalnej wielkości pojedynczego przydziału.
Inwestorzy Indywidualni otrzymają zwrot nadpłat, jeżeli Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych będzie niższa
od Ceny Maksymalnej. Inwestorzy Indywidualni, którym nie przyznano żadnych Akcji Oferowanych lub których zapisy na Akcje Oferowane proporcjonalnie zredukowano lub uznano za nieważne, otrzymają zwrot dokonanych wpłat lub nadpłat na rachunek pieniężny prowadzony dla
rachunku papierów wartościowych, z którego został złożony zapis, zgodnie z procedurami stosowanymi przez danego Członka Konsorcjum Detalicznego, w terminie do siedmiu dni od Dnia Przydziału Akcji Oferowanych lub od ogłoszenia decyzji o odwołaniu Oferty. Środki będą zwracane
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bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań w związku z kosztami poniesionymi przez Inwestorów Indywidualnych w trakcie składania zapisów
na Akcje Oferowane.
Zawiadomienia o przydziale Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym zostaną przekazane zgodnie z procedurami firm inwestycyjnych
prowadzących rachunki papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych, którym przydzielono Akcje Oferowane.
Inwestorzy Instytucjonalni
Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu do Inwestorów Instytucjonalnych zostaną wysłane przez Trigon Dom Maklerski zaproszenia
do złożenia zapisu na Akcje Oferowane. Inwestorom Instytucjonalnym, do których wysłane zostaną zaproszenia, Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze wskazaną w zaproszeniach liczbą Akcji Oferowanych, pod warunkiem prawidłowego złożenia i opłacenia zapisu.
Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy Indywidualni wycofali zapisy w trybie art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego,
mogą być przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym, zarówno tym, którzy wzięli udział w budowaniu księgi popytu, jak i tym, którzy nie wzięli
udziału w budowaniu księgi popytu („Inwestorzy Zastępczy”), pod warunkiem prawidłowego złożenia i opłacenia zapisów złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia takich zapisów na Akcje Oferowane, zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym rozdziale.
Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy Instytucjonalni: (i) wycofali zapisy zgodnie z art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego; (ii) nie złożyli zapisów w odpowiedzi na zaproszenie; lub (iii) nie opłacili złożonych zapisów w terminie, mogą zostać zaoferowane i przydzielone Inwestorom Zastępczym, pod warunkiem prawidłowego złożenia i opłacenia zapisów złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia
takich zapisów na Akcje Oferowane zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym rozdziale lub mogą zostać przydzielone Gwarantom Oferty
w wykonaniu Umowy o Gwarantowanie Oferty na zasadach opisanych w rozdziale „Gwarantowanie Oferty, stabilizacja i umowne ograniczenia
zbywalności Akcji”.
W przypadku dokonania niepełnej wpłaty na Akcje Oferowane bądź złożenia przez Inwestora Instytucjonalnego zapisu lub zapisów na liczbę
Akcji Oferowanych mniejszą niż określona w zaproszeniu temu Inwestorowi Instytucjonalnemu może zostać przydzielona taka liczba Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor Instytucjonalny dokonał wpłaty, lub też na podstawie uznaniowego wyboru Przemysława Gacka takiemu Inwestorowi
Instytucjonalnemu może zostać przydzielona mniejsza liczba Akcji Oferowanych niż wynikająca z dokonanej wpłaty lub może nie zostać mu
przydzielona żadna Akcja Oferowana. W przypadku złożenia przez Inwestora Instytucjonalnego zapisu lub zapisów na większą liczbę Akcji Oferowanych niż wynikająca z otrzymanego zaproszenia, takiemu Inwestorowi Instytucjonalnemu może zostać przydzielona liczba Akcji Oferowanych
wynikająca z otrzymanego przez niego zaproszenia.
Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy Instytucjonalni nie złożyli zapisów w odpowiedzi na zaproszenie lub nie opłacili złożonych
zapisów w terminie, mogą zostać zaoferowane i przydzielone Inwestorom Zastępczym pod warunkiem prawidłowego złożenia i opłacenia zapisów złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia takich zapisów na Akcje Oferowane.
Zawiadomienia o przydzieleniu Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym zostaną przekazane przez Firmę Inwestycyjną, w imieniu
Oferujących.
Zwrot środków pieniężnych Inwestorom Instytucjonalnym, którym nie przydzielono Akcji Oferowanych lub których zapisy na Akcje Oferowane
zostały unieważnione lub nieuwzględnione, oraz nadpłat zostanie dokonany w terminie do siedmiu dni od Dnia Przydziału Akcji Oferowanych
lub od daty ogłoszenia decyzji o odstąpieniu od Oferty, bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań na rachunek wskazany w formularzu zapisu
przez danego Inwestora Instytucjonalnego.

Rozliczenie
Akcje Oferowane zostaną zapisane na tych rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych, z których były składane zapisy.
Zgodnie z przewidywanym harmonogramem Akcje Oferowane przydzielane za pośrednictwem systemu GPW będą rozliczane nie później niż
w ciągu jednego dnia roboczego.
Trigon Dom Maklerski wystawi instrukcje rozrachunku lub transferu celem przeniesienia Akcji Oferowanych na rachunki papierów wartościowych
Inwestorów Instytucjonalnych.
Akcje Oferowane zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane
przez Inwestorów Instytucjonalnych na potrzeby rejestracji Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe oraz firma inwestycyjna lub bank powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych Inwestora Instytucjonalnego dostarczy
KDPW odpowiednią instrukcję rozrachunku lub transferu). Niezwłocznie po dokonaniu przydziału i po przeprowadzeniu przez KDPW rozliczenia
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alokacji Akcji Oferowanych, dokonanej z wykorzystaniem systemu GPW – w przypadku Inwestorów Indywidualnych oraz po wykonaniu przez
KDPW zleceń rozrachunku w celu zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów zostaną zapisane Akcje Oferowane. Międzynarodowi Inwestorzy Instytucjonalni powinni skontaktować się z odpowiednim Współprowadzącym Księgę Popytu w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących procedury rozliczenia przydzielonych im Akcji Oferowanych.
Jeżeli dane przekazane przez Inwestora na potrzeby przeniesienia Akcji Oferowanych będą niekompletne lub nieprawidłowe, taki Inwestor musi
liczyć się z tym, że przeniesienie Akcji Oferowanych na rachunek papierów wartościowych takiego Inwestora nastąpi w terminie późniejszym,
po uzupełnieniu lub skorygowaniu przez niego niezbędnych danych.
Menadżerowie nie ponoszą odpowiedzialności za brak przeniesienia Akcji Oferowanych wynikający z niekompletnych lub nieprawidłowych
danych przekazanych przez Inwestora na potrzeby przeniesienia Akcji Oferowanych.

Rejestracja Akcji w depozycie papierów wartościowych
Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Oferowane, zostaną zdematerializowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego
oraz regulacjami KDPW. Akcje zostaną zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW (z siedzibą w Warszawie i adresem:
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa), będącym centralną instytucją depozytową papierów wartościowych w Polsce. KDPW_CCP S.A., spółka zależna
KDPW, będzie rozliczać transakcje na Akcjach w ramach wtórnego obrotu tymi papierami wartościowymi, w szczególności obrotu na GPW.
KDPW nadał Akcjom Dopuszczanym, w tym Akcjom Oferowanym, kod ISIN PLGRPRC00015.

Notowanie Akcji
Na Datę Prospektu akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub jakimkolwiek innym odpowiednim rynku.
Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, tj. 68.104.250 istniejących akcji Spółki, do obrotu na rynku
regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW.
Spółka złożyła do KDPW wniosek o rejestrację Akcji Oferowanych będących przedmiotem Oferty w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Spółka złożyła również wniosek o rejestrację pozostałych Akcji, które będą objęte wnioskami o dopuszczenie i wprowadzenie
do obrotu giełdowego, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
Spółka dołoży wszelkich starań, aby Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Oferowane, w możliwie najkrótszym terminie od Dnia Przydziału Akcji
Oferowanych w ramach Oferty dopuścić i wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Oferowanych, do obrotu na rynku regulowanym (w tym na rynku podstawowym) GPW wymaga zgody Zarządu GPW i przyjęcia Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Oferowanych, do depozytu papierów wartościowych przez
KDPW. Zgoda taka może być udzielona, jeśli Spółka spełni wszystkie wymogi prawne określone w stosownych regulacjach GPW i KDPW oraz
w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach, w tym w szczególności wymogi w zakresie minimalnej liczby akcji w wolnym obrocie, jak również
wymogi wynikające ze Wspólnego Stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 grudnia
2018 r. w sprawie zasad publicznego charakteru obrotu giełdowego. Warunki dotyczące dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na GPW,
które zostały szczegółowo określone w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach oraz w odpowiednich regulacjach GPW, dotyczą m.in. zapewnienia
odpowiedniej płynności akcji oraz odpowiedniego poziomu kapitalizacji.
Zgodnie z Rozporządzeniem o Rynku i Emitentach w przypadku rynku podstawowego (będącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowych)
minimalna liczba akcji w wolnym obrocie jest zapewniona, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się: (i) co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku
oficjalnych notowań lub (ii) co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartości stanowiącej, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży
akcji, lub, w nadzwyczajnie uzasadnionych okolicznościach, w oparciu o prognozowaną cenę rynkową, równowartość w złotych co najmniej 17
mln EUR. Ponadto, Rozporządzenie o Rynku i Emitentach wymaga, aby: (i) akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym; (ii) akcje
były swobodnie przenaszalne; (iii) wniosek o dopuszczenie obejmował wszystkie akcje tego samego rodzaju; (iv) liczba akcji pomnożona przez
prognozowaną cenę rynkową akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie, lub, jeżeli prognozowana cena rynkowa akcji nie może być ustalona, przez
kapitał emitenta, była równa co najmniej równowartości w złotych 1 mln EUR; oraz (v) emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią
podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie.
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Natomiast zgodnie z Regulaminem GPW akcje mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego (na rynku podstawowym albo równoległym), o ile:
(i) został opublikowany lub udostępniony zgodnie z właściwymi przepisami prawa odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez
właściwy organ nadzoru albo którego równoważność w rozumieniu tych przepisów została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że
opublikowanie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności nie jest wymagane, (ii) zbywalność akcji nie jest ograniczona, (iii) w stosunku
do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, (iv) z zastrzeżeniem określonych wyjątków, iloczyn
liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne
emitenta, wynosi co najmniej 60 mln PLN albo równowartość w złotych co najmniej 15 mln EUR, (v) 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 mln PLN albo równowartość w złotych co najmniej 1 mln EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej,
a także (vi) akcje znajdują się w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego. Ponadto, Zarząd Giełdy dodatkowo ocenia, czy obrót akcjami będzie prowadzony w sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny oraz czy
zapewniona będzie swobodna zbywalność akcji. Oceny tej Zarząd Giełdy dokonuje zgodnie z wymogami Rozporządzenia delegowanego Komisji
(UE) 2017/568. Analizując wnioski Spółki o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji, w tym Akcji Oferowanych, na GPW, GPW bierze pod uwagę: (i)
sytuację finansową emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi zadłużenia, jak również inne czynniki mające
wpływ na wyniki finansowe emitenta; (ii) perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
z uwzględnieniem źródeł ich finansowania; (iii) doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządzających i nadzorczych emitenta; (iv)
warunki, na jakich emitowane były instrumenty finansowe, i ich zgodność z zasadami, o których mowa w § 35 Regulaminu GPW; (v) bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników.
Na Datę Prospektu Spółka nie spełnia kryteriów dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym (zarówno rynku podstawowym, jak i równoległym prowadzonym przez GPW), w szczególności w zakresie wymaganej minimalnej liczby akcji będącej w wolnym obrocie. Na Datę Prospektu
Spółka nie jest w stanie określić, czy po zakończeniu Oferty spełni te kryteria. Spółka zakłada, że po zakończeniu Oferty spełni warunki dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW.
Minimalne wymogi dopuszczenia Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku podstawowym GPW, w zakresie kapitalizacji, wynikające z Regulaminu GPW, zostaną spełnione w sytuacji, gdy cena Akcji Oferowanych będzie nie niższa niż 0,89 PLN za jedną Akcję Oferowaną (przy założeniu
dopuszczenia do obrotu wszystkich Akcji Dopuszczanych, 68.104.250 Akcji Spółki zarejestrowanych oraz istniejących na moment dopuszczenia
oraz uwzględniając minimalny poziom kapitalizacji na poziomie 60 mln PLN).
Minimalne wymogi dopuszczenia Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku podstawowym GPW, w zakresie rozproszenia, wynikające z Regulaminu GPW zostaną spełnione, gdy Akcjonariusze Sprzedający sprzedadzą nie mniej niż 10.215.638 Akcji Oferowanych (przy założeniu dopuszczenia
do obrotu na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych, 68.104.250 Akcji Spółki zarejestrowanych oraz istniejących na moment dopuszczenia oraz że
żaden z akcjonariuszy, którzy nabyli Akcje Oferowane w ramach Oferty, nie będzie posiadać akcji Spółki w liczbie zapewniającej prawo do więcej
niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu).
Jeżeli po zakończeniu Oferty Spółka nie będzie spełniać wymogów dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW,
Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku równoległym prowadzonym przez GPW. W przypadku niespełnienia kryteriów
dopuszczenia na rynku podstawowym i równoległym GPW, Spółka nie zamierza ubiegać się o wprowadzenie Akcji do alternatywnego systemu
obrotu (NewConnect).
Biorąc pod uwagę, że niektóre kryteria dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na GPW są uznaniowe i należą do oceny
Zarządu GPW, Spółka nie może zapewnić, że takie zgody i zezwolenia zostaną uzyskane ani że Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Oferowane, zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Spółka nie może całkowicie wykluczyć, że z powodu
okoliczności leżących poza jej kontrolą dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Oferowanych, na rynku podstawowym
GPW nastąpi w terminach innych, niż pierwotnie zakładano. Ponadto, z powodu luki czasowej pomiędzy składaniem zapisów przez Inwestorów
a pierwszym dniem notowania Akcji Oferowanych (patrz punkt „– Przewidywany harmonogram Oferty” powyżej), która może być dłuższa niż
w innych jurysdykcjach, Inwestorzy będą narażeni na brak płynności Akcji przez ten czas.
W przypadku zmiany zamiarów Spółki w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego informacja taka zostanie przekazana
do publicznej wiadomości przed przydziałem Akcji Oferowanych w trybie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w formie suplementu
do Prospektu (po jego zatwierdzeniu przez KNF) w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, a termin przydziału Akcji Oferowanych zostanie przesunięty w celu umożliwienia Inwestorom złożenia oświadczenia o wycofaniu zapisu na Akcje Oferowane. Prawo wycofania złożonych
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zapisów nie dotyczy przypadków, gdy suplement jest udostępniany w związku z nowym znaczącym czynnikiem, istotnym błędem lub istotną
niedokładnością w treści Prospektu, które wystąpiły lub zostały zauważone przez Spółkę lub Akcjonariusza Sprzedającego po zakończeniu okresu
oferowania Akcji Oferowanych.
Nie ma innych papierów wartościowych tej samej klasy co Akcje Oferowane, które będą subskrybowane lub plasowane jednocześnie z Ofertą Akcji
Oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego.
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GWARANTOWANIE OFERTY, STABILIZACJA I UMOWNE OGRANICZENIA
ZBYWALNOŚCI AKCJI
Umowa o Gwarantowanie Oferty
Nie później niż w dniu 16 listopada 2021 r. Akcjonariusze Sprzedający oraz Spółka zamierzają zawrzeć warunkową umowę o gwarantowanie
zapisów Inwestorów Instytucjonalnych („Umowa o Gwarantowanie Oferty”) z Menadżerami.
W ramach Umowy o Gwarantowanie Oferty i biorąc pod uwagę zobowiązania subemisyjne Gwarantów Oferty określone w Umowie o Gwarantowanie Oferty, Menadżerowie zobowiążą się, z zastrzeżeniem ziszczenia się określonych warunków wskazanych poniżej, do dołożenia należytej
staranności w celu zapewnienia nabycia i opłacenia Akcji Oferowanych przez Inwestorów Instytucjonalnych, wraz z Inwestorami Zastępczymi,
a Gwaranci Oferty zobowiążą się do nabycia bądź spowodowania nabycia przez ich podmioty powiązane tych Akcji Oferowanych, które nie zostały
nabyte przez takich Inwestorów Instytucjonalnych oraz do nabycia bądź spowodowania nabycia przez ich podmioty powiązane tych Akcji Oferowanych, które zostały wstępnie objęte przez Inwestorów Instytucjonalnych, ale nie zostały opłacone przez takich Inwestorów Instytucjonalnych.
Zobowiązania Gwarantów Oferty wynikające z Umowy o Gwarantowanie Oferty nie będą solidarne.
Zobowiązania subemisyjne Gwarantów Oferty (wyłączając Akcje Oferowane przeznaczone dla Inwestorów Indywidualnych) zostaną określone
w Umowie o Gwarantowanie Oferty.
Zobowiązanie subemisyjne wynikające z Umowy o Gwarantowanie Oferty nie obejmie nabycia lub opłacenia Akcji Oferowanych przez Inwestorów Indywidualnych. Liczba Akcji Oferowanych objętych zobowiązaniem subemisyjnym wynikającym z Umowy o Gwarantowanie Oferty będzie
zależeć od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty poszczególnym kategoriom Inwestorów, która to liczba zostanie
ustalona najpóźniej w dniu ustalenia Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych
dla Inwestorów Instytucjonalnych. Do czasu ustalenia ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty poszczególnym kategoriom Inwestorów nie będzie znana ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym, a tym samym dokładny
zakres zobowiązań subemisyjnych.
Umowa o Gwarantowanie Oferty będzie zawierała między innymi następujące warunki zawieszające wykonanie zobowiązania do gwarantowania Oferty: (i) niewystąpienie jakichkolwiek zmian lub zdarzeń pociągających za sobą, w ocenie Gwarantów Oferty, istotną niekorzystną zmianę
w sytuacji prawnej, finansowej, zyskach, sprawach handlowych lub prognozach gospodarczych Grupy w stosunku do stanu opisanego w Prospekcie; (ii) niewystąpienie siły wyższej; (iii) potwierdzenie przez Spółkę i Akcjonariuszy Sprzedających w dniu wykonania zobowiązania gwarancyjnego oświadczeń i zapewnień zawartych w Umowie o Gwarantowanie Oferty; (iv) dostarczenie przez Spółkę, Akcjonariuszy Sprzedających
bądź ich doradców opinii prawnych, listów ujawniających (ang. disclosure letters) oraz listów potwierdzających (ang. comfort letters) o treści
uzgodnionej z Gwarantami Oferty; (v) wykonanie przez Spółkę i Akcjonariuszy Sprzedających wskazanych w Umowie o Gwarantowanie Oferty
zobowiązań; (vi) uzgodnienie aneksu cenowego („Aneks Cenowy”) do Umowy o Gwarantowanie Oferty określającego Ostateczną Cenę Akcji
Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostateczną Cenę Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, a także ostateczną liczbę
Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym.
Umowa o Gwarantowanie Oferty będzie umową o gwarancję emisji w rozumieniu art. 4 pkt 13a oraz art. 14a ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej,
niestanowiącą umowy o gwarancję emisji, o której w mowa w art. 14a ust. 1 lub 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Podpisanie Aneksu Cenowego, według wyłącznego uznania podmiotów będących jego stronami, jest planowane na dzień 24 listopada 2021 r.,
po zakończeniu procesu budowania księgi popytu i ustaleniu Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej
Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych.
W przypadku, gdyby jakikolwiek warunek zawarty w Umowie o Gwarantowanie Oferty nie ziścił się bądź nie nastąpiło zwolnienie z obowiązku
jego ziszczenia się i powyższe okoliczności wystąpią przed złożeniem zapisu na Akcje Oferowane objęte Umową o Gwarantowanie Oferty, zobowiązanie Gwarantów Oferty do złożenia zapisu na Akcje Oferowane zgodnie z Umową o Gwarantowanie Oferty wygaśnie. Współprowadzący
Księgę Popytu będą także uprawnieni do odstąpienia od Umowy o Gwarantowanie Oferty w określonych w niej przypadkach, w szczególności
w sytuacji, gdy którekolwiek z zapewnień lub oświadczeń Spółki lub Akcjonariuszy Sprzedających złożonych w Umowie o Gwarantowanie Oferty
okaże się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym albo gdy sytuacja na rynkach finansowych znacząco się zmieni.
Umowa o Gwarantowanie Oferty zostanie poddana prawu Anglii i Walii i będzie zawierać postanowienia zwyczajowo przyjęte w międzynarodowych ofertach podobnych do Oferty, w tym oświadczenia i zapewnienia Spółki oraz Akcjonariuszy Sprzedających.
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Zgodnie z Umową o Gwarantowanie Oferty, Spółka zobowiąże się do zwolnienia Menadżerów oraz innych określonych osób z odpowiedzialności
i obowiązku świadczenia z tytułu określonych roszczeń, zobowiązań lub kosztów, jakie mogą zostać dochodzone lub zostaną poniesione przez
Gwarantów Oferty lub określone osoby w związku z Umową o Gwarantowanie Oferty (tzw. klauzula indemnifikacyjna).
Umowa o Gwarantowanie Oferty będzie zawierać standardowe zobowiązania Gwarantów Oferty co do zakresu terytorialnego podejmowanych
działań promocyjnych oraz zobowiązanie do podejmowania działań promocyjnych jedynie w stosunku do określonych kategorii Inwestorów
Instytucjonalnych oraz w każdym przypadku zgodnie z prawem jurysdykcji, w której takie działania będą podejmowane.
Umowa o Gwarantowanie Oferty będzie przewidywać, że Spółka oraz Akcjonariusze Sprzedający będą podlegali umownemu ograniczeniu zbywalności Akcji oraz emisji akcji. Zobowiązania dotyczące umownego ograniczenia zbywalności Akcji oraz emisji akcji zostały opisane w punkcie
„– Umowne ograniczenia zbywalności Akcji” poniżej.
Informacja na temat wynagrodzenia Menadżerów w związku z Ofertą, w tym wynagrodzenia z tytułu gwarantowania zapisów Inwestorów
Instytucjonalnych w Ofercie, została zamieszczona w punkcie „Koszty i wydatki związane z Ofertą”.
W zakresie, w jakim będzie to wymagane przepisami prawa, informacja o zawarciu Umowy o Gwarantowanie Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku gdy w ocenie Spółki
i Akcjonariuszy Sprzedających zmiana warunków Umowy o Gwarantowanie Oferty lub terminu jej zawarcia mogłaby w sposób znaczący wpłynąć
na ocenę Akcji Oferowanych, informacja ta zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie suplementu do Prospektu, zgodnie z art. 23
ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego. Informacja o niezawarciu Umowy o Gwarantowanie Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości
w formie suplementu do Prospektu, zgodnie z art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego. Przekazanie przez Spółkę informacji na temat Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, a także
ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz liczby Akcji Oferowanych przeznaczonych dla poszczególnych kategorii Inwestorów
w trybie art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego będzie równoznaczne z zawarciem Aneksu Cenowego na warunkach określonych powyżej.

Działania stabilizacyjne
W związku z Ofertą mogą być prowadzone działania stabilizacyjne, o których mowa w Rozporządzeniu w Sprawie Stabilizacji.
W charakterze menadżera stabilizującego będzie działać Citigroup Global Markets Europe AG („Menadżer Stabilizujący”). Liczba Akcji Oferowanych w ramach stabilizacji nie będzie wyższa niż 10% ostatecznej liczby Akcji Oferowanych („Liczba Akcji Stabilizujących”). TCV Luxco oraz
Menadżer Stabilizujący zawrą Umowę o Stabilizację („Umowa o Stabilizację”) najpóźniej w dniu ustalenia Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych
dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, tj. w dniu 24 listopada 2021 r.
Celem zawarcia Umowy o Stabilizację będzie w szczególności stworzenie podstawy prawnej dla: (i) finansowania przez Menadżera Stabilizującego
transakcji stabilizacyjnych (na mocy Umowy o Stabilizację Menadżer Stabilizujący będzie uprawniony do zatrzymania, na potrzeby prowadzenia
działań stabilizacyjnych, kwoty odpowiadającej iloczynowi Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych i Liczby Akcji Stabilizujących); (ii) zwrotnego przeniesienia na rzecz TCV Luxco Akcji nabytych przez Menadżera Stabilizującego w ramach działań
stabilizacyjnych oraz (iii) rozliczenia z TCV Luxco po zakończeniu Okresu Stabilizacji niewykorzystanej na potrzeby prowadzenia działań stabilizacyjnych kwoty, o której mowa w punkcie (i) powyżej.
Akcjonariusze Sprzedający przewidują, że w związku z Ofertą Menadżer Stabilizujący będzie mógł nabywać na GPW Akcje w liczbie nie większej
niż łączna Liczba Akcji Stabilizujących w celu stabilizacji ich kursu giełdowego na poziomie wyższym niż poziom, który ustaliłby się w innych
okolicznościach, gdyby działania takie nie były podejmowane. Nabywanie Akcji w ramach transakcji stabilizacyjnych będzie dokonywane
na zasadach określonych w Rozporządzeniu w Sprawie Stabilizacji. Transakcje nabycia Akcji będą mogły być dokonywane w okresie nie dłuższym
niż 30 dni od dnia rozpoczęcia okresu notowań Akcji na GPW („Okres Stabilizacji”) po cenie nie wyższej niż Ostateczna Cena Akcji Oferowanych
dla Inwestorów Instytucjonalnych. Menadżer Stabilizujący nie będzie jednak zobowiązany do podjęcia jakichkolwiek działań stabilizacyjnych.
Jeśli działania takie zostaną podjęte przez Menadżera Stabilizującego, mogą one zostać przerwane w każdym czasie, jednak nie później niż
z upływem Okresu Stabilizacji.
Nie ma pewności, że jeśli działania stabilizacyjne zostaną podjęte, to przyniosą one przewidywane skutki.
Informacja o zawarciu Umowy o Stabilizację wraz z określeniem ostatecznej liczby Akcji będących przedmiotem działań stabilizacyjnych zostanie
przekazana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Jeżeli: (i) Umowa
o Stabilizację nie zostanie zawarta albo (ii) zostanie zawarta na warunkach zasadniczo innych niż wskazane powyżej lub w innym terminie,
a zmiana warunków Umowy o Stabilizację lub terminu jej zawarcia mogłaby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych, informacja
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taka zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie suplementu do Prospektu po jego zatwierdzeniu przez KNF, zgodnie z art. 23 ust. 1
Rozporządzenia Prospektowego, w taki sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.
Warunki Oferty nie przewidują możliwości dokonania nadprzydziału lub opcji dodatkowego przydziału typu „greenshoe”.
Informacje na temat podjętych działań stabilizacyjnych będą przekazywane na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu w Sprawie Stabilizacji.

Umowne ograniczenia zbywalności Akcji
TCV Luxco
Zgodnie z Umową o Gwarantowanie Oferty, TCV Luxco zobowiąże się wobec Menadżerów, że od dnia zawarcia Umowy o Gwarantowanie Oferty
do zakończenia okresu 180 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW, bez uprzedniej pisemnej zgody Współprowadzących Księgę Popytu (której odmowa wydania lub opóźnienie powinno być uzasadnione) nie będzie oferować, sprzedawać, obciążać ani w inny sposób
rozporządzać, ani publicznie ogłaszać oferty, sprzedaży ani zbycia lub zamiaru podjęcia takich działań lub podejmować działań zmierzających
do lub mogących skutkować ofertą, sprzedażą lub zbyciem papierów wartościowych Spółki (innych niż akcje Spółki nabyte w związku z działaniami stabilizacyjnymi) podobnych do papierów wartościowych będących przedmiotem Oferty, papierów wartościowych wymiennych bądź
zamiennych na papiery wartościowe podobne do papierów wartościowych stanowiących przedmiot Oferty lub umożliwiających ich uzyskanie
w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami wartościowymi, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami,
z zastrzeżeniem standardowych wyłączeń określonych w Umowie o Gwarantowanie Oferty.
Ograniczenie, o którym mowa powyżej, nie będzie dotyczyć: (i) zbywania akcji przez TCV Luxco w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się
na zamianę lub sprzedaż wszystkich akcji Spółki; (ii) czynności związanych z wprowadzeniem w Spółce lub w Grupie programu motywacyjnego dla wyższej kadry kierowniczej oraz (iii) sprzedaży, transferu lub innej formy zbycia Akcji w drodze połączenia lub innej formy integracji
gospodarczej z podmiotem trzecim w odniesieniu do wszystkich wyemitowanych akcji zgodnie z przepisami prawa polskiego lub na rzecz Spółki w związku z programem nabywania akcji własnych (ang. buy-back) przez Spółkę adresowanym do wszystkich akcjonariuszy Spółki na tych
samych warunkach.
Pozostali akcjonariusze
Zgodnie z Umową o Gwarantowanie Oferty, pozostali akcjonariusze Spółki (w tym Akcjonariusze Sprzedający inni niż TCV Luxco) zobowiążą się
wobec Menadżerów, że od dnia zawarcia Umowy o Gwarantowanie Oferty do zakończenia okresu (i) 360 dni (w przypadku Przemysława Gacka,
Frascati Investments, Gracjana Fiedorowicza oraz Rafała Nachyny) albo (ii) 180 dni (w przypadku pozostałych akcjonariuszy Spółki) od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW, bez uprzedniej pisemnej zgody Współprowadzących Księgę Popytu (której odmowa wydania lub opóźnienie powinno być uzasadnione) żaden z nich nie będzie oferować, sprzedawać, obciążać ani w inny sposób rozporządzać, ani publicznie ogłaszać
oferty, sprzedaży ani zbycia lub zamiaru podjęcia takich działań lub podejmować działań zmierzających do lub mogących skutkować ofertą,
sprzedażą lub zbyciem papierów wartościowych Spółki (innych niż akcje Spółki nabyte w związku z działaniami stabilizacyjnymi) podobnych
do papierów wartościowych będących przedmiotem Oferty, papierów wartościowych wymiennych bądź zamiennych na papiery wartościowe
podobne do papierów wartościowych stanowiących przedmiot Oferty lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych
z takimi papierami wartościowymi, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami, z zastrzeżeniem standardowych wyłączeń określonych w Umowie o Gwarantowanie Oferty.
Ograniczenie, o którym mowa powyżej, nie będzie dotyczyć: (i) zbywania akcji przez danego akcjonariusza w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na zamianę lub sprzedaż wszystkich akcji Spółki; (ii) czynności związanych z wprowadzeniem w Spółce lub w Grupie programu motywacyjnego dla wyższej kadry kierowniczej oraz (iii) sprzedaży, transferu lub innej formy zbycia Akcji w drodze połączenia lub innej formy integracji gospodarczej z podmiotem trzecim w odniesieniu do wszystkich wyemitowanych akcji zgodnie z przepisami prawa polskiego lub na rzecz
Spółki w związku z programem nabywania akcji własnych (ang. buy-back) przez Spółkę adresowanym do wszystkich akcjonariuszy Spółki na tych
samych warunkach.
Spółka
Zgodnie z postanowieniami Umowy o Gwarantowanie Oferty, Spółka zobowiąże się wobec Menadżerów, że od dnia zawarcia Umowy
o Gwarantowanie Oferty (lub innej późniejszej daty, która zostanie wskazana w Umowie o Gwarantowanie Oferty) do zakończenia okresu 360
dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW, bez uprzedniej pisemnej zgody Współprowadzących Księgę Popytu nie będzie emitować,
oferować, sprzedawać, obciążać ani w inny sposób rozporządzać, ani publicznie ogłaszać oferty, sprzedaży ani zbycia lub zamiaru podjęcia takich
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działań lub podejmować działań zmierzających do lub mogących skutkować emisją, ofertą, sprzedażą lub zbyciem papierów wartościowych Spółki podobnych do papierów wartościowych będących przedmiotem Oferty, papierów wartościowych wymiennych bądź zamiennych na papiery
wartościowe będące podobne do papierów wartościowych stanowiących przedmiot Oferty lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji
praw związanych z takimi papierami wartościowymi, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami.
Ograniczenia wskazane powyżej nie mają zastosowania do czynności związanych z ewentualnym wprowadzeniem w Spółce lub w Grupie programu motywacyjnego dla wyższej kadry kierowniczej lub pracowników Spółki.

Menadżerowie Oferty
Każdy z Menadżerów i ich podmiotów powiązanych (większość z nich jako część organizacji międzynarodowych lub o zasięgu globalnym,
świadczących usługi finansowe) jest lub może być zaangażowany w działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej, bankowości detalicznej
oraz korporacyjnej, papierów wartościowych, zarządzania inwestycjami oraz indywidualnego zarządzania majątkiem. W zakresie działalności
dotyczącej papierów wartościowych zajmują się lub mogą się zajmować subemisją papierów wartościowych, obrotem papierami wartościowymi
(na rachunek własny lub klientów), usługami maklerskimi, obrotem walutami, obrotem na giełdach towarowych i instrumentami pochodnymi
(na rachunek własny lub klientów), a także świadczeniem usług maklerskich, usług bankowości inwestycyjnej, sporządzaniem analiz, jak również
usług finansowania i doradztwa finansowego. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa i zasady dotyczące konfliktu interesów
dotyczące prowadzenia działalności maklerskiej i w ramach bankowości inwestycyjnej: (a) w normalnym toku działalności związanych z dokonywaniem obrotu instrumentami finansowymi, usług maklerskich lub usług finansowania, każdy z Menadżerów i ich podmiotów powiązanych
może w dowolnym czasie posiadać inwestycje długo-, lub krótkoterminowe, zapewniać finansowanie inwestycji, oraz może – na rachunek własny
lub swoich klientów – angażować się w obrót lub w inny sposób strukturyzować lub przeprowadzać transakcje dotyczące dłużnych lub udziałowych papierów wartościowych lub kredytów uprzywilejowanych dowolnego podmiotu uczestniczącego w Ofercie, lub transakcje dotyczące
jakiejkolwiek waluty albo towaru związanych z Ofertą, lub transakcje dotyczące dowolnych powiązanych instrumentów pochodnych; (b) każdy
z Menadżerów i ich podmiotów powiązanych, ich dyrektorzy, członkowie organów zarządzających lub nadzorczych, członkowie kadry kierowniczej
i pracownicy mogą w dowolnym czasie inwestować na własny rachunek lub zarządzać funduszami inwestującymi na własny rachunek w dłużne
lub udziałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolny podmiot uczestniczący w Ofercie, w jakiekolwiek waluty lub towary związane
z Ofertą, lub w jakiekolwiek powiązane instrumenty pochodne; (c) każdy z Menadżerów i ich podmiotów powiązanych może w dowolnym czasie
dokonywać w zwykłym toku czynności maklerskich na rzecz jakiegokolwiek podmiotu uczestniczącego w Ofercie.
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OGRANICZENIA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY AKCJI
Oferta publiczna Akcji Oferowanych w Polsce
Prospekt sporządzony został zgodnie z Ustawą o Ofercie, Rozporządzeniem Prospektowym oraz Rozporządzeniem (UE) 2019/980. Prospekt przygotowany został w celu dopuszczenia Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz
na potrzeby oferty publicznej Akcji Oferowanych wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Emitent upoważniony będzie do przeprowadzenia oferty publicznej w Polsce z chwilą zatwierdzenia Prospektu przez KNF oraz po opublikowaniu Prospektu w Polsce na stronie internetowej
Emitenta (www[.]grupapracuj[.]pl).
W związku z Ofertą podejmowane mogą być pewne działania promocyjne o ograniczonym zasięgu, w celu dostarczenia Kwalifikowanym Nabywcom Instytucjonalnym (ang. Qualified Institutional Buyers) w Stanach Zjednoczonych informacji o Ofercie zgodnie z Przepisem 144A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz pewnym innym inwestorom instytucjonalnym spoza Stanów Zjednoczonych (z wyłączeniem
Polski), zgodnie z Regulacją S tej ustawy, a także właściwych regulacji prawnych w jurysdykcjach, gdzie prowadzona będzie taka promocja Oferty.
Wspomniane działania promocyjne o ograniczonym zakresie są konieczne do spełnienia wymogów wynikających z właściwych przepisów prawa
w dowolnej jurysdykcji, w której działania te będą podejmowane wobec Prospektu w formie, w jakiej został on sporządzony, a które nie będą
podlegały zatwierdzeniu przez KNF lub inne organy nadzorcze, zwłaszcza jakikolwiek organ posiadający właściwość na terytorium, gdzie takie
ograniczone działania promujące Ofertę będą prowadzone.
Emitent, Akcjonariusze Sprzedający ani Współprowadzący Księgę Popytu nie podjęli i nie podejmą żadnych działań w żadnej jurysdykcji poza
Polską, które dopuszczałyby ofertę publiczną Akcji Oferowanych lub posiadanie albo dystrybucję niniejszego Prospektu lub jakiegokolwiek innego
materiału ofertowego dotyczącego Emitenta lub Akcji Oferowanych w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie wymagane jest podjęcie działania w tym
celu. W związku z powyższym Akcje Oferowane nie mogą być oferowane ani sprzedawane, bezpośrednio lub pośrednio, i niniejszy Prospekt ani
żaden inny materiał ofertowy i reklama w związku z Ofertą nie mogą być dystrybuowane ani publikowane w jakiejkolwiek formie w jakimkolwiek
kraju lub jurysdykcji lub z jakiegokolwiek kraju lub jurysdykcji, chyba że taka dystrybucja lub publikacja będą zgodne z obowiązującymi zasadami
i przepisami takiego kraju lub jurysdykcji. Prospekt zawiera informacje dotyczące ograniczeń oferty lub sprzedaży akcji skierowane do inwestorów
z jurysdykcji wymienionych w Prospekcie, którzy mogą być potencjalnie zainteresowani udziałem w Ofercie.
Promocja Oferty w niektórych jurysdykcjach może być ograniczona przez właściwe przepisy prawa. Dlatego też osoby, które weszły w posiadanie
niniejszego Prospektu, powinny zasięgnąć informacji na ten temat i przestrzegać wszelkich takich ograniczeń dotyczących działań promocyjnych
związanych z Ofertą lub dystrybucją niniejszego Prospektu i Oferty, w tym ograniczeń określonych w punktach poniżej. Nieprzestrzeganie tych
ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów o papierach wartościowych w takich jurysdykcjach.
Niniejszy Prospekt nie stanowi oferty zapisu na Akcje Oferowane ani na zakup Akcji Oferowanych skierowanej do osoby, co do której przepisy
prawa w danej jurysdykcji zabraniają składania takich ofert lub zaproszeń.

Stany Zjednoczone
Ani Akcje Oferowane, ani żadne inne papiery wartościowe Emitenta opisane w niniejszym Prospekcie nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane
w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych ani w jakimkolwiek urzędzie nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych dowolnego stanu lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych i nie mogą być oferowane lub sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych,
chyba że na mocy zwolnienia z obowiązku rejestracji przewidzianego na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. W związku
z Ofertą, informacje dotyczące Oferty będą przekazywane wyłącznie do: (i) osób spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki w transakcjach zagranicznych (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S); oraz (ii) Kwalifikowanym Nabywcom Instytucjonalnym w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144A oraz zgodnie z nim. Ponadto, w ciągu 40 dni po rozpoczęciu Oferty, jakakolwiek oferta
lub sprzedaż Akcji Oferowanych na terytorium Stanów Zjednoczonych przez jakiegokolwiek dealera (niezależnie od tego, czy uczestniczy on
w Ofercie, czy też nie) może naruszać wymogi rejestracyjne określone w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych, jeżeli taka oferta
lub sprzedaż zostanie dokonana w inny sposób niż na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji.
Ani Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, ani żadna stanowa komisja papierów wartościowych, ani też żaden organ właściwy
ds. papierów wartościowych spoza Stanów Zjednoczonych nie zatwierdziły Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, ani też nie stwierdziły, że niniejszy Prospekt jest dokładny lub kompletny. Złożenie jakiegokolwiek oświadczenia o przeciwnym znaczeniu stanowi przestępstwo
zagrożone odpowiedzialnością karną.
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Europejski Obszar Gospodarczy
Prospekt został zatwierdzony przez KNF, organ nadzorujący rynki kapitałowe w Polsce. W odniesieniu do każdego państwa innego niż Polska,
będącego stroną umowy odnoszącej się do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) („Państwo Członkowskie”), ze skutkiem od dnia
wejścia w życie Rozporządzenia Prospektowego w tym Państwie Członkowskim, publiczna oferta jakichkolwiek Akcji Oferowanych będących
przedmiotem Oferty, o której mowa w niniejszym Prospekcie, nie może być przeprowadzona w danym Państwie Członkowskim, z wyjątkiem
oferty publicznej jakichkolwiek Akcji Oferowanych w tym Państwie Członkowskim, zgodnie z poniższymi wyłączeniami wynikającymi z Rozporządzenia Prospektowego:
•• do każdej osoby prawnej będącej inwestorem kwalifikowanym zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Prospektowym; lub
•• do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych (innych niż inwestorzy kwalifikowani zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. e Rozporządzenia Prospektowego) na dane państwo członkowskie, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Globalnych Współkoordynatorów na każdą
taką ofertę;
•• w innych okolicznościach objętych zakresem art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Prospektowego;
z zastrzeżeniem, że taka oferta Akcji Oferowanych nie może wymagać od Emitenta, Akcjonariuszy Sprzedających ani Współprowadzących Księgę
Popytu opublikowania prospektu zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Prospektowego ani publikacji suplementu do prospektu zgodnie z art. 23
Rozporządzenia Prospektowego.
Dla celów niniejszego postanowienia wyrażenie „oferta publiczna” w odniesieniu do jakichkolwiek Akcji Oferowanych w jakimkolwiek odpowiednim Państwie Członkowskim oznacza komunikat skierowany do odbiorców w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, przedstawiający
wystarczające informacje na temat warunków Oferty i Akcji Oferowanych, w celu umożliwienia inwestorowi podjęcia decyzji o nabyciu jakichkolwiek Akcji Oferowanych, które mają być oferowane, aby umożliwić inwestorowi podjęcie decyzji o nabyciu jakichkolwiek Akcji Oferowanych,
a wyrażenie „Rozporządzenie Prospektowe” oznacza Rozporządzenie (UE) 2017/1129 i obejmuje wszelkie właściwe regulacje delegowane. Definicja „oferty publicznej” ma również zastosowanie do plasowania papierów wartościowych poprzez pośredników finansowych.

Wielka Brytania
Żadne Akcje Oferowane nie były ani nie będą przedmiotem oferty skierowanej publicznie na podstawie Prospektu w Wielkiej Brytanii („UK”),
z zastrzeżeniem, że informacje dotyczące Oferty mogą być przekazywane w ramach ograniczonych działań promocyjnych w dowolnym czasie:
•• do każdej osoby prawnej będącej inwestorem kwalifikowanym zgodnie z definicją zawartą w art. 2 Brytyjskiego Rozporządzenia Prospektowego (zgodnie z definicją poniżej),
do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych (innych niż inwestorzy kwalifikowani zgodnie z definicją zawartą w art. 2 Brytyjskiego Rozporządzenia Prospektowego), pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Globalnych Współkoordynatorów na każdą taką:
•• formę przekazania informacji; lub
•• we wszelkich innych okolicznościach objętych zakresem artykułu 86 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (z późniejszymi
zmianami) („FSMA”),
z zastrzeżeniem, że przekazanie informacji na temat Oferty nie będzie wymagać od Spółki, Akcjonariuszy Sprzedających ani Współprowadzących
Księgę Popytu opublikowania prospektu zgodnie z art. 85 FSMA ani uzupełnienia prospektu zgodnie z art. 23 Brytyjskiego Rozporządzenia Prospektowego. Dla celów niniejszego postanowienia wyrażenie „Brytyjskie Rozporządzenie Prospektowe” oznacza Rozporządzenie (UE) 2017/1129
w brzmieniu, w jakim stanowi ono część prawa krajowego Wielkiej Brytanii na mocy Ustawy o Unii Europejskiej (Wycofaniu) z 2018 r.
Na potrzeby ograniczonych działań promocyjnych dotyczących Oferty informacje na temat Oferty mogą być dystrybuowane na terytorium Wielkiej Brytanii wyłącznie do osób będących inwestorami kwalifikowanymi („Inwestorzy Kwalifikowani”) w rozumieniu art. 2 lit. e) Brytyjskiego
Rozporządzenia Prospektowego, które ponadto: (i) posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach związanych z inwestycjami wchodzącymi
w zakres art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. do ustawy o Usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Promocja finansowa) z późniejszymi zmianami (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 „Rozporządzenie”); lub (ii) są objęte zakresem art. 49(2) (a)-(d)
Rozporządzenia; lub (iii) którym w inny sposób mogą być zgodnie z prawem udostępniane (wszystkie takie osoby łącznie określane są jako „osoby właściwe”). Informacje na temat Akcji Oferowanych są dostępne w Wielkiej Brytanii wyłącznie dla osób zainteresowanych, a wszelkie zaproszenia, oferty lub umowy dotyczące nabycia lub innego rodzaju nabycia Akcji Oferowanych będą zawierane wyłącznie z tymi osobami. Niniejszy
Prospekt i jego treść mają charakter poufny i nie powinny być rozpowszechniane, publikowane ani reprodukowane (w całości ani w części), ani też
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ujawniane przez odbiorców innym osobom na terytorium Wielkiej Brytanii. Żadna osoba w Wielkiej Brytanii, która nie jest osobą zaangażowaną,
nie powinna podejmować działań ani polegać na niniejszym Prospekcie lub jakiejkolwiek części jego treści.

Szwajcaria
Przekazanie w ramach ograniczonych działań promocyjnych informacji na temat oferty Akcji Oferowanych w Szwajcarii jest zwolnione z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu zgodnie ze szwajcarską ustawą o usługach finansowych („FinSA”), ponieważ informacje na temat
oferty Akcji Oferowanych mogą zostać przekazane mniej niż 500 inwestorom, a Akcje Oferowane nie będą dopuszczone do obrotu w żadnym
systemie obrotu (giełdzie lub wielostronnym systemie obrotu) w Szwajcarii. Niniejszy dokument nie stanowi prospektu ani innego podobnego
dokumentu w rozumieniu FinSA i żaden taki prospekt nie został ani nie zostanie sporządzony w związku z przekazaniem w ramach ograniczonych
działań promocyjnych w Szwajcarii informacji na temat oferty Akcji Oferowanych.

Kanada
Przekazanie w ramach ograniczonych działań promocyjnych informacji na temat Akcji Oferowanych może mieć miejsce na terytorium Kanady wyłącznie podmiotom, które są inwestorami akredytowanymi, zgodnie z definicją zawartą w Instrumencie Krajowym 45-106 Zwolnienia
z Prospektu lub podrozdziale 73.3(1) Ustawy o Papierach Wartościowych (Ontario), i są dopuszczonymi klientami, zgodnie z definicją zawartą
w Instrumencie Krajowym 31-103 Wymagania Rejestracyjne, Zwolnienia i Bieżące Obowiązki Rejestracyjne.
Zgodnie z punktem 3A.3 Krajowego Instrumentu 33-105 Konflikty Subemisji („NI 33-105”) Współprowadzący Księgę Popytu nie są zobowiązani
do spełnienia wymogów informacyjnych określonych w NI 33-105 dotyczących konfliktów interesów w związku z przekazywaniem informacji
na oferty Akcji Oferowanych.

Japonia
Akcje Oferowane nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z japońskim Prawem Papierów Wartościowych i Giełdowym (Ustawa nr 25
z 1948 r., z późniejszymi zmianami). Akcje Oferowane nie są i nie mogą być przedmiotem pośredniej lub bezpośredniej oferty ani nabycia na terytorium Japonii lub na rzecz rezydenta Japonii (w rozumieniu niniejszego dokumentu termin ten obejmuje wszelkie spółki lub inne podmioty
utworzone na mocy prawa japońskiego), ani też na rzecz innych podmiotów w celu bezpośredniej lub pośredniej oferty lub nabycia, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium Japonii lub na rzecz rezydenta Japonii, z wyjątkiem (i) zwolnienia z wymogów rejestracyjnych wynikających
z japońskiego Prawa o Papierach Wartościowych i Giełdach oraz zgodnie z wszelkimi innymi przepisami tego prawa; oraz (ii) zgodnie z wszelkimi
innymi obowiązującymi wymogami prawa japońskiego.

Hongkong
Akcje Oferowane nie były i nie będą oferowane lub nabywane w Hongkongu na podstawie jakiegokolwiek dokumentu, w przypadkach innych niż
(a) „inwestorom branżowym” w rozumieniu Rozporządzenia o Papierach Wartościowych i Kontraktach Terminowych (Cap. 571) Hongkongu oraz
wszelkich zasad określonych w tym Rozporządzeniu; lub (b) w innych okolicznościach, które nie spowodują uznania, że dany dokument stanowi
„prospekt” w rozumieniu Rozporządzenia o Spółkach (Przepisy dotyczące likwidacji i przepisy różne) (Cap. 32) Hongkongu lub które nie stanowią
oferty publicznej w rozumieniu tego Rozporządzenia. Żadna reklama, zaproszenie ani dokument odnoszący się do Akcji Oferowanych nie został
lub nie może zostać wydany, ani nie był lub nie może być w posiadaniu jakiejkolwiek osoby na potrzeby emisji, zarówno w Hongkongu, jak
i w innym miejscu, do której jest skierowany, lub której treść może być dostępna lub odczytana, w sposób publiczny w Hongkongu (z wyjątkiem
przypadków, w których jest to dozwolone na mocy przepisów prawa papierów wartościowych Hongkongu) innym niż w odniesieniu do Akcji
Oferowanych, które są lub mają zostać zbyte wyłącznie na rzecz osób spoza Hongkongu lub wyłącznie na rzecz „inwestorów branżowych” w rozumieniu Rozporządzenia o Papierach Wartościowych i Kontraktach Terminowych oraz wszelkich zasad określonych w jego treści.

Singapur
Niniejszy Prospekt nie został zarejestrowany jako prospekt przez Bank Centralny Singapuru. W związku z powyższym niniejszy Prospekt i wszelkie
inne dokumenty lub materiały związane z ofertą lub nabyciem, lub zaproszeniem do składania zapisów lub do nabycia Akcji Oferowanych nie
mogą być rozpowszechniane ani dystrybuowane, ani też nie mogą być oferowane lub nabywane, ani też stanowić zaproszenia do składania zapisów lub nabycia, bezpośrednio lub pośrednio, osobom w Singapurze innym niż (i) inwestorom instytucjonalnym na mocy sekcji 274 singapurskiej
Ustawy o Papierach Wartościowych i Kontraktach Terminowych, rozdział 289 („SFA”), (ii) odpowiedniej osobie na mocy sekcji 275(1) lub dowolnej
osobie na mocy sekcji 275(1A) oraz zgodnie z warunkami określonymi w sekcji 275 SFA, lub (iii) w inny sposób na mocy i zgodnie z warunkami
wszelkich innych mających zastosowanie postanowień SFA.
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W przypadku, gdy Akcje Oferowane są obejmowane lub nabywane zgodnie z postanowieniami punktu 275 SFA przez osobę, która jest: (a) korporacją (która nie jest inwestorem akredytowanym (zgodnie z definicją zawartą w sekcji 4A SFA), której wyłącznym przedmiotem działalności jest
posiadanie inwestycji i której cały kapitał zakładowy należy do jednej lub więcej osób fizycznych, z których każda jest inwestorem akredytowanym; lub (b) trustem (w przypadku, gdy powiernik nie jest akredytowanym inwestorem), którego wyłącznym celem jest posiadanie inwestycji,
a każdy beneficjent trustu jest osobą fizyczną będącą akredytowanym inwestorem, papiery wartościowe (zgodnie z definicją zawartą w sekcji
239(1) SFA) tej spółki lub prawa i udziały beneficjentów (niezależnie od ich nazwy) w tym truście nie mogą zostać przeniesione w ciągu sześciu
miesięcy od dnia, w którym spółka ta lub trust nabył Akcje Oferowane na podstawie oferty złożonej zgodnie z sekcją 275 SFA, z wyjątkiem: (1)
inwestorowi instytucjonalnemu lub odpowiedniej osobie określonej w sekcji 275(2) SFA, lub dowolnej osobie wynikającej z oferty, o której mowa
w sekcji 275(1A) lub sekcji 276(4)(i)(B) SFA; (2) jeżeli przeniesienie nie jest lub nie będzie dokonane pod tytułem odpłatnym; (3) w przypadku gdy
przeniesienie jest zgodne z prawem; (4) jak określono w sekcji 276(7) SFA; lub (5) jak określono w singapurskim Rozporządzeniu nr 32 w sprawie
Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych Futures (Oferty Inwestycyjne) (Akcje i Skrypty dłużne) z 2005 r.

Dubajskie Międzynarodowe Centrum Finansowe („DIFC”)
Akcje Oferowane, których dotyczy niniejsza Oferta, nie mogą być oferowane ani sprzedawane jakimkolwiek osobom w Międzynarodowym Centrum Finansowym w Dubaju, chyba że taka oferta jest (a) „Ofertą Zwolnioną” zgodnie z Modułem Zasad Rynkowych (MKT) zbioru zasad Urzędu
Nadzoru Usług Finansowych w Dubaju („DFSA”) oraz jest skierowana wyłącznie do osób, które spełniają kryteria Klienta Profesjonalnego określone w Zasadzie 2.3.3 Modułu Prowadzenia Działalności (COB) zbioru zasad DFSA.
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RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE ORAZ WYBRANE POLSKIE REGULACJE
ZWIĄZANE Z NABYWANIEM I ZBYWANIEM AKCJI
Informacje zawarte w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny i opisują stan prawny na Dzień Prospektu. W związku z powyższym inwestorzy
powinni zapoznać się ze stosownymi regulacjami oraz zasięgnąć opinii własnego doradcy prawnego w zakresie przepisów prawnych związanych
z nabywaniem, posiadaniem i zbywaniem Akcji Oferowanych.

Polskie regulacje dotyczące rynku kapitałowego
Wprowadzenie
Obrót akcjami na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW na terytorium Polski podlega przepisom prawa polskiego, w szczególności przepisom Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, a także regulacjom GPW oraz KDPW, w tym postanowieniom Regulaminu GPW oraz Regulaminu KDPW. Tryb i organizację nadzoru nad polskim rynkiem kapitałowym wykonywanego przez KNF określa
Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym, Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym, Ustawa o Ofercie Publicznej oraz Ustawa o Obrocie
Instrumentami Finansowymi.
Ponadto, Rozporządzenie MAR, stosowane bezpośrednio na terenie Unii Europejskiej, obejmuje swoim zakresem takie zagadnienia jak, w szczególności: manipulacje na rynku, informacje poufne oraz nabycie akcji w spółkach publicznych w okresach zamkniętych. Wybrane przepisy
Rozporządzenia MAR w zakresie, w jakim dotyczą przedmiotowych zagadnień, zostały omówione w niniejszym rozdziale (zob. „Manipulacja”,
„Obrót papierami wartościowymi z wykorzystaniem informacji poufnych” oraz „Obowiązki związane z nabywaniem lub zbywaniem akcji w okresach
zamkniętych”).
Ustawy regulujące funkcjonowanie rynku kapitałowego
Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi polski rynek papierów wartościowych są trzy ustawy z lipca 2005 r.: (i) Ustawa o Ofercie Publicznej; (ii) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi; oraz (iii) Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym.
Istotne zmiany do Ustawy o Ofercie Publicznej zostały wprowadzone z dniem 16 października 2019 r. Większość z nich weszła w życie 30 listopada 2019 r., a część z nich 1 stycznia 2020 r. Od 19 września 2006 r. nadzór nad rynkiem kapitałowym jest ponadto regulowany przez Ustawę
o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym. Ponadto polski rynek kapitałowy funkcjonuje na zasadach określonych w rozporządzeniach wydanych
na podstawie powyższych ustaw oraz w regulacjach unijnych, które podobnie jak rozporządzenia unijne znajdują bezpośrednie zastosowanie
w Polsce, jak na przykład Rozporządzenie MAR.
Organem sprawującym nadzór nad rynkiem kapitałowym w Polsce jest KNF.
Obowiązki informacyjne związane z nabywaniem i zbywaniem znacznych pakietów akcji
Ustawa o Ofercie Publicznej definiuje „spółkę publiczną” jako spółkę, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Polski.
Zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, każdy kto:
(a) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej; albo
(b) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniej-

szenia tego udziału osiągnął, odpowiednio, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz tę spółkę publiczną, nie później niż w terminie 4 (czterech) 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 sześciu (6) dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne określone
przez spółkę prowadzącą rynek regulowany (w przypadku Spółki – GPW) lub przez podmiot organizujący alternatywny system obrotu w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej.
Obowiązek dokonania zawiadomienia KNF oraz spółki publicznej powstaje również w przypadku:
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(a) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej:
(i)

2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych
(na Dzień Prospektu takim rynkiem jest rynek podstawowy GPW),

(ii) 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym niż rynek oficjal-

nych notowań giełdowych lub alternatywnym systemie obrotu (ASO), lub
(b) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, 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, o którym mowa powyżej, może być sporządzone w języku angielskim.
Obowiązek dokonania zawiadomienia KNF i spółki publicznej powstaje również w momencie, gdy podmiot osiągnął lub przekroczył określony
próg ogólnej liczby głosów w związku z zajściem innego zdarzenia prawnego niż czynność prawna lub pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. Powyższy obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje również w przypadku, gdy prawa głosu wynikają z akcji, na których ustanowiono
zabezpieczenie. Jeżeli jednak podmiot, na rzecz którego ustanowiono takie zabezpieczenie, ma prawo wykonywania prawa głosu i deklaruje
zamiar wykonywania tego prawa, wówczas takie prawo głosu uznaje się za należące do takiego podmiotu.
Obowiązek zawiadomienia KNF oraz spółki publicznej spoczywa również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej
liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które:
(a) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa

głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub
(b) odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finanso-

wych określonych w punkcie powyżej, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane w drodze rozliczenia pieniężnego.
W przypadku instrumentów finansowych określonych w punkcie a) powyżej liczba głosów posiadanych w spółce publicznej odpowiada liczbie
głosów wynikających z akcji, do których nabycia uprawniony lub zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych.
W przypadku instrumentów finansowych określonych w punkcie b) powyżej, które są wykonywane wyłącznie w drodze rozliczenia pieniężnego,
liczba głosów posiadanych w spółce publicznej, związanych z tymi instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta danego typu instrumentu finansowego. Wartość współczynnika delta określa się zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia
2014 r. uzupełniającym Dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do określonych regulacyjnych standardów
technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji.
Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego.
Obowiązki zawiadomienia KNF i spółki publicznej powstają również w przypadku wykonania uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej,
mimo złożenia uprzednio zawiadomienia, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga
lub przekracza określone powyżej progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej.
Po otrzymaniu zawiadomienia spółka publiczna ma obowiązek niezwłocznego przekazania otrzymanej informacji równocześnie do publicznej
wiadomości, KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane akcje tej spółki lub podmiotowi organizującemu alternatywny system obrotu, w którym są notowane te akcje.
KNF może zwolnić spółkę publiczną z obowiązku przekazania informacji o nabyciu lub sprzedaży znaczącego pakietu akcji do publicznej wiadomości, jeżeli ujawnienie takich informacji mogłoby:
(a) zaszkodzić interesowi publicznemu; lub
(b) spowodować istotną szkodę dla interesów tej spółki – o ile brak odpowiedniej informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd ogółu inwe-

storów w zakresie oceny wartości papierów wartościowych.
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KNF może nałożyć karę:
(a) do 1.000.000 PLN w przypadku osób fizycznych; lub
(b) do 5.000.000 PLN, lub 5% całkowitego rocznego przychodu podmiotu innego niż osoba fizyczna wskazanego w ostatnim zbadanym spra-

wozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli kwota ta przekracza 5.000.000 PLN;
(c) w przypadku każdego, kto osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów, a kto nie wykonał obowiązków informacyjnych

opisanych powyżej, o których mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie Publicznej związanych z nabyciem lub sprzedażą znaczącego pakietu
akcji.
W przypadku, gdy możliwe jest ustalenie kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez jednostkę w wyniku naruszenia, o którym mowa
powyżej, popełnionego przez podmiot, który nie złożył zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie Publicznej, lub złożył
takie zawiadomienie z naruszeniem warunków określonych w powyższej regulacji, zamiast wyżej wymienionej kary KNF może nałożyć karę
pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego prowadzącego do osiągnięcia lub przekroczenia danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło
z naruszeniem obowiązku dokonania zgłoszenia, o którym mowa powyżej.
Wezwania
Przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
Przekroczenie progu 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, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych
akcji spółki.
W przypadku, gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów 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
jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do:
•• ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby
głosów; albo
•• zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów,
chyba że w tym terminie udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w wyniku, odpowiednio, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.
Jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie
w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów ulegnie dalszemu zwiększeniu; termin wykonania tego obowiązku liczy
się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.
Przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
Przekroczenie progu 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.
W przypadku, gdy przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji w wyniku oferty publicznej,
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 trzech miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby
głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie
udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej
liczby głosów w wyniku, odpowiednio, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania akcji.
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Jeżeli przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie
w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku liczy się
od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.
Zasady ogłoszenia wezwania
Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Polski, obowiązanego – nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze
jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje. Podmiot ten załącza do zawiadomienia treść
wezwania. Następnie treść wezwania jest ogłaszana za pośrednictwem agencji informacyjnej oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu
ogólnopolskim.
Ogłoszenie wezwania może nastąpić dopiero 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.
Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych
akcji. Odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje spółki publicznej jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot
ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż cena w tym wezwaniu.
Po otrzymaniu zawiadomienia o ogłoszeniu wezwania KNF może, najpóźniej na trzy dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów,
zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż dwa dni.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu ulega wstrzymaniu do czasu dokonania czynności wskazanych w żądaniu, o którym mowa
powyżej, przez podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania.
Po zakończeniu wezwania podmiot, który ogłosił wezwanie, jest obowiązany zawiadomić, w trybie, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie
Publicznej, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania.
W okresie między dokonaniem zawiadomienia a zakończeniem wezwania podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty od niego
zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia dotyczącego (i) pośredniego lub bezpośredniego nabycia lub objęcia w drodze oferty niebędącej ofertą publiczną akcji spółki publicznej przez wskazane wyżej podmioty lub osoby trzecie
działające w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, lub (ii) zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki:
•• mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób w nim określony;
•• nie mogą zbywać akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji,
w czasie trwania wezwania, oraz
•• nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie.
Cena akcji w wezwaniu
W przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, cena akcji proponowana w wezwaniu nie może być
niższa od:
•• średniej ceny rynkowej z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo
•• średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż określony
powyżej.
W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, albo w przypadku spółki, w stosunku do której
otwarte zostało postępowanie układowe lub upadłościowe, cena nie może być niższa od ich wartości godziwej.
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Cena akcji proponowana w wezwaniach nie może być również niższa od:
•• najwyższej ceny, jaką zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim
porozumienia dotyczącego (i) pośredniego lub bezpośredniego nabycia lub objęcia w drodze oferty niebędącej ofertą publiczną akcji spółki
publicznej przez wskazane wyżej podmioty lub osoby trzecie działające w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu,
lub (ii) zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki. Zgodnie z najnowszym orzecznictwem cena taka powinna również uwzględniać cenę pośredniego nabycia akcji zrealizowanego w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem
wezwania, w szczególności cenę zapłaconą za akcje spółki celowej posiadającej akcje spółki notowanej na giełdzie (jeżeli dotyczy); albo
•• najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty, o których mowa powyżej, wydały
w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania.
Cena akcji proponowana w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki publicznej nie może być
również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu trzech miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie
wezwania.
W przypadku, gdy średnia cena rynkowa akcji, ustalona zgodnie z regułami wskazanymi powyżej, znacznie odbiega od wartości godziwej tych
akcji z powodu:
•• przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki przejmującej w związku z podziałem spółki
publicznej przez wydzielenie lub innych praw majątkowych związanych z posiadaniem akcji spółki publicznej;
•• znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub okoliczności, których spółka nie mogła przewidzieć
lub im zapobiec lub
•• zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością,
podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do KNF z wnioskiem o udzielenie zgody na zaproponowanie w wezwaniu ceny niespełniającej
kryteriów, o których mowa powyżej. KNF może udzielić zgody, o ile proponowana cena nie jest niższa od wartości godziwej tych akcji, a ogłoszenie takiego wezwania nie naruszy uzasadnionego interesu akcjonariuszy.
Cena proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 73 i 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, może być niższa od ceny ustalonej zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły.
Wyjątki od obowiązku ogłoszenia wezwania
Ustawa o Ofercie Publicznej przewiduje zwolnienia z obowiązku ogłaszania wezwania. W szczególności obowiązek ogłoszenia wezwania przekraczającego próg 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w spółce nie powstaje w przypadku nabycia akcji:
•• spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu zorganizowanego;
•• od podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej; w takim przypadku art. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej przewidujący, że objęcie
papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub w ramach subskrypcji lub sprzedaży w ramach pierwszej oferty publicznej uważa się za
nabycie papierów wartościowych w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, nie ma zastosowania;
•• w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego 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 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (tekst jednolity, Dz.U. z 2020 r., poz. 891);
•• obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia
polegającego na przejęciu na własność zastawionych akcji;
•• w drodze dziedziczenia, z wyjątkiem przypadków, gdy po takim nabyciu udział w całości liczby głosów jest dalej zwiększany.
Przymusowy wykup akcji (squeeze out)
Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia w sprawie (i) pośredniego lub bezpośredniego nabycia lub objęcia w drodze oferty
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niebędącej ofertą publiczną akcji spółki publicznej przez wskazane wyżej podmioty lub osoby trzecie działające w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, lub (ii) zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu w sprawach dotyczących spółki lub prowadzenia trwałej
polityki wobec spółki, osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia
lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy
wykup akcji).
Cenę akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym podlegających przymusowemu wykupowi ustala się na zasadach określonych w art.
79 ust. 1–3 Ustawy o Ofercie Publicznej odnoszących się do ustalania ceny akcji w wezwaniu z zastrzeżeniem, że jeśli osiągnięcie lub przekroczenie progu 95% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji
spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu. Jeżeli akcje zostałyby dopuszczone do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu, cena jest wówczas określana zgodnie z art. 91 ust. 6–8 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. nie może być niższa
niż (i) średnia cena rynkowa z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie o przymusowym wykupie, w czasie których dokonywany był
obrót tymi akcjami w alternatywnym systemie obrotu (lub krótszy okres, jeżeli akcje były przedmiotem obrotu krócej), oraz (ii) średniej ceny rynkowej z okresu trzech miesięcy obrotu tymi akcjami w alternatywnym systemie obrotu, poprzedzający dzień ogłoszenia przymusowego wykupu
i w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny na podstawie zasad określonych powyżej lub w przypadku spółki będącej przedmiotem postępowania restrukturyzacyjnego lub postępowania upadłościowego, cena akcji nie może być niższa od wartości godziwej tych akcji.
Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Polski,
który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia
o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje spółki notowane są
na kilku rynkach regulowanych – wszystkich spółek prowadzących takie rynki regulowane. Podmiot ten zobowiązany jest załączyć do zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu.
Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.
Przymusowy odkup akcji (sell out)
Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie
lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. W przypadku, gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 95% ogólnej liczby
głosów nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w Ustawie o Ofercie Publicznej, termin na złożenie żądania biegnie
od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza.
Żądaniu temu, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia, są obowiązani zadośćuczynić solidarnie zarówno akcjonariusz, który osiągnął
lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza
spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia w sprawie (i) pośredniego lub bezpośredniego nabycia lub objęcia w drodze oferty
niebędącej ofertą publiczną akcji spółki publicznej przez wskazane wyżej podmioty lub osoby trzecie działające w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, lub (ii) zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu w sprawach dotyczących spółki lub prowadzenia trwałej
polityki wobec spółki, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 95%
ogólnej liczby głosów.
Cenę akcji podlegających przymusowemu odkupowi ustala się na zasadach określonych w art. 79 ust. 1–3 Ustawy o Ofercie Publicznej odnoszących się do ustalania ceny akcji w wezwaniu, z zastrzeżeniem, że jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 95% ogólnej liczby głosów nastąpiło
w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż cena proponowana w tym wezwaniu. Jeżeli akcje zostałyby dopuszczone do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu, cena jest wówczas określana zgodnie z art. 91 ust. 6–8 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. nie może być niższa niż (i) średnia cena
rynkowa z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie o przymusowym odkupie, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami
w alternatywnym systemie obrotu (lub krótszy okres, jeżeli akcje były przedmiotem obrotu krócej), oraz (ii) średniej ceny rynkowej z okresu trzech
miesięcy obrotu tymi akcjami w alternatywnym systemie obrotu, poprzedzający dzień ogłoszenia przymusowego odkupu i w przypadku, gdy nie
jest możliwe ustalenie ceny na podstawie zasad określonych powyżej lub w przypadku spółki będącej przedmiotem postępowania restrukturyzacyjnego lub postępowania upadłościowego, cena akcji nie może być niższa od wartości godziwej tych akcji.
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Podmioty objęte obowiązkami związanymi ze znacznymi pakietami akcji
Obowiązki określone w przepisach dotyczących zawiadomienia KNF o osiągnięciu/przekroczeniu określonego progu liczby głosów w spółce
publicznej, wezwań, przymusowego wykupu lub odkupu spoczywają również, odpowiednio:
(a) na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem

kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;
(b) na funduszu inwestycyjnym – 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 fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Polski,
zarządzane przez ten sam podmiot;
(c) 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 lub inne alternatywne fundusze inwestycyjne
utworzone poza terytorium Polski, zarządzane przez ten sam podmiot;
(d) na funduszu emerytalnym - 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 fundusze emerytalne zarządzane przez to samo towarzystwo
emerytalne;
(e) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w przepi-

sach Ustawy o Ofercie Publicznej następuje w związku z posiadaniem akcji: (i) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie
lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności polegających na wykonywaniu zleceń nabycia
lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie; (ii) w ramach wykonywania czynności polegających
na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych
pakietów papierów wartościowych, z których podmiot ten jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu
na walnym zgromadzeniu; (iii) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia
do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu;
(f) na 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;
(g) łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące (i) pośredniego lub bezpośredniego nabywania

lub obejmowania w drodze oferty niebędącej ofertą publiczną akcji spółki publicznej przez wskazane wyżej podmioty lub osoby trzecie,
o których mowa w e) (i) powyżej, lub (ii) zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki,
chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;
(h) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie powyżej, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewnia-

jącej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach, oraz
(i)

na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia
lub nabycia papierów wartościowych.

W przypadkach, o których mowa w punktach: g) i h) powyżej, obowiązki określone w przepisach dotyczących znacznych pakietów akcji spółek
publicznych mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.
Obowiązki określone w przepisach dotyczących wezwań powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania.
Przy obliczaniu ogólnej liczby głosów dla celów zawiadomienia KNF o osiągnięciu lub przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów
w spółce publicznej, wezwania, przymusowego wykupu lub przymusowego odkupu:
•• w liczbę głosów posiadanych przez podmiot dominujący wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;
•• w liczbę głosów posiadanych przez pełnomocnika, który jest uprawniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy
o Ofercie Publicznej, wlicza się głosy z akcji objętych pełnomocnictwem;
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•• 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;
•• w liczbę głosów posiadanych przez pełnomocnika, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, wlicza się liczbę głosów
posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik
ma umocowanie.
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi i Rozporządzenie MAR
Manipulacja
Zgodnie z art. 12 Rozporządzenia MAR, przez manipulację na rynku rozumie się następujące działania:
(a) zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:
(i)

wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny; lub

(ii) utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku

kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub sztucznym poziomie;
chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja,
zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13
Rozporządzenia MAR;
(b) zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące wpływać na cenę jednego lub kilku

instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego
na uprawnieniach do emisji, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu;
(c) rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji, które wprowadzają lub mogą

wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany
na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się
ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji
produktu opartego na uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające
w błąd;
(d) przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie fałszywych lub wprowadzających w błąd danych doty-

czących wskaźnika referencyjnego, jeżeli osoba przekazująca informacje lub dostarczająca dane wiedziała lub powinna była wiedzieć, że
są one fałszywe i wprowadzające w błąd, lub każde inne zachowanie stanowiące manipulowanie obliczaniem wskaźnika referencyjnego.
Zgodnie z art. 12 Rozporządzenia MAR, za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania:
(a) postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w zakresie podaży lub popytu

na instrument finansowy, powiązane kontrakty towarowe na rynku kasowym lub sprzedawane na aukcji produkty oparte na uprawnieniach
do emisji, które skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo
może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;
(b) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje albo może skutkować wprowadze-

niem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;
(c) składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych metod handlu, w tym środków

elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których
mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) lub b) Rozporządzenia MAR poprzez:
(i)

zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo prawdopodobieństwo ich spowodowania;

(ii) utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub prawdopodobieństwo utrudniania tej

identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub
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(iii) tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału w zakresie podaży lub popytu

na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu;
(d) wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych do wygłaszania opinii na temat

instrumentu finansowego, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego
na uprawnieniach do emisji (lub pośrednio na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym,
powiązanym kontrakcie towarowym na rynku kasowym lub sprzedawanym na aukcji produkcie opartym na uprawnieniach do emisji,
a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny;
(e) nabywanie lub zbywanie na rynku wtórnym uprawnień do emisji lub powiązanych instrumentów pochodnych przed aukcją zorganizowa-

ną, ze skutkiem ustalenia rozliczeniowej ceny aukcyjnej sprzedawanych na aukcji produktów na nienaturalnym lub sztucznym poziomie
lub wprowadzenie w błąd oferentów składających oferty na aukcjach.
Rozporządzenie MAR definiuje „wskaźnik referencyjny”, o którym mowa powyżej, jako dowolny wskaźnik, indeks lub liczbę, udostępniane
publicznie lub publikowane, określane okresowo lub regularnie przy zastosowaniu wzoru lub na podstawie wartości jednego lub większej liczby
aktywów lub cen bazowych, w tym cen szacunkowych, rzeczywistych lub szacunkowych stóp procentowych lub innych wartości, lub danych
z przeprowadzonych badań, w odniesieniu do których określa się kwotę do zapłaty z tytułu instrumentu finansowego lub wartość instrumentu
finansowego.
Rozporządzenie MAR przewiduje maksymalne administracyjne sankcje pieniężne dotyczące naruszeń przepisów o manipulacji na rynku, które
wynoszą: (i) 5 milionów EUR (lub równowartość w walucie krajowej w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest EUR) w przypadku
osób fizycznych oraz (ii) 15 milionów EUR (lub równowartość w walucie krajowej w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest EUR)
lub 15% całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający w przypadku osób prawnych, przy czym jeżeli osoba prawna jest jednostką dominującą lub jednostką zależną, która ma obowiązek
sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe, całkowity roczny obrót stanowi kwota całkowitego rocznego obrotu lub odpowiadający mu
rodzaj dochodu zgodnie z odpowiednimi dyrektywami o rachunkowości na podstawie ostatniego dostępnego skonsolidowanego sprawozdania
zatwierdzonego przez organ zarządzający najwyższej jednostki dominującej.
Jak wskazano w punkcie „Wprowadzenie” powyżej, Rozporządzenie MAR jest stosowane bezpośrednio na terytorium Unii Europejskiej, przy czym
w zakresie sankcji administracyjnych określonych w Rozporządzeniu MAR, Państwa Członkowskie same przyznają właściwym organom uprawnienia do stosowania odpowiednich sankcji administracyjnych i innych środków administracyjnych. Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi przewiduje możliwość nałożenia przez KNF kary pieniężnej w wysokości do 2.072.800 PLN na osobę fizyczną albo 4.145.600 PLN lub do kwoty
stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy,
jeżeli przekracza on 4.145.600 PLN w stosunku do innych podmiotów za: (i) sporządzanie lub rozpowszechnienie rekomendacji inwestycyjnej
lub innej informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną z naruszeniem Rozporządzenia MAR, (ii) za nienależyte lub nierzetelne wykonanie tych czynności, (iii) nieujawnienie swojego interesu lub konfliktu interesów istniejących w chwili wykonywania tych czynności
lub (iv) lub naruszenie obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR, dotyczących zawierania na własny rachunek transakcji przez osoby
zajmujące funkcje zarządcze. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku
naruszeń, KNF, zamiast kary pieniężnej, o której mowa powyżej, może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści
lub unikniętej straty. Za niewypełnianie poszczególnych obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR Ustawa o Obrocie Instrumentami
Finansowymi przewiduje karę pieniężną do wysokości 2.072.800 PLN w stosunku do osób fizycznych albo 4.145.600 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli
przekracza ona 4.145.600 PLN w stosunku do innych podmiotów. Ponadto, implementując Dyrektywę MAD, Ustawa o Obrocie Instrumentami
Finansowymi ustanowiła sankcję karną w wysokości 5.000.000 PLN lub w postaci kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, lub zastosowania obu tych kar łącznie, za wykorzystanie informacji poufnych i dokonanie manipulacji. Ujawnienie informacji poufnej, ujawnienie informacji
wewnętrznej, udzielenie rekomendacji lub nakłonienie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna,
jest zagrożone grzywną do 2.000.000 PLN albo karą pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie. Ponadto, w przypadku, gdy jest
możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez dany podmiot w wyniku określonych naruszeń, KNF może nałożyć karę
pieniężną do wysokości trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
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Obrót papierami wartościowymi z wykorzystaniem informacji poufnych
Wykorzystywanie informacji poufnych lub udzielenie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne, a także bezprawne ujawnianie informacji poufnych jest zakazane. Każdy, kto: (i) wchodzi w posiadanie informacji poufnej w związku z pełnieniem funkcji w organach
spółki lub innym podmiocie, posiadaniem w spółce lub innym podmiocie akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze; (ii) posiada
informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa albo (iii) posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w dwóch
poprzednich punktach, jeżeli wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja poufna, nie może
wykorzystywać takiej informacji.
Wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których
informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się
za wykorzystywanie informacji poufnej.
Udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne, lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma
miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz: (i) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji,
aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia;
lub (ii) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące instrumentu finansowego,
którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany.
Bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia,
zawodu lub obowiązków.
Osoba wykorzystująca informację poufną z naruszeniem przepisów prawa może podlegać karze pozbawienia wolności lub grzywnie albo obu
tym sankcjom łącznie. Maksymalna wysokość grzywny wynosi 5 milionów PLN, a okres pozbawienia wolności może wynosić od trzech miesięcy
do lat 5.
Emitent zobowiązany jest niezwłocznie podać do wiadomości publicznej informacje poufne bezpośrednio go dotyczące.
Jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki w zakresie podawania informacji poufnych do wiadomości publicznej, KNF
może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym lub, jeżeli papiery wartościowe emitenta są notowane w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w takim systemie, albo nałożyć karę
pieniężną do wysokości 10.364.000 PLN lub kwoty stanowiącej 2% wartości obrotów wykazanych w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli jest to kwota wyższa od kwoty 10.364.000 PLN, albo zastosować obie sankcje łącznie. W przypadku gdy jest możliwe
ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia wyżej określonych obowiązków, KNF może nałożyć
karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
Informacje poufne
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia MAR informacje poufne obejmują:
(a) określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jed-

nego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych
instrumentów finansowych;
(b) w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wia-

domości publicznej, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio jednego lub większej liczby takich instrumentów pochodnych lub dotyczące
bezpośrednio powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny takich instrumentów pochodnych lub powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oraz gdy można zasadnie oczekiwać, że dane informacje zostaną ujawnione lub ich ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami
ustawowymi lub wykonawczymi na szczeblu unijnym lub krajowym, zasadami rynku, umową, praktyką lub zwyczajem, na odpowiednich
rynkach towarowych instrumentów pochodnych lub rynkach kasowych;
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(c) w odniesieniu do uprawnień do emisji lub opartych na nich produktów sprzedawanych na aukcjach, określone w sposób precyzyjny infor-

macje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby takich instrumentów, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów
lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;
(d) w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, oznacza to także informacje przekaza-

ne przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób
precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów
finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów
finansowych.
Informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że
zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym
stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny
instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem
lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać
te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych
przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia. Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli
sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych.
Ponadto, do celów zdefiniowania informacji poufnych, informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji, oznaczają informacje, których racjonalny inwestor
prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych.
W odniesieniu do regulacji dotyczących sankcji administracyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR zobacz również wyjaśnienie zamieszczone w punkcie „Manipulacja”.
Obowiązki związane z nabywaniem lub zbywaniem akcji w okresach zamkniętych
Osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi
instrumentów finansowych w okresie zamkniętym.
Osoba pełniąca obowiązki zarządcze oznacza osobę, która: (i) jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego
podmiotu; lub (ii) pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa w punkcie (i), przy czym ma stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ
na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu.
Osoba blisko związana oznacza: (i) małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem; (ii) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym; (iii) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym przez okres co najmniej roku; lub (iv) osobę prawną, trust lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca
obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w punktach (i) – (iii), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która
została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.
Zgodnie z Rozporządzeniem MAR okres zamknięty stanowi okres 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego
lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z: (i) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub (ii) prawem krajowym.
Naruszenie zakazu dokonywania transakcji w okresach zamkniętych podlega karze pieniężnej do kwoty 2.072.800 PLN. W przypadku gdy jest
możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku naruszenia, KNF może zamiast wyżej wymienionej kary nałożyć karę
pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. Jeżeli emitent zezwolił osobie pełniącej obowiązki zarządcze
na realizację transakcji w jakimkolwiek okresie zamkniętym z naruszeniem przepisów prawa, KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną
do wysokości 4.145.600 PLN.
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W odniesieniu do regulacji dotyczących sankcji administracyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR zobacz „Manipulacja”.
Zawiadomienia o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze i osób blisko związanych
Osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane mają obowiązek zawiadomić emitenta oraz KNF o każdej transakcji
zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź
innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Zawiadomienia dokonuje się niezwłocznie, ale nie później niż w terminie trzech dni
roboczych po dniu transakcji. Emitent ma obowiązek zapewnić, aby informacje zgłoszone zgodnie z zasadami opisanymi powyżej zostały podane
do wiadomości publicznej niezwłocznie, ale w żadnym wypadku nie później niż w terminie trzech dni roboczych od zawarcia transakcji w sposób
umożliwiający szybki i niedyskryminujący dostęp do tych informacji zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi regulowanymi przez
Rozporządzenie MAR.
W przypadku naruszenia obowiązków związanych z zawiadamianiem o transakcjach realizowanych z wykorzystaniem informacji poufnych KNF
może nałożyć karę pieniężną w kwocie: (i) 2.072.800 PLN w stosunku do osób fizycznych; (ii) 4.145.600 PLN w przypadku innych podmiotów. KNF
może nałożyć karę pieniężną do trzykrotnej wartości kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku naruszenia, jeżeli ustalenie takiej
kwoty jest możliwe.
W odniesieniu do regulacji dotyczących sankcji administracyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR zobacz „Manipulacja”.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Rynek giełdowy instrumentów finansowych w Polsce jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. GPW prowadzi
działalność na podstawie przepisów prawa, w tym Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, oraz wewnętrznych regulacji, w tym statutu
GPW i Regulaminu GPW.
Rynek giełdowy prowadzony przez GPW jest rynkiem regulowanym w rozumieniu stosownych przepisów prawa Unii Europejskiej i Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Ponadto GPW organizuje i prowadzi Alternatywny System Obrotu niebędący rynkiem regulowanym. W ramach
rynku giełdowego prowadzonego przez GPW wyodrębniono rynek podstawowy (tzn. rynek oficjalnych notowań) oraz rynek równoległy.
Według danych dostępnych na stronie internetowej GPW (www.gpw.pl), na dzień 23 czerwca 2021 r., na GPW notowano akcje 428 spółek (z czego 47 to spółki zagraniczne). Kapitalizacja rynkowa spółek notowanych na GPW wyniosła 1.244.591,94 miliona PLN na dzień 23 czerwca 2021 r.
Dematerializacja papierów wartościowych
Papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające dopuszczeniu do obrotu
na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub podlegające wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, tracą formę
dokumentu z chwilą ich zarejestrowania i od tej chwili istnieją wyłącznie w formie zdematerializowanej na podstawie umowy z KDPW – polską
instytucją depozytowo-rozliczeniową (tj. są zdematerializowane), z wyjątkiem papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, które nie będą podlegały dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzanych wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu,
które mogą zachować formę dokumentu, jeżeli emitent tak postanowi, a przepisy stanowiące podstawę ich emisji dopuszczają taką możliwość.
Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą ich zapisania po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych
i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Wyjątkiem od wskazanej zasady są papiery wartościowe zapisane na rachunkach zbiorczych – w takim przypadku uprawnionym z takich papierów wartościowych nie jest posiadacz rachunku. Za osobę uprawnioną z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym uważana jest osoba wskazana podmiotowi prowadzącemu taki rachunek przez jego posiadacza,
w liczbie wynikającej z takiego wskazania. Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te
papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W odniesieniu do papierów wartościowych zapisanych
na rachunku zbiorczym za świadectwo depozytowe uważa się dokument o treści tożsamej z treścią świadectwa depozytowego, sporządzony
w języku polskim lub angielskim i wystawiony przez posiadacza takiego rachunku.
Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, taki jak dom maklerski czy bank powierniczy, wystawia na żądanie jego posiadacza
imienne świadectwo depozytowe, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych zapisanych na rachunku. Świadectwo potwierdza
legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane
wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Świadectwo depozytowe może być wystawione przez domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, zagraniczne
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firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Polski, KDPW oraz NBP – jeżeli oznaczenie tych
rachunków pozwala na identyfikację osób, którym przysługują prawa z papierów wartościowych.
Od chwili wystawienia świadectwa papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili
utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na rachunku prowadzonym przez podmiot
wnioskujący o wystawienie świadectwa. Te same papiery wartościowe mogą być wskazane w treści kilku świadectw pod warunkiem, że cel
wystawienia każdego ze świadectw jest odmienny. W takim przypadku w kolejnych świadectwach zamieszcza się również informację o dokonaniu blokady papierów wartościowych w związku z wcześniejszym wystawieniem innych świadectw.
Wycofanie akcji z obrotu zorganizowanego
KNF, na wniosek spółki publicznej, udziela zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
jeżeli zostały spełnione warunki określone w Ustawie o Ofercie Publicznej.
Wycofanie akcji uchyla skutki ich dopuszczenia do obrotu na tym rynku regulowanym albo wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu.
W szczególności po wycofaniu akcji z obrotu emitent nie jest już „spółką publiczną” w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej. Oznacza to, że
emitent nie podlega już obowiązkom określonym w rozdziale Ustawy o Ofercie Publicznej dotyczącym obowiązków sprawozdawczych i znaczących pakietów akcji. Skutek w postaci wycofania akcji następuje wraz z upływem terminu, nie dłuższego niż miesiąc, określonego w decyzji KNF
udzielającej zezwolenia.
Złożenie wniosku do KNF jest dopuszczalne, jeżeli walne zgromadzenie (lub inny właściwy organ stanowiący emitenta) spółki publicznej,
większością 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, podjęło uchwałę o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu (w stosownych przypadkach). Żądanie zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad sprawy podjęcia uchwały w przedmiocie wycofania akcji z obrotu
na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu może zgłosić akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego.
Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu (w stosownych przypadkach) są obowiązani do uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania
się na sprzedaż akcji tej spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku
obrad walnego zgromadzenia spółki sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie
obrotu (w stosownych przypadkach) mogą nabywać akcje tej spółki w okresie między zgłoszeniem żądania a zakończeniem wezwania jedynie
w drodze tego wezwania. Obowiązek ogłoszenia wezwania, o którym mowa powyżej, nie powstaje w przypadku, gdy z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym
systemie obrotu (w stosownych przypadkach) występują wszyscy akcjonariusze spółki publicznej.
Wycofanie akcji z obrotu może także wystąpić na wniosek emitenta bez konieczności odbycia walnego zgromadzenia ani podejmowania uchwał.
Przypadek taki występuje wyłącznie, jeżeli sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości emitenta lub o oddaleniu wniosku o ogłoszenie
upadłości ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania. W takim przypadku wycofanie akcji z obrotu może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się danego postanowienia sądu
(o ogłoszeniu upadłości lub o oddaleniu wniosku o ogłoszenie jej upadłości z wyżej wymienionych powodów). Po upływie powyższego okresu
6 miesięcy emitent nie będzie już, z mocy prawa, związany odpowiednimi zobowiązaniami wynikającymi z Ustawy o Ofercie Publicznej (zob.
powyżej).
Rozliczenie
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie transakcje na rynku regulowanym GPW odbywają się na zasadzie płatności przy odbiorze (tzw.
zasada delivery vs payment), a przeniesienie praw następuje w dwa dni po zawarciu transakcji (T+2). Co do zasady, każdy inwestor musi posiadać
rachunek papierów wartościowych oraz rachunek pieniężny w firmie inwestycyjnej lub podmiocie prowadzącym działalność powierniczą w Polsce, a każda firma inwestycyjna i podmiot prowadzący działalność powierniczą musi posiadać odpowiednie konta i rachunki w KDPW oraz podstawowy rachunek pieniężny w banku rozliczeniowym. Podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych mogą również
prowadzić w ramach depozytu papierów wartościowych lub systemu rejestracji papierów wartościowych prowadzonego przez Narodowy Bank
Polski tzw. rachunki zbiorcze, czyli rachunki, na których mogą być rejestrowane zdematerializowane papiery wartościowe nienależące do osób,
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dla których rachunki te są prowadzone, ale należące do innej osoby lub osób. Rachunki zbiorcze mogą być prowadzone jedynie dla podmiotów
wymienionych w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Zgodnie z regulacjami GPW oraz KDPW, KDPW CCP S.A., będąca spółką zależną KDPW, jest obowiązana przeprowadzać, na podstawie listy transakcji przekazanej przez GPW (zbiory posesyjne), rozliczenia zawartych przez członków GPW transakcji. Z kolei członkowie GPW koordynują rozliczenia dla klientów, na rachunek których przeprowadzono transakcje.
Organizacja obrotu papierami wartościowymi
Zgodnie z Regulaminem GPW sesje na GPW odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-17.05 czasu warszawskiego,
o ile zarząd GPW nie postanowi inaczej.
Zależnie od rynku, na którym notowane są dane papiery wartościowe, notowania odbywają się w systemie notowań ciągłych lub systemie notowań jednolitych z jednokrotnym lub dwukrotnym określaniem kursu jednolitego. Co do zasady notowania na rynku głównym odbywają się
w systemie notowań ciągłych. Dodatkowo, dla dużych pakietów akcji możliwe są tak zwane transakcje pakietowe prowadzone poza systemem
notowań ciągłych i jednolitych.
Informacje o kursie, wolumenie obrotów oraz wszelkich prawach szczególnych (prawie poboru, prawie do dywidendy) w odniesieniu do poszczególnych akcji są dostępne na oficjalnej stronie GPW (www[.]gpw[.]pl).
Prowizje maklerskie nie są w Polsce ustalane ani zatwierdzane przez GPW ani inne organy regulacyjne. Są one ustalane przez dom maklerski,
który realizuje transakcję.

Zobowiązania informacyjne wynikające z przepisów antymonopolowych
Ustawa o Ochronie Konkurencji
Ustawa o Ochronie Konkurencji ustanawia specjalne wymogi w stosunku do wskazanych transakcji, między innymi zakupu akcji.
Planowana koncentracja podlega obowiązkowi uprzedniego zgłoszenia do Prezesa UOKiK, jeśli: (i) łączny światowy obrót zainteresowanych
przedsiębiorstw w roku obrotowym poprzedzającym zgłoszenie przekracza równowartość 1 mld euro; lub (ii) łączny obrót zainteresowanych
przedsiębiorstw w Polsce w roku obrotowym poprzedzającym zgłoszenie przekracza 50 milionów euro, chyba że zastosowanie mają pewne wyłączenia przewidziane w Ustawie o Ochronie Konkurencji. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konkurencji, wspomniany powyżej obrót obejmuje obrót:
(i) przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, (ii) pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których
należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji; (iii) przedsiębiorców, nad którymi przedsiębiorcy, o których mowa w punktach (i) oraz (ii) powyżej sprawują kontrolę wspólnie z innym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami – proporcjonalnie do liczby przedsiębiorców
sprawujących kontrolę oraz (iv) przedsiębiorców, którzy sprawują wspólnie kontrolę nad grupą kapitałową, do której należy przedsiębiorca bezpośrednio uczestniczący w koncentracji – proporcjonalnie do liczby przedsiębiorców sprawujących kontrolę. Jednakże w przypadku przejęcia
kontroli obrót po stronie sprzedającego obejmuje wyłącznie obrót przejmowanego przedsiębiorcy (oraz podmiotów podlegających wyłącznej
lub wspólnej kontroli przejmowanego przedsiębiorcy). Ponadto, w przypadku przejęcia przez jednego przedsiębiorcę mienia innego przedsiębiorcy, obrót po stronie sprzedającego obejmuje wyłącznie obrót realizowany przez dane mienie.
Prezes UOKiK wyraża zgodę na dokonanie koncentracji, jeżeli w jej wyniku konkurencja w zakresie rynku nie zostanie istotnie ograniczona,
w szczególności poprzez ustanowienie lub wzmocnienie dominującej pozycji rynkowej.
Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji mają zastosowanie do przedsiębiorstw, w tym między innymi: (i) podmiotów lub osób będących przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców, jak również (ii) osób fizycznych, nawet jeśli nie prowadzą one działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców, sprawujących kontrolę, w rozumieniu Ustawy o Konkurencji, nad co najmniej jednym podmiotem, jeżeli osoby fizyczne wykonują określone czynności, które podlegają zezwoleniu na połączenie na mocy Ustawy o Ochronie Konkurencji.
Obowiązek powiadomienia Prezesa UOKiK o zamiarze koncentracji dotyczy zamiaru:
•• połączenia dwóch lub więcej spółek;
•• przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej
lub pośredniej kontroli nad jednym lub większą liczbą przedsiębiorców;
•• utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; oraz
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•• nabycia przez przedsiębiorcę mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie
w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Polski równowartość 10 milionów euro.
W Ustawie o Ochronie Konkurencji przejęcie kontroli zdefiniowano jako wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie
decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców.
Ustawa o Ochronie Konkurencji nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji w przypadku, gdy łączny obrót przedsiębiorcy przejmowanego
i jego podmiotów zależnych w Polsce w roku obrotowym poprzedzającym zgłoszenie nie przekroczył 10 milionów euro w którymkolwiek z dwóch
lat obrotowych poprzedzających zdarzenie. Podobne wyłączenie stosuje się w przypadku koncentracji, która ma nastąpić w inny sposób niż przez
przejęcie kontroli nad podmiotem.
Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 2–5 Ustawy o Ochronie Konkurencji nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru koncentracji: (a) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów 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: (i) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem
prawa do dywidendy, lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku
lub tych akcji albo udziałów; (b) 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; (c) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, (d) 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.
Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji, przedsiębiorcy zaangażowani w koncentrację podlegającą zgłoszeniu są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana.
Niemniej jednak, dokonanie publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej Prezesowi UOKiK, nie stanowi naruszenia obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji przed wydaniem decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim powinna zostać wydana, jeżeli
nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji
kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.
Prezes UOKiK może, między innymi, nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji grzywnę, w kwocie nie wyższej niż 10% przychodów uzyskanych
w roku sprawozdawczym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca dokonał koncentracji bez wymaganej zgody Prezesa UOKiK.
Kontrola koncentracji w Unii Europejskiej
Wymagania dotyczące kontroli koncentracji wynikają również z Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji. Rozporządzenie to reguluje
koncentrację o wymiarze wspólnotowym, a zatem ma zastosowanie do przedsiębiorstw i ich podmiotów powiązanych, które przekraczają określone progi sprzedaży towarów i usług. Rozporządzenie w Sprawie Kontroli Koncentracji obejmuje tylko takie koncentracje, w których trwała
zmiana kontroli wynika z: (i) połączenia dwóch lub więcej wcześniej niezależnych przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw; lub (ii) nabycia,
przez jedną lub więcej osób już wcześniej kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo, lub przez jedno lub więcej przedsiębiorstw, w drodze zakupu papierów wartościowych lub aktywów, w drodze umowy lub w jakikolwiek inny sposób, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad
całością lub częścią jednego lub większej liczby innych przedsiębiorstw.
Koncentracja posiadająca wymiar wspólnotowy podlega zgłoszeniu do Komisji Europejskiej, która musi wydać zgodę na połączenie przed ostatecznym dokonaniem takiej koncentracji.
Zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Kontroli Koncentracji, koncentracja między przedsiębiorstwami ma wymiar wspólnotowy, jeżeli:
•• łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi ponad 5 miliardów euro, oraz
•• łączny obrót w Unii Europejskiej każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi ponad 250 milionów euro,
chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich całkowitych obrotów w Unii Europejskiej w jednym
i tym samym państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw, które nie spełniają powyższych kryteriów, ma również wymiar wspólnotowy, jeśli:
•• łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi ponad 2,5 miliarda euro,
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•• w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi ponad 100 milionów euro,
•• w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, określonych do celów wskazanych powyżej, suma obrotów każdego z co najmniej
dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz
•• całkowite obroty każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw Unii Europejskiej wynoszą ponad 100 milionów euro,
chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich całkowitych obrotów w Unii Europejskiej w jednym
i tym samym państwie członkowskim.
W szczególnych przypadkach koncentracja nieposiadająca wymiaru wspólnotowego może być, zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Kontroli
Koncentracji, skierowana do Komisji celem uzyskania zgody na koncentrację.
Koncentracja, która podlega zgłoszeniu i ocenie na mocy Rozporządzenia UE w Sprawie Kontroli Koncentracji przedsiębiorstw, nie jest przedmiotem badania Prezesa UOKiK.
Ustawa o kontroli niektórych inwestycji
W związku z sytuacją wywołaną COVID-19 wprowadzono zmiany do Ustawy o Ochronie Niektórych Inwestycji, zgodnie z którymi podmiotem
objętym ochroną na mocy Ustawy o Ochronie Niektórych Inwestycji jest przedsiębiorca z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej będący spółką
publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, którego przychód ze sprzedaży i usług przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych, poprzedzających zgłoszenie planowanej transakcji, równowartość 10.000.000 EUR. Podmiotami podlegającymi ochronie są także przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych.
W przypadku: (i) zamiaru nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa (w rozumieniu przepisów Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji),
(ii) zamiaru nabycia dominacji (w rozumieniu przepisów Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji), (iii) nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa, (iv) nabycia dominacji przez podmiot, który:
•• nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego – w przypadku osób fizycznych albo
•• nie posiada lub nie posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego
– w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne,
– powstaje po stronie tego podmiotu (chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach zgodnie z art. 12f ust. 2–4 Ustawy o Kontroli
Niektórych Inwestycji) obowiązek każdorazowego złożenia Prezesowi UOKiK uprzedniego zawiadomienia o zamiarze dokonania nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji.
W przypadku nabycia pośredniego (w rozumieniu przepisów Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji), uprzednie zawiadomienie składa podmiot,
o którym mowa w art. 12c ust. 6 Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji, który zamierza dokonać transakcji określonej w tym przepisie.
W przypadku nabycia pośredniego, o którym mowa w art. 12c ust. 7 Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji zdanie drugie, następcze zawiadomienie składa podmiot zależny, o którym mowa w art. 12c ust. 7 Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji zdanie pierwsze.
W przypadku nabycia następczego (w rozumieniu przepisów Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji), uprzednie zawiadomienie składa podmiot
objęty ochroną.
W przypadkach, o których mowa w art. 12f ust. 1 i 2 Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji, zawiadomienia dokonuje się:
•• przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji
bądź przed dokonaniem innej czynności prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji albo
•• w przypadku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie – przed opublikowaniem wezwania.
W przypadku, gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej
umowy lub dokonania innej czynności prawnej, zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej czynności prawnej prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji.
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W przypadku, o którym mowa w art. 12f ust. 3 Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji, zawiadomienia dokonuje się w terminie 7 dni od dnia
nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, a jeżeli skutek ten nie daje się określić, w szczególności jeżeli przepisy właściwe dla czynności, o której mowa w art. 12c ust. 7 zdanie drugie Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji,
nie przewidują wpisu do właściwego rejestru – w terminie 30 dni od daty tej czynności.
W przypadku, o którym mowa w art. 12f ust. 4 Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji, zawiadomienia dokonuje się:
•• przed odbyciem posiedzenia organu stanowiącego podmiotu objętego ochroną albo przed podjęciem uchwały wspólników albo uczestników albo
•• przed dokonaniem innej czynności, wywołującej skutki, o których mowa w art. 12c ust. 8 Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji.
W przypadku, w którym co najmniej dwa podmioty działają w porozumieniu, zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie.
Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane:
•• bez złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 12f ust. 1, 2 lub 4 Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji albo
•• pomimo wydania decyzji o sprzeciwie, o której mowa w art. 12j ust. 1 Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji
– jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3 Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji.
W przypadku:
•• niezłożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 12f ust. 3 Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji albo
•• wydania decyzji, o której mowa w art. 12j ust. 2 Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji
– z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, nabytych w przypadkach określonych w art. 12c ust. 7 Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji, nie może być wykonywane prawo głosu, ani inne uprawnienia, z wyjątkiem prawa do zbycia tych udziałów albo akcji.
W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 12j ust. 3 Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji, z udziałów albo akcji podmiotu objętego
ochroną można wykonywać prawa głosu i inne uprawnienia, z wyjątkiem prawa do zbycia udziałów albo akcji, które dają uprawnionemu mniej
niż 10% ogółu uprawnień przysługujących wspólnikom, akcjonariuszom albo innym uczestnikom podmiotu objętego ochroną.
Uchwały wspólników lub zgromadzenia wspólników albo akcjonariuszy lub walnego zgromadzenia spółki będącej podmiotem objętym ochroną,
podjęte z naruszeniem przepisów art. 12k ust. 1–3 Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji są nieważne, chyba że spełniają wymogi kworum
oraz większości głosów oddanych bez uwzględnienia głosów nieważnych. Prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały
wspólników lub zgromadzenia wspólników albo akcjonariuszy lub walnego zgromadzenia przysługuje również organowi kontroli. Przepisy art.
252 oraz art. 425 KSH stosuje się odpowiednio. Termin do zaskarżenia uchwały ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania zakończonego
wydaniem decyzji, o której mowa w art. 12j ust. 2 lub 3 Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji.
Kto bez złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 12f ust. 1–4 Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji, nabywa lub osiąga znaczące uczestnictwo albo uzyskuje pozycję dominującą, podlega grzywnie do 50.000.000 PLN albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu
tym karom łącznie. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w zdaniu poprzednim, działając w imieniu lub interesie osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Kto będąc zobowiązany z ustawy lub umowy do zajmowania się sprawami podmiotu zależnego, wiedząc o nabyciu dokonanym w przypadkach
określonych w art. 12c ust. 7 Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji, nie złoży zawiadomienia, podlega grzywnie do 5.000.000 PLN albo karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. Tej samej karze podlega, kto działając na posiedzeniu organu stanowiącego podmiotu objętego ochroną lub przy podejmowaniu uchwał wspólników albo akcjonariuszy podmiotu objętego ochroną, wykonuje prawa
z udziałów albo akcji w imieniu podmiotu, który mimo obowiązku nie dokonał zawiadomienia o osiągnięciu znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną, jeżeli o tej okoliczności wiedział albo mógł się dowiedzieć na podstawie danych udostępnianych na podstawie ustawy.
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OPODATKOWANIE
Poniższe informacje ogólne nie stanowią wyczerpującej analizy skutków podatkowych związanych z nabyciem, posiadaniem lub zbyciem Akcji zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. Dlatego też inwestorzy powinni zawsze konsultować się z własnymi doradcami podatkowymi, finansowymi
lub prawnymi. Przepisy prawa podatkowego państwa członkowskiego inwestora i państwa członkowskiego kraju założenia Emitenta mogą mieć
wpływ na dochody uzyskiwane z tytułu papierów wartościowych. Użyty poniżej termin „dywidenda”, jak również wszelkie inne terminy stosowane
w niniejszej informacji mają znaczenie przypisane im zgodnie z polskim prawem podatkowym, stosownie do okoliczności.
Konsekwencje podatkowe opisane w niniejszym ogólnym zarysie mogą nie mieć zastosowania do posiadacza Akcji. Inwestorzy powinni zatem zasięgnąć opinii własnych doradców podatkowych, aby uzyskać więcej informacji na temat skutków podatkowych nabycia, posiadania i zbycia Akcji.
Na dzień przygotowania poniższych informacji trwa proces ustawodawczy związany ze zmianami w przepisach prawa podatkowego, w tym w szczególności związany z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, które mogą mieć wpływ na treść poniższych informacji.

Opodatkowanie w Rzeczypospolitej Polskiej
Poniżej znajduje się omówienie niektórych polskich kwestii podatkowych właściwych dla inwestora rezydującego w Polsce lub w inny sposób podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Informacje te nie powinny być uznawane za porady podatkowe. Są one oparte na polskich przepisach prawa
podatkowego i w związku z tym, że ich interpretacja odnosi się do stanu na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu, może podlegać zmianom, w tym
zmianom ze skutkiem wstecznym. Każda zmiana może mieć negatywny wpływ na opisane poniżej traktowanie podatkowe. Niniejszy opis nie jest
kompletny w odniesieniu do wszystkich informacji podatkowych, które mogą być istotne dla inwestorów ze względu na ich sytuację osobistą. Potencjalnym nabywcom Akcji zaleca się skonsultowanie się ze swoim doradcą podatkowym w sprawie skutków podatkowych nabycia, własności, zbycia
lub innych okoliczności związanych z Akcjami. Przedstawione poniżej informacje nie obejmują skutków podatkowych dotyczących zwolnień z podatku
dochodowego mających zastosowanie do określonych przedmiotów opodatkowania lub określonych podatników (np. krajowych lub zagranicznych
funduszy inwestycyjnych), a także szczególnych przepisów dotyczących spółek nieruchomościowych w rozumieniu art. 4a pkt 35 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych.
Odniesienie do „dywidendy”, jak również do wszelkich innych terminów zawartych w poniższych punktach, oznacza „dywidendę” lub jakikolwiek inny
termin w rozumieniu polskiego prawa podatkowego.

Opodatkowanie dochodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. mających rezydencję podatkową w Polsce)
Osoby fizyczne podlegają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu
na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
•• posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych); lub
•• przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (art. 3 ust. 1a Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Fizycznych).
Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita
Polska (art. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Umowy te mogą w szczególności inaczej definiować „miejsce zamieszkania”
osoby fizycznej lub precyzować pojęcie „ośrodka interesów życiowych”.
Dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu z tytułu odpłatnego zbycia
papierów wartościowych (w tym akcji) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.
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Dochodem z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tego tytułu a kosztami uzyskania tych przychodów, określonymi na podstawie przepisów Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osiągnięta w roku podatkowym (art. 30b ust. 2 pkt 1 w zw. z ust. 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Przychodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty
odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych papierów, przychód z odpłatnego
zbycia papierów wartościowych określa organ podatkowy lub organ kontroli podatkowej w wysokości rynkowej wartości tych papierów (art. 19
ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych (art. 17 ust. 1 ab pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Kosztami uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych są wydatki poniesione na nabycie lub objęcie tych papierów. Koszty te uwzględniane są dopiero w chwili uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
W przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub wykupu przez emitenta papierów wartościowych, nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych papierów wartościowych
(art. 22 ust. 1m Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia papierów wartościowych otrzymanych w drodze darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn (art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Jeżeli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych po różnych cenach i nie jest możliwe określenie ceny nabycia zbywanych papierów wartościowych, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje się zasadę, że każdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów
wartościowych nabytych najwcześniej (najstarszych z przeniesionych papierów wartościowych). Zasadę, o której mowa w zdaniu poprzednim,
stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów wartościowych (art. 24 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne mające rezydencję podatkową w Polsce z tytułu odpłatnego zbycia papierów
wartościowych wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
W przypadku dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych brak jest obowiązku poboru podatku przez płatnika oraz obowiązku zapłaty zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik, na podstawie przekazanych mu przez osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej do końca lutego roku następującego po roku podatkowym imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu, obowiązany jest
wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i w przypadku uzyskania dochodu do opodatkowania obliczyć należny podatek dochodowy w odrębnym zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu
(poniesionej straty) (art. 30b ust. 6 w zw. z art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Termin na złożenie tego
zeznania rozpoczyna się dnia 15 lutego i kończy się dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskano przychody
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskano dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Przed upływem terminu na złożenie
powyższego zeznania podatnik jest obowiązany zapłacić należny podatek wynikający z zeznania.
Dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nie łączy się z dochodami z innych źródeł przychodów (art. 30b ust. 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Strata z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, poniesiona w roku podatkowym, może: (i) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła przychodów w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może
przekroczyć 50% wysokości tej straty; albo (ii) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła przychodów w jednym z najbliższych kolejno
po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 PLN, przy czym nieodliczona kwota podlega rozliczeniu
w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej
straty (art. 9 ust. 3 w zw. z ust. 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Powyższe zasady nie mają zastosowania, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w ramach wykonywania przez podatnika
działalności gospodarczej (art. 30b ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). W takim przypadku przychody z tego tytułu będą
kwalifikowane jako przychody z prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkowane według skali progresywnej lub podatkiem liniowym,
w zależności od wyboru sposobu opodatkowania dokonanego przez podatnika oraz spełnienia przez niego dodatkowych wymogów.
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Niemniej jednak, niezależnie od wybranej metody opodatkowania (progresywna skala podatkowa/podatek liniowy), zgodnie z art. 30h ust. 1
ustawy o PIT, osoby fizyczne są również zobowiązane do zapłaty tzw. daniny solidarnościowej (zob. poniżej „Danina solidarnościowa od dochodów
z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych osiąganych zarówno przez osoby fizyczne podlegające w Polsce nieograniczonemu, jak i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. zarówno mających, jak i niemających rezydencję podatkową w Polsce”)).
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. niemających rezydencji podatkowej w Polsce)
Zasadniczo, reguły opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych przedstawione powyżej mają również zastosowanie
w przypadku dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Takie osoby podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów), które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy – art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z m.in.: (i) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów
finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach
regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających (art.
3 ust. 2b pkt 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych); (ii) z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw
i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania
lub innej osobie prawnej i praw o podobnym charakterze lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu
praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw – jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, spółki niebędącej osobą prawną,
tego funduszu inwestycyjnego, tej instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości
położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości (art. 3 ust. 2b pkt 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych); (iii) z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej (art. 3 ust. 2b pkt 6a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Przedstawione powyżej zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych przez osoby niemające w Rzeczypospolitej Polskiej rezydencji podatkowej stosuje się z uwzględnieniem odpowiednich umów
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych). Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie
podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Danina solidarnościowa od dochodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych osiąganych zarówno przez osoby fizyczne podlegające w Polsce nieograniczonemu, jak i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. zarówno mających, jak i niemających rezydencji podatkowej
w Polsce)
Zgodnie z art. 30h Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej
w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1.000.000 PLN sumy
dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b (to jest w szczególności dochodów uzyskanych
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), art. 30c oraz art. 30f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, pomniejszona o kwoty
składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz kwoty, o których mowa w art. 30f ust.
5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, odliczone od tych dochodów.
Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w danym roku kalendarzowym uwzględnia się dochody i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, wykazywane w:
•• rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (roczne obliczenie podatku
sporządzone i przekazane przez organy rentowe podatnikom uzyskującym dochód w szczególności z emerytur i rent), jeżeli podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym;
•• zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych,
– których termin złożenia upływa w okresie od dnia następującego po dniu upływu terminu na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku poprzedzającym ten rok kalendarzowy do dnia upływu terminu na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej.
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Osoby fizyczne są obowiązane składać właściwym urzędom skarbowym deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, według udostępnionego
wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego i w tym terminie wpłacić daninę solidarnościową.
Opodatkowanie dochodów osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
Opodatkowanie dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. mających w Polsce siedzibę lub zarząd)
Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej) (art. 1 ust. 1 i 2 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych).
Jednocześnie, przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych mają również zastosowanie do spółek komandytowych oraz spółek
komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 3 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych), jak również do niektórych spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży odpowiednich informacji do naczelnika urzędu skarbowego (art. 1 ust. 3 pkt 1a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy – art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych).
Dochody uzyskiwane przez podatników podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu z tytułu odpłatnego zbycia
papierów wartościowych (w tym akcji) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach określonych przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w ramach źródła przychodów, jakim są zyski kapitałowe.
Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów; w określonych przypadkach (o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych) przedmiotem opodatkowania jest przychód (art. 7 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych).
Za przychody z zysków kapitałowych uważa się między innymi przychody ze zbycia akcji, w tym ze zbycia dokonanego celem ich umorzenia (art.
7b ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych) oraz przychody z papierów wartościowych oraz ich zbycia (art. 7b ust.
1 pkt 6 lit. b i e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Jednakże w przypadku określonych kategorii podmiotów, wymienionych
w art. 7b ust. 2 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przychody te zalicza się do przychodów innych niż przychody z zysków
kapitałowych.
Dochodem ze źródła przychodów jest, co do zasady, nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów
(art. 7 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Przychodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej tych papierów, przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej (art. 14 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Kosztami uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych są wydatki poniesione na nabycie lub objęcie tych papierów. Koszty te uwzględniane są dopiero w chwili uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Uzyskany z odpłatnego zbycia papierów wartościowych przychód i koszty uzyskania przychodów łączy się z innymi przychodami i kosztami
uzyskania przychodów danego okresu rozliczeniowego uzyskanymi w ramach tego samego źródła przychodów. Stawka podatku od dochodów
(przychodów) osiągniętych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych z zysków kapitałowych wynosi 19% podstawy opodatkowania (art. 19 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
W przypadku dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu zbycia papierów
wartościowych, a podmiot dokonujący wypłat nie pobiera podatku. Podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego w zeznaniu
podatkowym od wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu albo poniesionej straty (art. 27 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym
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od Osób Prawnych). Termin na złożenie tego zeznania upływa z końcem trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym. W tym
samym terminie podatnik jest obowiązany zapłacić należny podatek.
Strata ze źródła przychodów, poniesiona w roku podatkowym, może (i) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie
następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty;
albo (ii) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych
o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 PLN, przy czym nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu,
z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty (art. 7 ust. 5 Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Prawnych).
Opodatkowanie dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. niemających w Polsce siedziby lub zarządu)
Zasadniczo, reguły opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, przedstawione powyżej, mają zastosowanie również
w przypadku dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych przez osoby prawne
niemające w Polsce siedziby lub zarządu. Przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych mają również zastosowanie do dochodów
uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez spółki niemające osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (art. 1 ust. 3 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Takie osoby podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy – art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 3–4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu uważa się w szczególności dochody
(przychody) z m.in.: (i) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia
tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających; (ii) z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu
praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania
lub innej osobie prawnej i praw o podobnym charakterze lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu
praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw – jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, tego
funduszu inwestycyjnego, tej instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości; oraz (iii) z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu
praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej.
Przedstawione powyżej zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających w Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu stosuje
się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Opodatkowanie dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych
Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób fizycznych
Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób fizycznych podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. mających rezydencję podatkową w Polsce)
Osoby fizyczne podlegają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu
na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
•• posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych); lub

235

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

•• przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (art. 3 ust. 1a Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Fizycznych).
Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita
Polska (art. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Umowy te mogą w szczególności inaczej definiować „miejsce zamieszkania”
osoby fizycznej lub precyzować pojęcie „ośrodka interesów życiowych”.
Dochody (przychody) z dywidend i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, uzyskiwane przez osoby fizyczne podlegające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych).
Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (art. 24 ust. 5 Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Są to dochody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (między
innymi z tytułu umorzenia udziałów lub akcji oraz z tytułu otrzymania majątku osoby prawnej lub spółki, będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z jej likwidacją).
Podmiot (w szczególności firma inwestycyjna), który wypłaca lub stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne z tytułu
dochodów (przychodów), o których mowa powyżej (płatnik), jest obowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) (art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Przy weryfikacji warunków zastosowania obniżonej
stawki podatku albo zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego, płatnik jest obowiązany
do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika (art. 41 ust. 4aa Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Ponadto, przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Fizycznych przewidują ograniczenie w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (zob. punkt „Ograniczenie w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania, przysługujących podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych podlegających zarówno nieograniczonemu, jak
i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oraz zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności” poniżej).
Płatnik ma obowiązek przesłać do właściwego urzędu skarbowego roczne deklaracje, według ustalonego wzoru, w terminie do końca stycznia
roku następującego po roku podatkowym (art. 42 ust. 1a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Ponadto, płatnik ma obowiązek
przesłać podatnikowi (do końca lutego roku następującemu po roku podatkowym) oraz właściwemu urzędowi skarbowemu (do końca stycznia
roku następującego po roku podatkowym) imienne informacje o wysokości dochodu, sporządzone według ustalonego wzoru (art. 42 ust. 2 pkt
1 i 2 w zw. z art. 42g ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przed
upływem terminów wskazanych powyżej, obowiązek przesłania imiennej informacji jest wykonywany nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności (art. 42g ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Zgodnie z art. 45 ust. 3b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, jeżeli podatek nie zostanie pobrany przez płatnika, osoba fizyczna jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym, składanym do końca kwietnia roku następującego po roku
podatkowym.
Szczególna sytuacja występuje w przypadku dochodów z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych
lub na rachunkach zbiorczych, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Do pobrania podatku z tytułu dochodów
(przychodów) z dywidend, przychodów z umorzenia udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości, wartości majątku otrzymanego w związku
z likwidacją osoby prawnej lub spółki, będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz w przypadku połączenia lub podziału
spółek – dopłat w gotówce otrzymanych przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych, jako płatnicy, zobowiązane są podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz
podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Obowiązek ten ciąży również na podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych
podlegających w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą
poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery wartościowe, jest
związany z działalnością tego zakładu (art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Natomiast w zakresie papierów
wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami podatku w zakresie dochodów (przychodów) z dywidend, przychodów z umorzenia udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości, wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, będącej
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podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłat w gotówce otrzymanych przez
udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego (art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
W przypadku, gdy dochody (przychody) z tytułu dywidend lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych przekazywane są na rzecz
podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona
w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, podatek jest pobierany przez płatnika według stawki 19% od łącznej
wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez danego płatnika na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza
rachunku zbiorczego (art. 30a ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Jeżeli płatnik dokonuje wypłaty w powyższym trybie,
to w zakresie dotyczącym takich podatników płatnik nie ma obowiązku sporządzania imiennych informacji o wysokości dochodu (art. 42 ust. 8
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych), natomiast sami podatnicy zobowiązani są do wykazania ww. kwoty dochodów w zeznaniu
rocznym (art. 45 ust. 3c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Zgodnie z art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli podatnik ma wątpliwości, czy podatek pobrany przez płatnika jest należny lub czy kwota pobranego podatku jest odpowiednia, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.
Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób fizycznych podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. niemających
w Polsce rezydencji podatkowej)
Zasadniczo, powyższe reguły opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych
mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie również w przypadku dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne podlegające w Polsce opodatkowaniu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony
obowiązek podatkowy).
Zgodnie z art. 3 ust. 2b pkt 5–6a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody
(przychody) z m.in.: (i) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia
tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających; (ii) z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu
praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania
lub innej osobie prawnej i praw o podobnym charakterze lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu
praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw – jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, tego
funduszu inwestycyjnego, tej instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości; oraz (iii) z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu
praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej.
Przedstawione powyżej zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych przez osoby niemające w Polsce rezydencji podatkowej stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Jednakże zastosowanie stawki podatku
wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod
warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 30a
ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Przy weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku albo zwolnienia
lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika (art. 41 ust.
4aa Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Ponadto, przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przewidują
ograniczenie w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów
szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (zob. punkt „Ograniczenie w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku,
zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, przysługujących podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych podlegających zarówno nieograniczonemu, jak i ograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu, oraz zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności” poniżej).
W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu,
przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne
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informacje według ustalonego wzoru (art. 42 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem wskazanego powyżej terminu dla złożenia imiennych informacji, informacje te płatnik składa nie
później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności (art. 42 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Ponadto, płatnik,
na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania imiennej informacji, o której mowa powyżej, podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach
opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania (art. 42 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
W przypadku, gdy dochody (przychody) z tytułu dywidend lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych przekazywane są na rzecz
podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona
w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, to w zakresie dotyczącym takich podatników płatnik nie ma obowiązku sporządzania ani przesyłania imiennych informacji o wysokości dochodu (art. 42 ust. 8 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Ograniczenie w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, przysługujących podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych podlegających
zarówno nieograniczonemu, jak i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oraz zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności
Przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przewidują ograniczenie w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku,
zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Zgodnie z art. 41 ust. 12 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, jeżeli łączna kwota dokonanych temu samemu podatnikowi wypłat
(świadczeń) lub postawionych do jego dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 30a ust. 1 pkt 1–5a Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (to jest w szczególności z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych), a w przypadku podatnika podlegającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – również należności z tytułów, o których mowa w art. 29 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, przekracza w roku podatkowym kwotę
2 mln PLN, płatnik jest obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, stosując stawki podatku określone w art. 29 ust. 1 i art. 30a ust. 1
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od nadwyżki ponad kwotę 2 mln PLN (to jest, w odniesieniu do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, stawkę 19%), z pominięciem stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku,
wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Zgodnie z art. 41 ust. 13 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, jeżeli wypłaty należności dokonano w walucie obcej, na potrzeby
ustalenia, czy przekroczona została kwota limitu, o której mowa powyżej, wypłacone należności przelicza się na złote według kursu średniego
waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty. Przepis ten stosuje się odpowiednio do postawionych do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych. W przypadku, gdy nie można ustalić wysokości łącznej kwoty dokonanych podatnikowi wypłat (świadczeń) lub postawionych podatnikowi do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych
powyżej, domniemywa się, że przekroczyła ona wspomnianą kwotę limitu (art. 41 ust. 14 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Przedmiotowego ograniczenia nie stosuje się w przypadku złożenia przez płatnika, na zasadach i w trybie przewidzianym w Ustawie o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych, określonego oświadczenia lub oświadczeń, potwierdzających posiadanie przez płatnika dokumentów wymaganych przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów
szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, oraz nieposiadanie przez płatnika, po przeprowadzeniu stosownej weryfikacji,
wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania takiej stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, w tym w szczególności okoliczność, że odbiorca jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności, oraz o ile należności
są uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatnika, że prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju
miejsca zamieszkania podatnika dla celów podatkowych (art. 41 ust. 15 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Zgodnie z art. 5a pkt 33d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, przez rzeczywistego właściciela należy rozumieć podmiot, który
spełnia łącznie następujące warunki:
(a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą

tej należności lub jej części;
(b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości

lub części należności innemu podmiotowi;
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(c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju miejsca zamieszkania – w przypadku należności uzyskiwanych w związku z prowa-

dzoną działalnością gospodarczą przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, przepis art. 30f ust. 20
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych stosuje się odpowiednio.
Zgodnie z art. 30f ust. 20 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:
1) zarejestrowanie podmiotu wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego podmiot ten faktycznie prowadzi czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy podmiot ten posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
2) podmiot nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
3) istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez podmiot a faktycznie posiadanym przez ten podmiot lokalem,
personelem lub wyposażeniem;
4) zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne
z ogólnymi interesami gospodarczymi podmiotu;
5) podmiot samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.
Jednocześnie, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art.
41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2541, ze zm.) stosowanie opisanego powyżej ograniczenia
w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania, zostało częściowo wyłączone lub ograniczone. W szczególności, zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia,
stosowanie art. 41 ust. 12 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych jest wyłączone w przypadku dokonywanych do dnia 30 czerwca
2019 r. oraz od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wypłat należności m.in. z tytułu dochodów (przychodów) z dywidend i innych
przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, dokonywanych na rzecz podatników mających miejsce zamieszkania na terytorium państwa
będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, jeżeli istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych
z państwem miejsca zamieszkania tych podatników.
Przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przewidują także tryb, w jakim podatnik lub – w określonych przypadkach – płatnik, mogą uzyskać zwrot podatku pobranego ze względu na ograniczenie przewidziane w art. 41 ust. 12 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych.
Stosownie do art. 44f ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, organ podatkowy zwraca, na wniosek, podatek pobrany zgodnie
z art. 41 ust. 12 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Wysokość podatku do zwrotu określa się na podstawie zwolnień lub stawek
wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Wniosek o zwrot podatku może złożyć:
•• podatnik, w tym podatnik podlegający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, który w związku z uzyskaniem należności, od której został pobrany podatek, osiąga przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z przepisami Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych;
•• płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku
(art. 44f ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Wniosek o zwrot podatku składa się w postaci elektronicznej (art. 44f ust. 11 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Organem
podatkowym właściwym w sprawach zwrotu podatku jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika,
a w przypadku podatników podlegających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, naczelnik urzędu
skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych określają szczegółowo zakres dokumentacji, która powinna zostać dołączona
do wniosku, pozwalającej na weryfikację jego zasadności, oraz działania podejmowane przez organ podatkowy w celu weryfikacji zasadności
wniosku o zwrot podatku.
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Co do zasady, zwrot podatku następuje na podstawie decyzji organu podatkowego określającej kwotę zwrotu, bez zbędnej zwłoki, nie później
jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwrot podatku; termin ten biegnie na nowo od dnia wpływu zmienionego wniosku
o zwrot podatku (art. 44f ust. 5 i 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). W określonych sytuacjach organ podatkowy może przedłużyć wskazany termin zwrotu podatku do czasu zakończenia dodatkowej weryfikacji wniosku. Natomiast jeżeli wniosek o zwrot podatku nie
budzi wątpliwości, organ podatkowy niezwłocznie dokonuje zwrotu kwoty wskazanej we wniosku bez wydania decyzji. Jeżeli zwrotu podatku
w takim trybie dokonano nienależnie lub w wysokości większej od należnej, w zakresie takiego zwrotu podatku nie wszczyna się postępowania
w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 44f ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
Opodatkowanie dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. mających w Polsce siedzibę lub zarząd)
Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej) (art. 1 ust. 1 i 2 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych).
Jednocześnie, przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych mają również zastosowanie do spółek komandytowych oraz spółek
komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 3 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych), jak również do niektórych spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży odpowiednich informacji do naczelnika urzędu skarbowego (art. 1 ust, 3 pkt 1a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy - art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych).
Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych za przychody z zysków kapitałowych uważa się m.in. przychody
z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym: (a) dywidendy; (b) przychody z umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości;
(c) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej; oraz (d) równowartość zysku osoby prawnej przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów takiej osoby prawnej. Jednakże
w przypadku określonych kategorii podmiotów, wymienionych w art. 7b ust. 2 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przychody
te, z wyjątkiem wskazanych pod lit. (a) oraz (d) powyżej, zalicza się do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.
Dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskiwane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, podlegających na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Podmiot (w szczególności firma inwestycyjna), który dokonuje na rzecz podatnika wypłat należności z tytułu dochodów (przychodów), o których
mowa powyżej (płatnik), do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty
2.000.000 PLN na rzecz tego samego podatnika, jest obowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od takich wypłat (art. 26
ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 22
ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania
należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika.
Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego przez podmiot dokonujący wypłat należności z tytułu dochodów (przychodów),
o których mowa powyżej, znajduje zastosowanie również do nadwyżki ponad kwotę limitu, o którym mowa powyżej, przy czym w takim przypadku art. 26 ust. 2e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych przewiduje ograniczenia w zakresie możliwości niepobrania podatku
na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów
szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (zob. punkt „Ograniczenie w zakresie możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych
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lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przysługujących podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych podlegających zarówno
nieograniczonemu, jak i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oraz zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności” poniżej).
Jeżeli rok podatkowy płatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę limitu, o którym mowa powyżej, oblicza się na zasadach szczególnych określonych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (art. 26 ust. 2i Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Jeżeli obliczenie kwoty limitu, o którym mowa powyżej, nie jest możliwe poprzez wskazanie roku podatkowego płatnika, zasady określone w art.
26 ust. 2e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych stosuje się odpowiednio w odniesieniu do obowiązującego u tego płatnika roku
obrotowego, a w razie jego braku, w odniesieniu do obowiązującego u tego płatnika innego okresu o cechach właściwych dla roku obrotowego,
nie dłuższego jednak niż 23 kolejne miesiące (art. 26 ust. 2j Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Zgodnie z art. 26 ust. 2c pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1
pkt 1 lit. a, b, e oraz g Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach
papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art.
26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo
rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Powyższą zasadę stosuje się także do podmiotów
nieposiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą poprzez
położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery wartościowe, jest związany
z działalnością tego zakładu. Podmioty te, jako płatnicy, pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego.
Natomiast, zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku gdy wypłata należności z tytułu dywidend
lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których
tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, płatnik pobiera podatek
według stawki 19% od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. Zgodnie z art. 26 ust. 2a in fine Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w tym przypadku nie
stosuje się przepisów art. 26 ust. 1a, 1c, 1d, 1f, 1g oraz 3b-3d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (tj. w szczególności przepisów
o wyłączeniach z obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego oraz przepisów o zwolnieniach od podatku dochodowego od takich
wypłat) w zakresie dotyczącym podatników, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona. W przypadku i w zakresie wskazanym powyżej, do poboru podatku są obowiązane podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należność jest wypłacana. Podatek
pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego (art. 26 ust. 2b Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych).
Płatnik zobowiązany jest przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, roczną deklarację, sporządzoną według ustalonego wzoru, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku (art. 26a ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Roczne deklaracje sporządzone przez płatników, o których mowa w art. 26 ust. 2b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, tj. podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należność jest wypłacana, mają charakter zbiorczy i nie wskazują podatników
będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi
ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi (art. 26a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych). Ponadto, w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany, płatnik obowiązany
jest przesłać podatnikom informacje o wysokości pobranego podatku (art. 26 ust. 3 pkt 1 i ust. 3a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych). Obowiązek przesłania tych informacji nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w art. 26 ust. 2a zdanie pierwsze Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, tj. w przypadku gdy wypłata należności dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami
uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie
przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Zgodnie z art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli podatnik ma wątpliwości, czy podatek pobrany przez płatnika jest należny lub czy kwota pobranego podatku jest odpowiednia, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.
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Opodatkowanie dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. niemających w Polsce siedziby lub zarządu)
Zasadniczo, reguły opodatkowania przedstawione powyżej mają zastosowanie do dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskiwanych przez podatników
podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w Polsce opodatkowaniu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 3–4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników niemających terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu uważa się w szczególności dochody
(przychody) z m.in.: (i) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia
tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających; (ii) z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu
praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania
lub innej osobie prawnej i praw o podobnym charakterze lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu
praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw – jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, tego
funduszu inwestycyjnego, tej instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości; oraz (iii) z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu
praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej.
Dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, uzyskiwane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez osoby objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym, podlegają zasadom opodatkowania opisanym powyżej, o ile odpowiednie
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej (art. 22a Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych). Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Przy weryfikacji
warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwolnienia
lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest
obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności
prowadzonej przez płatnika.
W przypadku wypłat należności z tytułu dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonywanych na rzecz podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu przewyższających kwotę limitu, o którym mowa
w art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, znajduje również zastosowanie art. 26 ust. 2e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przewidujący ograniczenie w zakresie możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania lub uwzględnienia zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania (zob. punkt „Ograniczenie w zakresie możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
przysługujących podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych podlegających zarówno nieograniczonemu, jak i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oraz zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności” poniżej).
Zgodnie z art. 26 ust. 1m Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku gdy podmioty, o których mowa w ust. 1, dokonują
wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3–6 na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju
wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2, są obowiązane do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% kwoty dokonanej wypłaty. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Płatnik dokonujący wypłat należności z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz podatników
podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu przekazuje
informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym,
w którym dokonano wypłat, podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje
zadania (art. 26 ust. 3 pkt 2 i ust. 3a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Obowiązek przesłania tych informacji nie powstaje
w przypadku i w zakresie określonych w art. 26 ust. 2a zdanie pierwsze Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, tj. w przypadku gdy wypłata należności dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych
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na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami
Finansowymi. W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, płatnik przekazuje taką informację w terminie do dnia zaprzestania działalności (art. 26 ust. 3c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Ponadto
płatnik, na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania takiej
informacji podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania
osób zagranicznych wykonuje swoje zadania (art. 26 ust. 3b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Informację, o której mowa
powyżej, na opisanych powyżej zasadach, sporządzają i przekazują również podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, nawet gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku (art. 26 ust. 3d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów z posiadanych Akcji uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających zarówno nieograniczonemu, jak i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu posiadających większe pakiety Akcji
W określonych przypadkach dochody (przychody), o których mowa powyżej, uzyskiwane przez podatników podatku dochodowego od osób
prawnych podlegających zarówno nieograniczonemu, jak i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, podlegają zwolnieniu od podatku
dochodowego od osób prawnych.
Zwolnione od podatku są dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a (tj. w szczególności dywidendy), lit. f (tj. w szczególności równowartość zysku osoby prawnej przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego
oraz równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów takiej osoby prawnej) oraz lit. j (tj. wartość niepodzielonych zysków
w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki
w spółkę niebędącą osobą prawną) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osiągane przez spółkę podlegającą opodatkowaniu od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich osiągania) w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska Państwie Członkowskim lub w innym państwie należącym do EOG (art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych), jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
•• wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
•• spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada bezpośrednio
nie mniej niż 10% wszystkich akcji w kapitale spółki wypłacającej dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
•• spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada akcje w ilości
określonej powyżej nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie ma również zastosowanie w przypadku, gdy wymagany okres dwóch
lat upływa po dniu uzyskania dochodów (przychodów). W wypadku jednak niedotrzymania powyższego warunku, spółka korzystająca ze
zwolnienia będzie obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20. dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki są naliczane od dnia następującego po dniu, w którym
spółka skorzystała ze zwolnienia po raz pierwszy (art. 22 ust. 4a i 4b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych);
•• spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie jest zwolniona
z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania i pod warunkiem uzyskania
od takiej spółki przez wypłacającego należności pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności powyższy warunek
został spełniony (art. 26 ust. 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych);
•• miejsce siedziby spółki zagranicznej uzyskującej dochody zostanie udokumentowane dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji wydanym przez właściwy organ zagranicznej administracji podatkowej (art. 26 ust. 1c pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Przy spełnieniu powyższych warunków, zwolnienie z podatku stosuje się również odpowiednio w sytuacji, gdy odbiorcą dywidend oraz innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest zagraniczny zakład (w rozumieniu art. 4a pkt 11 Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Prawnych) spółki podlegającej opodatkowaniu od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich osiągania) w Rzeczypospolitej
Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska Państwie Członkowskim lub w innym państwie należącym do EOG, położony na terytorium Państwa Członkowskiego lub innego państwa należącego do EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Istnienie zagranicznego zakładu powinno jednak zostać udokumentowane przez spółkę korzystającą ze zwolnienia zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej
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państwa jej siedziby lub zarządu albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym zakład jest położony (art. 26 ust. 1c pkt 2 Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Powyższe zwolnienie może mieć również odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do dochodów (przychodów) wypłacanych na rzecz odbiorcy
(spółki) podlegającego w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości dochodów, bez względu na miejsce
ich osiągania, przy czym określony bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę został ustalony w wysokości nie
mniejszej niż 25% (art. 22 ust. 4c pkt 2 i ust. 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Również w tym wypadku niezbędne jest
udokumentowanie rezydencji podatkowej odpowiednim certyfikatem wydanym przez właściwy organ zagranicznej administracji podatkowej.
Powyższe zwolnienie ma również odpowiednie zastosowanie do spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia
22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. U. WE L 207/1 z 18 sierpnia 2003 r., ze zm.).
Dodatkowo, zwolnienie to stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności oraz w odniesieniu do dochodów uzyskanych
z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu własności lub tytułu innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.
Jednocześnie, zwolnienie to stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji
podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód
został uzyskany (art. 22b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Przepisu art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych nie stosuje się, jeżeli skorzystanie ze zwolnienia określonego w tym
przepisie było:
•• sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem tego przepisu;
•• głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innej czynności albo wielu transakcji lub innych czynności, a sposób działania był sztuczny
(art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Zgodnie z art. 22c ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami zastosowałby ten sposób działania
w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Do przyczyn, o których mowa powyżej, nie zalicza się celu skorzystania ze
zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, sprzecznego z przedmiotem lub celem tego przepisu.
Stosowanie zwolnienia, o którym mowa powyżej, podlega ograniczeniu określonemu w art. 26 ust. 2e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych (zob. punkt „Ograniczenie w zakresie możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przysługujących podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych podlegających zarówno nieograniczonemu, jak i ograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu, oraz zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności” poniżej). Jednakże w sytuacji, w której ww. ograniczenie miałoby zastosowanie, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące wypłat należności z tytułu dochodów (przychodów)
z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mogą zastosować zwolnienie, o którym mowa powyżej, na podstawie obowiązującej opinii o stosowaniu zwolnienia (art. 26 ust. 2g Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Powyższej zasady nie
stosuje się, jeżeli z informacji posiadanej przez płatnika, w tym z dokumentu, w szczególności z faktury lub z umowy, wynika, że podatnik, którego dotyczy opinia o stosowaniu zwolnienia, nie spełnia warunków określonych w art. 22 ust. 4–4d i 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych lub stan faktyczny nie odpowiada stanowi faktycznemu przedstawionemu w tej opinii (art. 26 ust. 2h Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Prawnych).
Stosownie do art. 26b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, opinia o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych na rzecz tego podatnika należności, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych (opinia o stosowaniu zwolnienia), jest wydawana przez organ podatkowy na wniosek:
•• podatnika, w tym podatnika podlegającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, który
w związku z uzyskaniem należności, od której został pobrany podatek, osiąga przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z przepisami
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych;
•• płatnika wpłacającego podatek z własnych środków i ponoszącego ciężar ekonomiczny tego podatku,
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pod warunkiem wykazania przez wnioskodawcę spełnienia przez podatnika warunków do stosowania zwolnienia, określonych w art. 22 ust. 4–6
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
Wniosek o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia składa się w postaci elektronicznej. Organem podatkowym właściwym w sprawach wydawania opinii o stosowaniu zwolnienia jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników podlegających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz podatników będących osobami uprawnionymi
z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym
w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi – naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Zgodnie z art. 26b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, odmowa wydania opinii o stosowaniu zwolnienia następuje
w przypadku:
•• niespełnienia przez podatnika warunków określonych w art. 22 ust. 4–6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych;
•• istnienia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem rzeczywistym dołączonej do wniosku dokumentacji lub oświadczenia
podatnika, że jest rzeczywistym właścicielem należności;
•• istnienia uzasadnionego przypuszczenia wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a Ordynacji Podatkowej (tzw. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania), środków ograniczających umowne korzyści lub art. 22c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych;
•• istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że podatnik podlegający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju siedziby tego podatnika dla celów podatkowych.
Na odmowę wydania opinii o stosowaniu zwolnienia przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego (art. 26b ust. 4 Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Opinia o stosowaniu zwolnienia jest wydawana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku do organu
podatkowego (art. 26b ust. 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Opinia o stosowaniu zwolnienia wygasa, co do zasady, z upływem 36 miesięcy od dnia jej wydania, chyba że wcześniej nastąpi istotna zmiana
okoliczności faktycznych, które mogą mieć wpływ na spełnienie warunków korzystania z przedmiotowego zwolnienia – w takim przypadku
przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych wskazują szczególne terminy wygaśnięcia opinii o stosowaniu zwolnienia.
Ograniczenie w zakresie możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przysługujących podatnikom
podatku dochodowego od osób prawnych podlegających zarówno nieograniczonemu, jak i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oraz zwrot
podatku z tytułu wypłaconych należności
Przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych przewidują ograniczenie w zakresie możliwości niepobrania podatku na podstawie
właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych
lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Stosownie do art. 26 ust. 2e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułu przychodów
z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych, a w przypadku podatnika podlegającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – również należności z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (to jest z tytułu przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów
wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej
(know-how)) – przekracza kwotę 2.000.000 PLN (lub kwotę limitu ustaloną z uwzględnieniem opisanych powyżej zasad określonych w art. 26
ust. 2i i 2j Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych), płatnik jest obowiązany pobrać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek
dochodowy od takich wypłat według stawki przewidzianej w art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, bez możliwości
niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek
wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Zgodnie z art. 26 ust. 2k Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, jeżeli wypłaty należności dokonano w walucie obcej, na potrzeby
ustalenia, czy przekroczona została kwota limitu, o którym mowa powyżej, wypłacone należności przelicza się na złote według kursu średniego
waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty.
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Jeżeli nie można ustalić wysokości należności wypłaconych na rzecz tego samego podatnika, domniemywa się, że przekroczyła ona kwotę limitu,
o którym mowa powyżej (art. 26 ust. 2l Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Przedmiotowego ograniczenia nie stosuje się w przypadku złożenia przez płatnika, na zasadach i w trybie przewidzianym w Ustawie o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych, określonego oświadczenia lub oświadczeń, potwierdzających posiadanie przez płatnika dokumentów wymaganych przez przepisy prawa podatkowego stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych
lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, oraz nieposiadanie przez płatnika, po przeprowadzeniu stosownej weryfikacji, wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania takiej stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania
podatku, w tym w szczególności okoliczność, że odbiorca jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności, oraz o ile należności są uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatnika, że prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju miejsca
zamieszkania podatnika dla celów podatkowych (art. 26 ust. 7a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Zgodnie z art. 4a pkt 29 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przez rzeczywistego właściciela należy rozumieć podmiot, który
spełnia łącznie następujące warunki:
(a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą

tej należności lub jej części;
(b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości

lub części należności innemu podmiotowi;
(c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością

gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, przepis art. 30f ust. 20 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych stosuje się odpowiednio.
Zgodnie z art. 24a ust. 18 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:
1) zarejestrowanie podmiotu wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego podmiot ten faktycznie prowadzi czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy podmiot ten posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
2) podmiot nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
3) istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez podmiot a faktycznie posiadanym przez ten podmiot lokalem,
personelem lub wyposażeniem;
4) zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne
z ogólnymi interesami gospodarczymi podmiotu;
5) podmiot samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.
Jednocześnie, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art.
26 ust. 2e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2545, ze zm.), stosowanie opisanego powyżej ograniczenia w zakresie możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz uwzględniania
zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zostało częściowo wyłączone
lub ograniczone. W szczególności, zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia, stosowanie art. 26 ust. 2e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych jest wyłączone w przypadku dokonywanych do dnia 31 grudnia 2021 r. wypłat należności:
•• m.in. z tytułu dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonywanych na rzecz podatników mających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa będącego stroną
zawartej z Rzecząpospolitą Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, jeżeli istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem
siedziby lub zarządu tych podatników;
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•• z tytułu dywidend i innych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych na rzecz podatników podlegających w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
Przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych przewidują także tryb, w jakim podatnik lub – w określonych przypadkach – płatnik
mogą uzyskać zwrot podatku pobranego ze względu na ograniczenie przewidziane w art. 26 ust. 1e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych.
Stosownie do art. 28b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, organ podatkowy zwraca, na wniosek, podatek pobrany zgodnie
z art. 26 ust. 2e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Wysokość podatku do zwrotu określa się na podstawie zwolnień lub stawek
wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Wniosek o zwrot podatku może złożyć:
•• podatnik, w tym podatnik podlegający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, który w związku z uzyskaniem należności, od której został pobrany podatek, osiąga przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z przepisami Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych;
•• płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku
(art. 28b ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Wniosek o zwrot podatku składa się w postaci elektronicznej. Organem podatkowym właściwym w sprawach zwrotu podatku jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników podlegających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach
zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych określają szczegółowo zakres dokumentacji, która powinna zostać dołączona
do wniosku, pozwalającej na weryfikację jego zasadności, oraz działania, które organ podatkowy może podjąć w celu weryfikacji zasadności
wniosku o zwrot podatku.
Co do zasady, zwrot podatku następuje na podstawie decyzji organu podatkowego określającej kwotę zwrotu. Zwrot jest dokonywany bez
zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwrot podatku; termin ten biegnie na nowo od dnia wpływu zmienionego wniosku o zwrot podatku (art. 28 ust. 5 i 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). W określonych sytuacjach
organ podatkowy może przedłużyć wskazany termin zwrotu podatku do czasu zakończenia dodatkowej weryfikacji wniosku. Natomiast jeżeli
wniosek o zwrot podatku nie budzi wątpliwości, organ podatkowy niezwłocznie dokonuje zwrotu kwoty wskazanej we wniosku bez wydania
decyzji. Jeżeli zwrotu podatku w takim trybie dokonano nienależnie lub w wysokości większej od należnej, w zakresie takiego zwrotu podatku
nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 28b ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Prawnych).

Opodatkowanie umów sprzedaży papierów wartościowych podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych (w tym papierów wartościowych), jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 1 ust. 4 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych), przy czym
umowa zamiany podlega także podatkowi, jeżeli co najmniej jedna z rzeczy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jedno z praw
majątkowych jest wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 4a Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych).
Co do zasady sprzedaż udziałów (akcji) oraz praw do akcji spółek z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawana za sprzedaż
praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym transakcje takie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1%. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego (art.
6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych). Obowiązek podatkowy w przypadku umowy sprzedaży ciąży na kupującym
i powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 1 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych).
Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć
i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Powyższy obowiązek nie powstaje w przypadku, gdy podatek
jest pobierany przez płatnika, którym w przypadku czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego jest notariusz (art.
10 ust. 1 i 2 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych). Podatnicy mogą złożyć za dany miesiąc zbiorczą deklarację w sprawie podatku
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od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że dokonali w danym miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych
obejmujących umowę sprzedaży praw majątkowych, a ostatnia z tych czynności zostanie dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania
pierwszej z nich (art. 10 ust. 1a Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych).
Zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych podlega sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: (i) firmom
inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym; (ii) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; (iii) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego; lub (iv) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne
oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego – w rozumieniu przepisów
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych).

Opodatkowanie nabycia papierów wartościowych przez osoby fizyczne podatkiem od spadków
i darowizn
Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym papierów wartościowych), między
innymi tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny oraz polecenia
darczyńcy (art. 1 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn). Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych (art. 5 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn), natomiast moment jego powstania zależy od sposobu nabycia (art. 6 Ustawy o Podatku
od Spadków i Darowizn).
W świetle art. 7 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn podstawą opodatkowania jest co do zasady wartość nabytych rzeczy i praw
majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.
Kwota podatku zależy od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, lub też innego stosunku pomiędzy darczyńcą a obdarowanym lub spadkodawcą a spadkobiercą. Stawki podatku mają charakter progresywny i wynoszą od 3% do 20% podstawy opodatkowania, w zależności od grupy
podatkowej, do jakiej zaliczony został nabywca. Dla każdej grupy istnieją także kwoty wolne od podatku.
Podatnicy są obowiązani, z wyjątkiem przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika, złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych
według ustalonego wzoru (art. 17a ust. 1 i 2 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn). Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji naczelnika urzędu skarbowego ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
Nabycie własności papierów wartościowych przez osoby najbliższe (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę)
jest zwolnione od podatku, pod warunkiem dokonania w określonym terminie stosownego zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (art. 4a ust. 1 pkt 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn). Powyższe zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał
obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o EOG lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium
takiego państwa (art. 4 ust. 4 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn).
Podatkowi nie podlega nabycie własności praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym papierów wartościowych), jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu
lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 pkt 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn).

Przepisy dotyczące odpowiedzialności płatnika
Zgodnie z art. 30 § 1 i § 3 Ordynacji Podatkowej płatnicy, którzy nie wykonali obowiązku obliczenia, pobrania oraz wpłacenia podatku do właściwego organu podatkowego, odpowiadają całym swoim majątkiem za podatek, który nie został pobrany, lub za kwotę podatku pobranego,
lecz niewpłaconego. Powyższe przepisy nie mają zastosowania w przypadku, gdy odrębne przepisy prawa stanowią inaczej albo jeżeli podatek
nie został pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach właściwy organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika. Odpowiedzialność podatnika można orzec w decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (art. 30 § 5 Ordynacji Podatkowej). Odpowiedzialność płatnika nie może być wyłączona ani ograniczona na podstawie art. 30 § 5 Ordynacji Podatkowej, jeżeli: (i) płatnik i podatnik byli
podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych lub art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych; (ii) płatnik lub podatnik był podmiotem kontrolowanym lub kontrolującym w odniesieniu do kontroli
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uregulowanej w art. 30f ust. 3 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych lub art. 24a ust. 3 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych; (iii) płatnik lub podatnik był podmiotem z rezydencją podatkową, miejscem rejestracji, siedzibą lub mającym zarząd
w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku
dochodowego od osób prawnych; (iv) płatnik lub podatnik był podmiotem z rezydencją podatkową, miejscem rejestracji, siedzibą lub mającym
zarząd w kraju lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła ratyfikowanej umowy międzynarodowej, w szczególności umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej – stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych; (v) płatnik lub podatnik był zarządzany lub kontrolowany, bezpośrednio
lub pośrednio, lub był w relacjach umownych lub faktycznych, w tym jako założyciel, fundator lub beneficjent fundacji lub trustu lub innego podmiotu lub tytułu o charakterze powierniczym; lub (vi) niewykonanie przez płatnika obowiązku nastąpiło w odniesieniu do podmiotu, dla którego
na podstawie publicznie dostępnych informacji nie jest możliwe ustalenie udziałowca, akcjonariusza lub podmiotu o zbliżonych uprawnieniach,
który posiada co najmniej 10% udziałów w kapitale lub co najmniej 10% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających,
lub co najmniej 10% praw do uczestnictwa w zyskach.

Przepisy dotyczące Raportowania Schematów Podatkowych
Polska, jako pierwsze państwo członkowskie UE, dokonała transpozycji do polskiego systemu podatkowego (UE) Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji
w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych, która weszła w życie w dniu 25 czerwca
2018 r. („Dyrektywa MDR”).
Polskie przepisy dotyczące MDR mają znacznie szerszy zakres w porównaniu z Dyrektywą MDR i zawierają rozszerzoną definicję rozwiązań
w zakresie opodatkowania podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, tak aby obejmowały nie tylko transgraniczne, ale również krajowe rozwiązania podatkowe. Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., jednak z mocą wsteczną w oparciu o zasady dotyczące praw nabytych.
Ogólnie rzecz biorąc, polskie przepisy dotyczące MDR wymagają zgłaszania transgranicznych rozwiązań podatkowych, w odniesieniu do których
pierwszy krok wdrożeniowy został wykonany po dniu 25 czerwca 2018 r.

Wybrane przepisy wynikające z ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych
innych ustaw, które od 2022 r. mogą mieć wpływ na informacje przedstawione w Prospekcie
W dniu 29 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa Nowelizująca”), która od 2022 r. może mieć wpływ na treść powyżej przedstawionych w niniejszym Prospekcie informacji. Na dzień przygotowania niniejszej informacji, Ustawa Nowelizująca oczekuje na podpis Prezydenta
RP i publikację w Dzienniku Ustaw, a więc nie stanowi jeszcze obowiązującego prawa. W przypadku podpisania Ustawy Nowelizującej przez Prezydenta RP oraz jej opublikowania w Dzienniku Ustaw, większość przepisów wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Poniżej w sposób skrótowy
zostaną przedstawione wybrane przepisy Ustawy Nowelizującej, które mogą mieć wpływ na informacje przedstawione w Prospekcie od 2022 r.
W zakresie Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, m.in.:
1. Zmiana definicji rzeczywistego właściciela – zgodnie z Ustawą Nowelizującą (nowelizacja w zakresie art. 5a pkt 33d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych), przez rzeczywistego właściciela należy rozumieć podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:
(a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą

tej należności lub jej części;
(b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności

innemu podmiotowi;
(c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju miejsca zamieszkania, jeżeli należności są uzyskiwane w związku z prowadzoną dzia-

łalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, uwzględnia się charakter oraz
skalę działalności prowadzonej przez ten podmiot w zakresie otrzymanej należności.
2. Wprowadzenie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dla dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji objętych
lub nabytych przez podatnika lub spadkodawcę podatnika w wyniku pierwszej oferty publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
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publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 oraz z 2021 r. poz. 355, nowelizacja w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 150a Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Fizycznych), jeżeli:
(a) odpłatne zbycie tych akcji nastąpiło po upływie trzech lat od dnia, w którym akcje te zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

albo wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, oraz
(b) podatnik albo spadkodawca podatnika, którzy objęli lub nabyli te akcje, nie byli ze spółką podmiotami powiązanymi w rozumieniu

art. 23m ust. 1 pkt 4 w okresie dwóch lat poprzedzających dzień objęcia lub nabycia tych akcji odpowiednio przez podatnika albo spadkodawcę podatnika.
Zgodnie z art. 52 Ustawy Nowelizującej, zwolnienie to ma zastosowanie do akcji objętych lub nabytych po dniu 31 grudnia 2021 r. w wyniku
pierwszej oferty publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 oraz z 2021 r. poz. 355).
3. Zmiany w ograniczeniu w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających
z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, przysługujących podatnikom podatku dochodowego od osób
fizycznych podlegających zarówno nieograniczonemu, jak i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oraz zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności (nowelizacja w zakresie art. 41 oraz art. 44f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych):
W myśl Ustawy Nowelizującej, przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych nadal przewidują ograniczenie w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania, jednakże zgodnie z art. 41 ust. 12 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, jeżeli łączna kwota dokonanych na rzecz podmiotu powiązanego wypłat (świadczeń) lub postawionych do jego dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów
określonych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 30a ust. 1 pkt 1–5a przekracza w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie
kwotę 2.000.000 zł na rzecz tego samego podatnika, płatnik jest obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, stosując stawki podatku określone w art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 30a ust. 1 od nadwyżki ponad kwotę 2.000.000 zł, z pominięciem stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się do wypłat (świadczeń) lub postawionych do dyspozycji podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1, pieniędzy lub wartości
pieniężnych z tytułów określonych w art. 30a ust. 1 pkt 4. Przez podmioty powiązane na potrzeby tego przepisu rozumie się podmioty powiązane
w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (art. 41 ust. 12a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych).
Przedmiotowego ograniczenia nie stosuje się w przypadku złożenia przez płatnika, na zasadach i w trybie przewidzianym w Ustawie o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych, określonego oświadczenia lub oświadczeń, potwierdzających posiadanie przez płatnika dokumentów wymaganych przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, oraz po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w art. 26 ust. 4aa
w brzmieniu nadanym przez Ustawę Nowelizującą (tj. przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter, skalę działalności
prowadzonej przez płatnika oraz powiązanie w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 płatnika z podatnikiem) nie posiada wiedzy uzasadniającej
przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (art. 41 ust. 15 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych).
Jeżeli jednak doszło do wypłaty należności, która bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych nie została zakwalifikowana do należności wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 1 lub art. 30a ust. 1 pkt 1–5a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, przepis art. 41 ust. 12 stosuje się
odpowiednio (art. 41 ust. 12c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Zgodnie z Ustawą Nowelizującą nastąpią też zmiany w zakresie dokumentacji dołączanej do wniosku o zwrot podatku na zasadach określonych
w art. 44f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz jej weryfikacji.
4. Zgodnie z Ustawą Nowelizującą art. 41 ust. 12 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych nie będzie miał także zastosowania w zakresie określonym w opinii o stosowaniu preferencji, o której mowa w nowo wprowadzonym art. 41d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych.
Zgodnie z art. 41d ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w brzmieniu nadanym przez Ustawę Nowelizującą, organ podatkowy na wniosek złożony przez podatnika, płatnika lub podmiot dokonujący wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących
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rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze wydaje opinię o stosowaniu przez płatnika stawki podatku wynikającej z właściwej
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobraniu podatku zgodnie z taką umową (opinia o stosowaniu preferencji), jeżeli we
wniosku zostało wykazane przez wnioskodawcę spełnienie warunków zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Odmawia się wydania opinii o stosowaniu preferencji w przypadku:
1) niespełnienia przez podatnika warunków zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
2) istnienia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem rzeczywistym dołączonej do wniosku dokumentacji lub oświadczenia podatnika, że jest rzeczywistym właścicielem należności;
3) istnienia uzasadnionego przypuszczenia wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej
lub środków ograniczających umowne korzyści, przy czym przepis art. 14b § 5c Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio;
4) istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej
w kraju siedziby tego podatnika dla celów podatkowych.
Pozostałe główne zasady dotyczące opinii o stosowaniu preferencji są generalnie zbieżne z zasadami przedstawionymi dla opinii o stosowaniu
zwolnienia.
5. Zgodnie z art. 41 ust. 4da Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w brzmieniu nadanym przez Ustawę Nowelizującą, w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 4d i 10, podmioty dokonujące wypłat należności za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych
albo rachunków zbiorczych są obowiązane do przekazania podmiotom prowadzącym te rachunki informacji o występowaniu pomiędzy nimi
a podatnikiem powiązań w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 oraz przekroczeniu kwoty, o której mowa w ust. 12, co najmniej na 7 dni przed dokonaniem wypłaty. Podmioty przekazujące tę informację są obowiązane do jej aktualizacji przed dokonaniem wypłaty w przypadku wystąpienia
zmiany okoliczności objętych tą informacją. Ponadto, zgodnie z art. 41 ust. 12d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w brzmieniu
nadanym przez Ustawę Nowelizującą, w przypadkach, o których mowa w ust. 4d i ust. 10, ustalenia przekroczenia kwoty oraz występowania
powiązań, o których mowa w ust. 12, dokonuje podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze. Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze nie uwzględnia kwot należności, od których podatek został pobrany zgodnie
z art. 30a ust. 2a.
W zakresie Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, m.in.:
1. Zmiana definicji rzeczywistego właściciela – zgodnie z Ustawą Nowelizującą (nowelizacja w zakresie art. 4a pkt 29 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych), przez rzeczywistego właściciela należy rozumieć podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą
tej należności lub jej części;
b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności
innemu podmiotowi;
c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności są uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez ten podmiot w zakresie otrzymanej należności.
2. Wprowadzenie doprecyzowania pojęcia posiadania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby uznania za polskiego rezydenta podatkowego (nowelizacja w zakresie art. 3 ust. 1a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych) poprzez wskazanie, że podatnik ma
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, między innymi gdy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły bieżące sprawy tego podatnika na podstawie w szczególności:
1) umowy, decyzji, orzeczenia sądu lub innego dokumentu regulujących założenie lub funkcjonowanie tego podatnika, lub
2) udzielonych pełnomocnictw, lub
3) powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5.
3. Zmiany w ograniczeniu w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających
z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, przysługujących podatnikom podatku dochodowego od osób
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prawnych podlegających zarówno nieograniczonemu, jak i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oraz zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności (nowelizacja w zakresie art. 26 oraz art. 28b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych):
W myśl Ustawy Nowelizującej, przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych nadal przewidują ograniczenie w zakresie możliwości
zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania, jednakże zgodnie z art. 26 ust. 2e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 na rzecz podmiotu powiązanego, przekroczyła w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwotę 2.000.000 zł na rzecz tego samego podatnika, osoby prawne, jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami są obowiązane jako płatnicy pobrać, z zastrzeżeniem
ust. 2g, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat według stawki podatku określonej w art. 21 ust. 1 pkt 1
lub art. 22 ust. 1 od nadwyżki ponad kwotę 2.000.000 zł:
1) z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e;
2) bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania
zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Przepisu tego nie stosuje się do podmiotów będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych (art. 26 ust. 2eb Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Przez podmioty powiązane na potrzeby tego przepisu rozumie się podmioty powiązane w rozumieniu art. 26 ust. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (art. 26 ust. 2ea Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Przedmiotowego ograniczenia nie stosuje się w przypadku złożenia przez płatnika, na zasadach i w trybie przewidzianym w Ustawie o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych, określonego oświadczenia lub oświadczeń, potwierdzających posiadanie przez płatnika dokumentów wymaganych przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, oraz po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w art. 26 ust. 1
w brzmieniu nadanym przez Ustawę Nowelizującą (tj. przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter, skalę działalności
prowadzonej przez płatnika oraz powiązanie w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 płatnika z podatnikiem) nie posiada wiedzy uzasadniającej
przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (art. 26 ust. 7a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych).
Jeżeli jednak doszło do wypłaty należności, która bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych nie została zakwalifikowana do należności wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przepis art. 26 ust. 2e stosuje się odpowiednio
(art. 26 ust. 2ec Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Zgodnie z Ustawą Nowelizującą nastąpią też zmiany w zakresie dokumentacji dołączanej do wniosku o zwrot podatku na zasadach określonych
w art. 28b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych oraz jej weryfikacji.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2g Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w brzmieniu nadanym przez Ustawę Nowelizującą, jeżeli łączna
kwota należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 wypłacona podatnikowi w obowiązującym u płatnika roku
podatkowym przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2e, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby
fizyczne będące przedsiębiorcami mogą nie pobrać podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosować
stawkę wynikającą z takiej umowy bądź zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 3 lub art. 22 ust. 4, na podstawie obowiązującej opinii o stosowaniu preferencji, o której mowa w art. 26b.
Zgodnie z art. 26b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w brzmieniu nadanym przez Ustawę Nowelizującą, organ podatkowy
na wniosek złożony przez podatnika, płatnika lub podmiot dokonujący wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze wydaje opinię o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku
dochodowego, od wypłacanych na rzecz podatnika należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1, lub stosowaniu stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobraniu podatku zgodnie z taką umową (opinia
o stosowaniu preferencji), jeżeli we wniosku zostało wykazane spełnienie warunków określonych w art. 21 ust. 3–9 lub w art. 22 ust. 4–6 albo
warunków zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Odmawia się wydania opinii o stosowaniu preferencji w przypadku:
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1) niespełnienia przez podatnika warunków określonych w art. 21 ust. 3–9 lub art. 22 albo warunków zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
2) istnienia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem rzeczywistym dołączonej do wniosku dokumentacji lub oświadczenia podatnika, że jest rzeczywistym właścicielem należności;
3) istnienia uzasadnionego przypuszczenia wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej, środków ograniczających umowne
korzyści lub art. 22c, przy czym w przypadku uzasadnionego przypuszczenia wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej
lub środków ograniczających umowne korzyści przepis art. 14b § 5c tej ustawy stosuje się odpowiednio;
4) istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2, nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej
w kraju siedziby tego podatnika dla celów podatkowych.
Pozostałe główne zasady dotyczące opinii o stosowaniu preferencji są generalnie zbieżne z zasadami przedstawionymi dla opinii o stosowaniu
zwolnienia.
5. Zgodnie z art. 26 ust. 2ca Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w brzmieniu nadanym przez Ustawę Nowelizującą, w przypadku,
o którym mowa w art. 26 ust. 2c, podmioty dokonujące wypłat należności za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych albo rachunków zbiorczych są obowiązane do przekazania podmiotom prowadzącym te rachunki informacji o występowaniu pomiędzy nimi a podatnikiem
powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 oraz przekroczeniu kwoty, o której mowa w ust. 2e, co najmniej na 7 dni przed dokonaniem wypłaty.
Podmioty przekazujące tę informację są obowiązane do jej aktualizacji przed dokonaniem wypłaty w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności
objętych tą informacją. Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 2ed Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w brzmieniu nadanym przez
Ustawę Nowelizującą, w przypadku, o którym mowa w ust. 2c, ustalenia przekroczenia kwoty oraz występowania powiązań, o których mowa
w ust. 2e, dokonuje podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze. Podmiot prowadzący rachunki papierów
wartościowych albo rachunki zbiorcze nie uwzględnia kwot należności, od których podatek został pobrany zgodnie z art. 26 ust. 2a.
W zakresie Ordynacji podatkowej, m.in.:
Ustawa Nowelizująca modyfikuje przepisy dotyczące odpowiedzialności płatnika, wskazując, że w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust.
4d i 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych, jeżeli podatek nie został pobrany z uwagi na niewykonanie obowiązków określonych w art. 41 ust. 4da ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 26 ust. 2ca ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych lub z uwagi na niezgodność informacji przekazanej na podstawie tych przepisów z rzeczywistością, odpowiedzialność za
podatek niepobrany ponosi podmiot, który dokonał wypłaty za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych
albo rachunki zbiorcze.
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INFORMACJE DODATKOWE
Podmioty zaangażowane w Ofertę
Wskazane niżej podmioty są zaangażowane w Ofertę. U podmiotów zaangażowanych w Ofertę nie występuje konflikt interesów.
Emitent
Emitentem jest Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68, 00-838 Warszawa, Polska.
Akcjonariusze Sprzedający
Akcjonariuszami sprzedającymi akcje Spółki w Ofercie są: (i) TCV Luxco Perogie S.à r.l., z siedzibą w Luksemburgu, adres: 287-289 route d’Arlon,
L-1150 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga; (ii) Przemysław Gacek, (iii) Maciej Noga, (iv) Oksana Świerczyńska, (v) Paweł Leks, (vi)
Gracjan Fiedorowicz, (vii) Rafał Nachyna, (viii) Marcin Pietras, (ix) Mykola Mykhaylov oraz (x) Grażyna Rzehak-Majcherek (zob. „Akcjonariusze
Sprzedający”).
Doradcy prawni Emitenta
W odniesieniu do prawa polskiego, angielskiego i Stanów Zjednoczonych
Emitent jest reprezentowany przez: (i) White & Case LLP, z siedzibą pod adresem 5 Old Broad Street, Londyn EC2N 1DW, Wielka Brytania, w zakresie prawa Stanów Zjednoczonych, Anglii i Walii, oraz (ii) White & Case, M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k., z siedzibą w Warszawie
przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, Polska, w zakresie prawa polskiego i notowania na GPW (łącznie „White & Case”). Wynagrodzenie
White & Case nie jest uzależnione od wpływów ze sprzedaży Akcji Oferowanych.
White & Case świadczyła, świadczy i może świadczyć w przyszłości inne usługi prawne na rzecz Emitenta lub Współprowadzących Księgę Popytu
w odniesieniu do ich działalności gospodarczej zgodnie z odpowiednimi umowami o świadczenie usług doradztwa prawnego. White & Case nie
posiada istotnych interesów w Emitencie. W szczególności, na dzień niniejszego Prospektu nie posiada akcji Emitenta. Na Datę Prospektu pomiędzy White & Case a Spółką lub Akcjonariuszami Sprzedającymi nie istniały konflikty interesów o jakimkolwiek znaczeniu dla emisji lub Oferty.
Doradcy prawni TCV Luxco
TCV Luxco jest reprezentowany przez Rymarz, Zdort, Gasiński, Her, Iwaniszyn, Miklas, Uziębło i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, adres
ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, Polska („Rymarz Zdort”) w zakresie prawa polskiego i notowania na GPW. Wynagrodzenie Rymarz Zdort nie jest
uzależnione od wpływów ze sprzedaży Akcji Oferowanych.
Rymarz Zdort świadczyła, świadczy i może świadczyć w przyszłości inne usługi prawne na rzecz TCV Luxco (lub podmiotów z grupy kapitałowej
TCV Luxco) lub Globalnych Współkoordynatorów w odniesieniu do ich działalności gospodarczej, zgodnie z odpowiednimi umowami o świadczenie usług doradztwa prawnego.
Rymarz Zdort nie posiada istotnych interesów w Emitencie. W szczególności, na dzień niniejszego Prospektu nie posiada akcji Emitenta ani akcji
w podmiotach zależnych Emitenta. Na Datę Prospektu pomiędzy Rymarz Zdort a Spółką lub TCV Luxco nie istniały konflikty interesów o jakimkolwiek znaczeniu dla emisji lub Oferty.
Globalni Współkoordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu
Citigroup Global Markets Europe AG wraz z Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE oraz Trigon Dom Maklerski S.A. działają jako Globalni Współkoordynatorzy oraz Współprowadzący Księgę Popytu.
Numis Securities Limited działa jako Współprowadzący Księgę Popytu.
mBank S.A. działa jako Współmenadżer Oferty.
Trigon Dom Maklerski S.A. działa jako firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie publicznej Akcji Sprzedawanych w Polsce.
Globalni Współkoordynatorzy są odpowiedzialni za koordynację działań w zakresie przygotowania i realizacji Oferty.
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W związku z Ofertą Globalni Współkoordynatorzy będą świadczyć usługi na rzecz Emitenta oraz Akcjonariuszy Sprzedających, w tym usługi
związane z przygotowaniem, zarządzaniem i przeprowadzeniem Oferty. Są oni również odpowiedzialni za koordynację działań marketingowych
związanych z Ofertą, koordynowanie kontaktów i organizowanie spotkań z inwestorami, organizowanie procesu budowania księgi popytu w Polsce i za granicą, jak również innymi zadaniami, zwyczajowo wykonywanymi przez gwaranta emisji w przypadku ofert publicznych akcji.
W związku z Ofertą Współprowadzący Księgę Popytu będą odpowiedzialni za wspomaganie: koordynowania działań marketingowych związanych z Ofertą skierowanych do inwestorów w Polsce i za granicą, koordynowania kontaktów i organizowania spotkań z inwestorami w Polsce
i za granicą, i organizowania procesu budowania księgi popytu w Polsce i za granicą, a także innych zadań zwyczajowo wykonywanych przez
współprowadzących księgę popytu w odniesieniu do oferty publicznej akcji w Polsce i za granicą.
W związku z Ofertą Współmenadżer Oferty będzie odpowiedzialny za wspomaganie: koordynowania działań marketingowych związanych
z Ofertą skierowanych do inwestorów w Polsce i za granicą oraz koordynowania kontaktów z inwestorami w Polsce i za granicą.
Usługi świadczone przez Trigon Dom Maklerski S.A. obejmują pomoc w rozliczeniu Oferty, rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych
prowadzonym przez KDPW oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Współprowadzący Księgę Popytu i Współmenadżer Oferty nie posiadają żadnych akcji Emitenta.
Współprowadzący Księgę Popytu, Współmenadżer Oferty oraz ich podmioty powiązane prowadzili w przeszłości oraz mogą w przyszłości świadczyć usługi bankowości inwestycyjnej, komercyjnej oraz inne usługi finansowe, a także dokonywać innego rodzaju transakcji ze Spółką, jak również Akcjonariuszami Sprzedającymi bądź podmiotami wchodzącymi w skład ich grupy kapitałowej. Współprowadzący Księgę Popytu, Współmenadżer Oferty oraz ich podmioty powiązane otrzymywali i mogą w przyszłości otrzymywać wynagrodzenie i prowizje zwyczajowo należne
z tytułu świadczenia takich usług lub przeprowadzania transakcji.
Wynagrodzenie Współprowadzących Księgę Popytu jest uzależnione od wielkości wpływów pozyskanych z oferty Akcji Oferowanych i zostanie
pokryte przez Akcjonariuszy Sprzedających.
Menadżer Stabilizujący
W przypadku zawarcia Umowy o Stabilizację menadżerem stabilizującym będzie Citigroup Global Markets Europe AG („Menadżer
Stabilizujący”). Jeżeli Umowa o Stabilizację zostanie zawarta, wynagrodzenie Menadżera Stabilizującego zostanie ustalone w treści Umowy
o Stabilizację i będzie pokryte przez TCV Luxco.
Doradcy Prawni Współprowadzących Księgę Popytu
Współprowadzący Księgę Popytu są reprezentowani przez (i) Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, Polska, w zakresie prawa polskiego i notowania na GPW oraz (ii) Greenberg Traurig, LLP, 8, The Shard, 32
London Bridge St, Londyn SE1 9SG, Wielka Brytania, w zakresie prawa Stanów Zjednoczonych, Anglii i Walii (łącznie „Doradcy WKP”). Wynagrodzenie Doradców WKP nie jest uzależnione od wpływów z emisji Akcji Oferowanych i zostanie pokryte przez Spółkę.
Doradcy WKP mogą świadczyć w przyszłości inne usługi prawne na rzecz Emitenta lub Współprowadzących Księgę Popytu w odniesieniu do ich
działalności gospodarczej zgodnie z odpowiednimi umowami o świadczenie usług doradztwa prawnego. Doradcy WKP nie posiadają istotnych
interesów w Emitencie. W szczególności, na dzień niniejszego Prospektu nie posiadają akcji Emitenta.
Ponadto, Doradcy WKP świadczyli i mogą świadczyć w przyszłości na rzecz Spółki lub Akcjonariuszy Sprzedających (bądź podmiotów wchodzących w skład grupy, do której należy Akcjonariusz Sprzedający) usługi prawne w odniesieniu do prowadzonej przez nich działalności, na podstawie odpowiednich umów o świadczenie usług doradztwa prawnego.
Doradca Finansowy
Trigon Investment Banking sp. z o.o. & Wspólnicy sp.k. świadczy usługi doradztwa finansowego na rzecz Spółki oraz Akcjonariuszy Sprzedających
w związku z Ofertą, obejmujące w szczególności analizę oraz doradztwo w zakresie wyceny oraz biznesplanu Spółki i Grupy.
Doradca Finansowy nie posiada żadnych akcji Emitenta.
Doradca Finansowy oraz jego podmioty powiązane prowadzili w przeszłości oraz mogą w przyszłości świadczyć usługi doradztwa finansowego,
a także dokonywać innego rodzaju transakcji ze Spółką, jak również Akcjonariuszami Sprzedającymi bądź podmiotami wchodzącymi w skład ich
grupy kapitałowej. Doradca Finansowy oraz jego podmioty powiązane otrzymywali i mogą w przyszłości otrzymywać wynagrodzenie i prowizje
zwyczajowo należne z tytułu świadczenia takich usług lub przeprowadzania transakcji.
255

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

Wynagrodzenie Doradcy Finansowego jest uzależnione od wielkości wpływów pozyskanych z oferty Akcji Oferowanych i zostanie pokryte przez
Akcjonariuszy Sprzedających.

Biegli rewidenci
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020 Grupy, w której jednostką dominującą jest Grupa Pracuj S.A., na dzień i za lata zakończone 31 grudnia 2020 r., 2019 r. i 2018 r. zawarte w niniejszym Prospekcie zostały przygotowane zgodnie z MSSF i zbadane przez Ernst & Young Audyt Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. („E&Y”) (niezależną firmę audytorską wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską
Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 130) z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa, Polska.
W imieniu E&Y sprawozdanie z badania dotyczące badania Historycznych Informacji Finansowych 2018-2020 zostało podpisane przez Marcina
Zielińskiego, kluczowego biegłego rewidenta zarejestrowanego pod numerem 10402 w rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów.
Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zamieszczone w Prospekcie podlegało przeglądowi przez E&Y. E&Y wydała raport z przeglądu Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego zamieszczony w Prospekcie.
W związku z Ofertą Walne Zgromadzenie wybrało firmę audytorską E&Y jako podmiot upoważniony do (i) zbadania sprawozdania finansowego
Spółki sporządzonego zgodnie z MSSF za lata 2018, 2019 oraz 2020 oraz (ii) przeprowadzenia przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 r., które są zawarte w Prospekcie.
Dla lat zakończonych 31 grudnia 2018 r., 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2020 r. Spółka korzystała z usług Deloitte Audyt spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k. wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 73 z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22, kod: 00-133 Warszawa, Polska („Deloitte”), jako firmy audytorskiej odpowiedzialnej za badanie
jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości. W ramach
tych usług Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. przeprowadził badanie sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych
zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości za lata zakończone 31 grudnia 2018 r., 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2020 r., które Emitent
sporządził oraz złożył w KRS w obowiązujących ustawowo terminach.

Publiczne oferty przejęcia
W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. i w okresie po tej dacie oraz do dnia niniejszego Prospektu Akcje Oferowane nie były przedmiotem żadnych publicznych ofert przejęcia.

Dokumenty udostępnione do wglądu
Kopie następujących dokumentów będą dostępne z momentem opublikowania do wglądu w okresie ważności Prospektu (tj. 12 miesięcy od daty
niniejszego Prospektu) bezpłatnie w zwykłych godzinach pracy w dowolnym dniu tygodnia (z wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt państwowych) w siedzibie statutowej Emitenta: (i) Prospekt (w języku polskim), ze wszystkimi suplementami zatwierdzonymi przez KNF i informacjami
uaktualnianymi (w języku polskim), jeśli takie istnieją, jak również informacje dotyczące Ceny Oferowanej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych określonym kategoriom inwestorów; (ii) aktualny Statut; (iii) kopie
dokumentów, które mają być publikowane na stronie internetowej Emitenta zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego. Dokumenty, o których
mowa powyżej, będą również dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki www[.]grupapracuj[.]pl.

Informacje od ekspertów
Żadne informacje będące oświadczeniami ekspertów ani raportami nie zostały wykorzystane w niniejszym Prospekcie (z wyjątkiem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania Historycznych Informacji Finansowych 2018-2020).

Wynagrodzenie Menadżerów Oferty
W zamian za usługi świadczone w związku z Ofertą Akcjonariusze Sprzedający zobowiązali się zapłacić Menadżerom Oferty prowizję w łącznej
wysokości do 1,5% łącznych wpływów brutto z Oferty (pomniejszonych o wartość Akcji nabytych w ramach działań stabilizacyjnych). Jeżeli Akcjonariusze Sprzedający podejmą taką decyzję, mogą zapłacić dodatkowo Menadżerom Oferty premię uznaniową w łącznej wysokości do 1,25%
łącznych wpływów brutto z Oferty. W przypadku zapłaty prowizji w maksymalnej wysokości określonej powyżej, podjęcia przez Akcjonariuszy Sprzedających decyzji o zapłacie premii dodatkowej oraz ustalenia wartości tej premii dodatkowej w maksymalnej wysokości wskazanej
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w zdaniu poprzedzającym, łączne wynagrodzenie Menadżerom Oferty płatne przez Akcjonariuszy Sprzedających będzie wynosić 2,75% łącznych
wpływów brutto z Oferty.
Wyżej wymienione wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za zarządzanie Ofertą, plasowanie Akcji Oferowanych oraz gwarantowanie zleceń
Inwestorów Instytucjonalnych.

Koszty i wydatki związane z Ofertą
Całkowite koszty i wydatki związane z Ofertą obejmują prowizję gwarantów oferty lub opłaty i inne wydatki, np. opłaty za usługi prawne i księgowe, koszty drukowania Prospektu, opłaty związane z działalnością marketingową i opłaty związane z zatwierdzeniem Prospektu i dopuszczeniem
Akcji do obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Emitent szacuje łączne wydatki związane z Ofertą na około 6 milionów PLN
(w tym szacowane koszty doradztwa i inne opłaty i wydatki pomocnicze Współprowadzących Księgę Popytu), co wyklucza wszelkie prowizje
należne gwarantom oferty, o których mowa poniżej.
W zamian za usługi świadczone w związku z Ofertą Akcjonariusze Sprzedający zobowiązali się zapłacić Współprowadzącym Księgę Popytu prowizję w łącznej wysokości 1,5% wpływów brutto z Oferty oraz, jeżeli Akcjonariusze Sprzedający podejmą taką decyzję, opłatę uznaniową w łącznej
wysokości do 1,25% wpływów brutto z Oferty. Wyżej wymieniona prowizja obejmuje wynagrodzenie za zarządzanie Ofertą, plasowanie Akcji
Oferowanych oraz gwarantowanie zleceń Inwestorów Instytucjonalnych.
Spółka nie będzie pobierać żadnych opłat od podmiotów składających zapisy na Akcje Oferowane. Kwota wpłacana przez Inwestora przy składaniu zapisu może zostać jednak powiększona o ewentualną prowizję firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis, zgodnie z regulacjami takiej firmy
inwestycyjnej.

Umowa z animatorem Spółki
Na Dzień Prospektu Spółka jest stroną umowy z dnia 12 listopada 2021 r. dotyczącej pełnienia funkcji animatora emitenta przez Trigon Dom
Maklerski.

Miejsce rejestracji akcji Spółki
Akcje Oferowane zostaną zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, Polska. Spółka nie korzysta i nie przewiduje korzystania z usług jakichkolwiek agentów
rozliczeniowych.
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OŚWIADCZENIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH
ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE
Oświadczenie Spółki
W imieniu Grupy Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, niniejszym oświadczam, że – zgodnie z moją
najlepszą wiedzą – informacje zawarte w Prospekcie są zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby
wpływać na jego znaczenie.

_____________________________
Przemysław Gacek
Prezes Zarządu
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Oświadczenie Oferującego
Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że – zgodnie z moją najlepszą wiedzą – informacje zawarte w Prospekcie są zgodne ze stanem
faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

_________________________
Przemysław Gacek
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Oświadczenie Oferującego
Działając w imieniu TCV Luxco Perogie S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, adres: 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luksemburg, Wielkie Księstwo
Luksemburga, zarejestrowanej w Luksemburskim Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem B215552, oświadczamy, że – zgodnie z naszą najlepszą wiedzą – informacje zawarte w Prospekcie są zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać
na jego znaczenie. On behalf of TCV Luxco Perogie S.à r.l., with its registered office in Luxembourg, address 287-289, route d’Arlon L-1150
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under no. B215552, we hereby represent that to the best of our knowledge, the information contained in the Prospectus is in accordance with the facts and the Prospectus makes no
omission likely to affect its import.

___________________________________
François-Xavier Goossens

___________________________________
Franck Deconinck
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Oświadczenie Oferującego
Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że – zgodnie z moją najlepszą wiedzą – informacje zawarte w Prospekcie, w częściach za które ponoszę odpowiedzialność jako Oferujący, tj. rozdział „Podstawowe Informacje o Akcjonariuszach Sprzedających” oraz „Warunki Oferty – Podstawowe
Informacje o Ofercie – Wstęp”, są zgodne ze stanem faktycznym i że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać
na ich znaczenie. Moja odpowiedzialność ograniczona jest do informacji o mnie jako oferującym Akcje Oferowane oraz dokonywanej przeze mnie
sprzedaży Akcji Oferowanych.

_________________________
Maciej Noga
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Oświadczenie Oferującego
Ja, niżej podpisana, niniejszym oświadczam, że – zgodnie z moją najlepszą wiedzą – informacje zawarte w Prospekcie, w częściach za które
ponoszę odpowiedzialność jako Oferujący, tj. rozdział „Podstawowe Informacje o Akcjonariuszach Sprzedających” oraz „Warunki Oferty – Podstawowe Informacje o Ofercie – Wstęp”, są zgodne ze stanem faktycznym i że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby
wpływać na ich znaczenie. Moja odpowiedzialność ograniczona jest do informacji o mnie jako oferującym Akcje Oferowane oraz dokonywanej
przeze mnie sprzedaży Akcji Oferowanych.

_________________________
Oksana Świerczyńska
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Oświadczenie Oferującego
Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że – zgodnie z moją najlepszą wiedzą – informacje zawarte w Prospekcie, w częściach za które ponoszę odpowiedzialność jako Oferujący, tj. rozdział „Podstawowe Informacje o Akcjonariuszach Sprzedających” oraz „Warunki Oferty – Podstawowe
Informacje o Ofercie – Wstęp”, są zgodne ze stanem faktycznym i że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać
na ich znaczenie. Moja odpowiedzialność ograniczona jest do informacji o mnie jako oferującym Akcje Oferowane oraz dokonywanej przeze mnie
sprzedaży Akcji Oferowanych.

_________________________
Paweł Leks
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Oświadczenie Oferującego
Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że – zgodnie z moją najlepszą wiedzą – informacje zawarte w Prospekcie, w częściach za które ponoszę odpowiedzialność jako Oferujący, tj. rozdział „Podstawowe Informacje o Akcjonariuszach Sprzedających” oraz „Warunki Oferty – Podstawowe
Informacje o Ofercie – Wstęp”, są zgodne ze stanem faktycznym i że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać
na ich znaczenie. Moja odpowiedzialność ograniczona jest do informacji o mnie jako oferującym Akcje Oferowane oraz dokonywanej przeze mnie
sprzedaży Akcji Oferowanych.

_________________________
Marcin Pietras
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Oświadczenie Oferującego
Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że – zgodnie z moją najlepszą wiedzą – informacje zawarte w Prospekcie, w częściach za które ponoszę odpowiedzialność jako Oferujący, tj. rozdział „Podstawowe Informacje o Akcjonariuszach Sprzedających” oraz „Warunki Oferty – Podstawowe
Informacje o Ofercie – Wstęp”, są zgodne ze stanem faktycznym i że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać
na ich znaczenie. Moja odpowiedzialność ograniczona jest do informacji o mnie jako oferującym Akcje Oferowane oraz dokonywanej przeze mnie
sprzedaży Akcji Oferowanych.

_________________________
Gracjan Fiedorowicz
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Oświadczenie Oferującego
Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że – zgodnie z moją najlepszą wiedzą – informacje zawarte w Prospekcie, w częściach za które ponoszę odpowiedzialność jako Oferujący, tj. rozdział „Podstawowe Informacje o Akcjonariuszach Sprzedających” oraz „Warunki Oferty – Podstawowe
Informacje o Ofercie – Wstęp”, są zgodne ze stanem faktycznym i że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać
na ich znaczenie. Moja odpowiedzialność ograniczona jest do informacji o mnie jako oferującym Akcje Oferowane oraz dokonywanej przeze mnie
sprzedaży Akcji Oferowanych.

_________________________
Rafał Nachyna
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Oświadczenie Oferującego
Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że – zgodnie z moją najlepszą wiedzą – informacje zawarte w Prospekcie, w częściach za które
ponoszę odpowiedzialność jako Oferujący, tj. rozdział „Podstawowe Informacje o Akcjonariuszach Sprzedających” i „Warunki Oferty – Podstawowe Informacje o Ofercie – Wstęp”, są zgodne ze stanem faktycznym i że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać
na ich znaczenie. Moja odpowiedzialność ograniczona jest do informacji o mnie jako oferującym Akcje Oferowane oraz dokonywanej przeze mnie
sprzedaży Akcji Oferowanych. I, the undersigned, hereby declare that to the best of my knowledge the information contained in the Prospectus
for which I am responsible as Offeror i.e. section “Basic Information About the Selling Shareholders” and “Conditions of the Offer – Basic Information About the Offer - Introduction” is in accordance with the facts and contains no omission likely to affect its import. My responsibility is limited
to information about me as the offeror of the Offer Shares and my sale of the Offer Shares.

_________________________
Mykola Mykhaylov
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Oświadczenie Oferującego
Ja, niżej podpisana, niniejszym oświadczam, że – zgodnie z moją najlepszą wiedzą – informacje zawarte w Prospekcie, w częściach za które
ponoszę odpowiedzialność jako Oferujący, tj. rozdział „Podstawowe Informacje o Akcjonariuszach Sprzedających” oraz „Warunki Oferty – Podstawowe Informacje o Ofercie – Wstęp”, są zgodne ze stanem faktycznym i że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby
wpływać na ich znaczenie. Moja odpowiedzialność ograniczona jest do informacji o mnie jako oferującym Akcje Oferowane oraz dokonywanej
przeze mnie sprzedaży Akcji Oferowanych.

_________________________
Grażyna Rzehak-Majcherek
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Oświadczenie Firmy Inwestycyjnej
Działając w imieniu Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie i adresem: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, niniejszym oświadczamy, że
zgodnie z naszą najlepszą wiedzą informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie Firma Inwestycyjna ponosi odpowiedzialność, są zgodne ze stanem faktycznym oraz w częściach tych nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.
Odpowiedzialność Firmy Inwestycyjnej jako podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji zamieszczonych w niniejszym Prospekcie
ograniczona jest do części Prospektu: rozdziału „Warunki Oferty” oraz odpowiadające temu rozdziałowi części „Podsumowania”.

_____________________________
Przemysław Kołodziej
Członek Zarządu

_____________________________
Marcin Pulit
Prokurent
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SKRÓTY I DEFINICJE
O ile z kontekstu nie wynika inaczej, w całym dokumencie obowiązują następujące definicje:
AI

Artificial Intelligence – sztuczna inteligencja.

Akcje

Wyemitowane i istniejące akcje Spółki.

Akcje Dopuszczane

Wszystkie 68.104.250 akcje istniejące wyemitowane przez Spółkę, w stosunku do których
Spółka zamierza ubiegać się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Akcje Oferowane, Akcje Sprzedawane

Do 22.380.626 akcji o wartości nominalnej 5,0 PLN każda oferowanych w ramach Oferty.

Akcjonariusz (Akcjonariusze)
Sprzedający, Oferujący

TCV Luxco, Przemysław Gacek, Maciej Noga, Oksana Świerczyńska, Paweł Leks, Gracjan Fiedorowicz, Rafał Nachyna, Marcin Pietras, Mykola Mykhaylov oraz Grażyna Rzehak-Majcherek.

Amerykańska Ustawa o Giełdach

Amerykańska Ustawy, o Giełdach Papierów Wartościowych z 1934 r. z późniejszymi zmianami.

Aneks Cenowy

Aneks Cenowy do Umowy o Gwarantowanie.

APM

Alternatywne pomiary wyników.

ARPC

Average Revenue Per Customer – średni przychód w przeliczeniu na jednego klienta.

Ataraxy

Ataraxy Ventures Noga sp.k.

ATS

Applicant Tracking System – oprogramowanie wykorzystywane przez firmy, które zarządza
procesem rekrutacji i zatrudniania pracowników z funkcjami takimi jak: zamieszczanie ofert
pracy, zbieranie danych kandydatów, planowanie rozmów kwalifikacyjnych.

CAGR

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu.

Cena Maksymalna

Cena, po której Inwestorzy Indywidualni będą składać zlecenia kupna Akcji Oferowanych,
ustalona dla wszystkich Akcji Oferowanych wynosząca 82 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

Cena Oferty

Ostateczna cena ofertowa za jedną Akcję Oferowaną.

Data Prospektu, Dzień Prospektu

Dzień zatwierdzenia Prospektu przez KNF.

Data Przydziału

Data ostatecznego przydziału Inwestorom Akcji Oferowanych.

Dobre Praktyki GPW

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (załącznik do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady
Giełdy z dnia 29 marca 2021 r. podjętej zgodnie z § 29 ust. 1 Regulaminu Giełdy), stanowiące
zbiór zasad i rekomendacji dotyczących ładu korporacyjnego panującego na GPW.

dolary amerykańskie, USD, dolary
lub $

Dolary amerykańskie, prawnie obowiązująca waluta Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dopuszczenie

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Dzień Roboczy

Dzień, w którym banki w Polsce są otwarte dla klientów.

E&Y

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

EBC

Europejski Bank Centralny.

EBI

Europejski Bank Inwestycyjny.

EOG

Europejski Obszar Gospodarczy.

Euro, EUR lub €

Euro, wspólna waluta państw członkowskich uczestniczących w trzecim etapie Europejskiej
Unii Gospodarczej i Walutowej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami.
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Europa Środkowo-Wschodnia

Europa Środkowa i Wschodnia, z wyłączeniem Rosji, obejmująca Bułgarię, Chorwację, Republikę Czeską, Estonię, Węgry, Łotwę, Litwę, Polskę, Rumunię, Republikę Słowacką, Słowenię.

Eurostrefa

Unia walutowa następujących państw członkowskich, które przyjęły euro jako jedyny środek
płatniczy: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy,
Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Hiszpania.

Firma Inwestycyjna,
Trigon Dom Maklerski

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, Polska.

Fitqbe

Fitqbe sp. z o.o.

FMCG

Fast-Moving Consumer Goods – produkty szybkozbywalne; produkty sprzedawane często
i po względnie niskich cenach, takie jak artykuły spożywcze czy środki czystości.

Frascati Investments

Frascati Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 43, 00-855 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905362 (REGON: 389166213, NIP: 5272960722)

Fundusz

Pracuj Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna
spółka komandytowa.

GAAP

Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości to standard rachunkowości w Stanach Zjednoczonych.

GAAR

Generalna klauzula obejścia prawa podatkowego.

Globalni Współkoordynatorzy

Citigroup Global Markets Europe AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), Dom
Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie (Polska), Goldman Sachs Bank
Europe SE z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) oraz Trigon Dom Maklerski S.A.
z siedzibą w Krakowie (Polska).

GPW, Giełda, Giełda Papierów
Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy
ul. Książęcej 4, 00-498 oraz, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, rynek regulowany prowadzony przez tę spółkę.

Grupa, Grupa Pracuj

Spółka oraz jej spółki zależne, tj. eRecruitmenet Solutions sp. z o.o., eRecrutiment Solutions
Ukraina TOV, HumanWay sp. z o.o. w likwidacji, Robota International TOV oraz Snowless Global
Ltd.

GUS

Główny Urząd Statystyczny.

Gwaranci Oferty

Citigroup Global Markets Europe AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) oraz
Goldman Sachs Bank Europe SE z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (Niemcy).

Historyczne Informacje Finansowe
2018-2020

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której Emitent jest jednostką
dominującą, sporządzone na dzień i za lata zakończone 31 grudnia 2020r., 2019 r. oraz 2018 r.

Historyczne Informacje Finansowe

Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020 oraz Śródroczne Sprawozdanie Finansowe.

Inwestor Indywidualny, Inwestorzy
Indywidualni

Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno rezydenci, jak
i nierezydenci w rozumieniu polskich regulacji dewizowych, które są uprawnione do złożenia
zapisu na Akcje Oferowane na zasadach określonych w Prospekcie, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje
zdolność prawną; w zakresie, w jakim Oferta kierowana jest do Inwestorów Indywidualnych,
dotyczy ona wyłącznie Inwestorów Indywidualnych, których siedziby lub miejsce zamieszkania znajdują się w państwach będących członkami EOG.
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Inwestor Instytucjonalny,
Inwestorzy Instytucjonalni

(i) W EOG, inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 2 lit. e) rozporządzenia w sprawie
prospektu; (ii) w Zjednoczonym Królestwie, inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 2
lit. e) rozporządzenia w sprawie prospektu w brzmieniu stanowiącym część prawa krajowego
w Zjednoczonym Królestwie na mocy Ustawy o Unii Europejskiej (o odstąpieniu) z 2018 r.,
lub (iii) inne osoby zaproszone przez któregokolwiek ze Współprowadzących Księgę Popytu
do wzięcia udziału w procesie budowania księgi popytu.

Inwestorzy

Potencjalni inwestorzy składający zapisy na Akcje Oferowane; łącznie Inwestorzy Indywidualni
oraz Inwestorzy Instytucjonalni.

Inwestorzy zastępczy

Inwestorzy Instytucjonalni, którzy prawidłowo złożyli i opłacili zlecenia kupna w odpowiedzi
na zaproszenia Współprowadzących Księgę Popytu do złożenia zapisu na Akcje Oferowane,
w odniesieniu do których Inwestorzy Indywidualni lub Inwestorzy Instytucjonalni wycofali
swoją zgodę na nabycie lub złożenie zapisu na akcje w ramach Oferty zgodnie z art. 23 ust.
2a Rozporządzenia w Sprawie Prospektu, nie złożyli zapisu na Akcje Oferowane w odpowiedzi
na zaproszenia lub nie opłacili w terminie złożonych zapisów na Akcje Oferowane.

IRS

Swap stopy procentowej.

IT

Technologia informacyjna.

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy
ul. Książęcej 4, 00-498 oraz, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, system depozytowy prowadzony przez tę spółkę.

KE

Komisja Europejska.

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego.

Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, ze zm.).

Kodeks Spółek Handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526,
ze zm.).

Konsorcjum Detaliczne

Firmy inwestycyjne, które będą przyjmować zapisy na Akcje Oferowane od Inwestorów
Indywidualnych.

Kwalifikowani Nabywcy
Instytucjonalni

Kwalifikowani nabywcy instytucjonalni (ang. Qulified Institutional Buyers) zgodnie z definicją
zawartą w Przepisie 144A (ang. Rule 144A) do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub innym zwolnieniu z wymogów rejestracyjnych Amerykańskiej Ustawy o Papierach
Wartościowych oraz na podstawie tego przepisu.

LEI

Identyfikator podmiotu prawnego.

Liczba Akcji Stabilizacyjnych

Nie więcej niż 10% ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, które mogą
zostać nabyte przez Menadżera Stabilizującego w ramach działań stabilizacyjnych.

LMI

Labour Market Intelligence.

Menadżerowie

Citigroup Global Markets Europe AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), Dom
Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie (Polska), Goldman Sachs Bank
Europe SE z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (Polska), Numis Securities Limited z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania)
oraz mBank S.A z siedzibą w Warszawie (Polska).

Międzynarodowi Inwestorzy
Instytucjonalni

Inwestorzy Instytucjonalni z siedzibą poza Polską biorący udział w Ofercie.
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MSSF

Standardy i interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), ogłoszone przez Komisję Europejską. Obejmują one:
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), oraz
Interpretacje wydane przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości
Finansowej (IFRIC) lub przez były Stały Komitet ds. Sprawozdawczości.

MŚP

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

NBP

Narodowy Bank Polski.

OC&C Strategy, OC&C

OC&C Strategy Consultants sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pięknej 18, 00-549 w Warszawie.

Odpowiednie Państwo Członkowskie,
Właściwe Państwo Członkowskie

Każde państwo członkowskie EOG.

Oferta

Oferta publiczna Akcji Oferowanych przeprowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie Prospektu.

Okres Stabilizacji

Okres nie dłuższy niż 30 dni od rozpoczęcia notowań Akcji na GPW, w którym mogą być dokonywane działania stabilizacyjne (transakcje kupna).

Ordynacja Podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1325, ze zm.).

Ostateczna Cena Akcji Oferowanych
dla Inwestorów Indywidualnych

Ostateczna cena sprzedaży wszystkich Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych.

Ostateczna Cena Akcji Oferowanych
dla Inwestorów Instytucjonalnych

Ostateczna cena sprzedaży wszystkich Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych.

Państwo Członkowskie

Państwo członkowskie EOG.

PKB

Produkt Krajowy Brutto.

PLN, zł, złoty

Złoty, prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

POK

Punkty obsługi klientów firm inwestycyjnych wchodzących w skład konsorcjum firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane od Inwestorów Indywidualnych (Konsorcjum Detalicznego).

Prawo Autorskie

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r.
nr 24, poz. 83, ze zm.).

Prawo Przedsiębiorców

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 162).

Prezes UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prospekt

Niniejszy Prospekt.

Przepis 144A

Przepis 144A (ang. Rule 144A) promulgowany na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach
Wartościowych.

PwC

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt spółka
komandytowa.

PWP

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. nr 49,
poz. 508, ze zm.).

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółki.

273

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

Raport OC&C

Opracowany przez OC&C raport rynkowy z 2021 r. dotyczący analizy rynku pracy oraz rynku
usług rekrutacyjnych, dostępny na stronie internetowej: https://www[.]occstrategy[.]com/
en/, który został opracowany w oparciu o przygotowany przez OC&C, na wewnętrzne potrzeby Spółki i na jej zlecenie, raport z analizy rynku pracy oraz rynku usług rekrutacyjnych.

Regulamin GPW

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjęty Uchwałą
Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r. z późniejszymi zmianami.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie 1215/2012

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach
cywilnych i handlowych.

Rozporządzenie 2019/980

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu,
treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą
publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym,
i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 (Dz.U. UE L 166/26 z 21 czerwca 2019 r.,
ze zm.).

Rozporządzenie MAR

Rozporządzenie 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 (Dz.U. UE L 173/1 z 12 czerwca 2014 r., ze zm.).

Rozporządzenie o Raportach

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Rozporządzenie o Rynku i Emitentach

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych
warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku.

Rozporządzenie Prospektowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. UE L 168/12 z 30 czerwca 2017 r., ze zm.).

Rozporządzenie w Sprawie
Koncentracji

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw)
(Dz.U. UE L 24/1 z 29 stycznia 2004 r., ze zm.).

S.A.

Spółka akcyjna.

SaaS

Software as a Service – oprogramowanie jako usługa; model usługi chmurowej umożliwiający odbiorcy usług wykorzystanie aplikacji uruchomionych na infrastrukturze chmury dostarczanej przez dostawcę usług dostępnej na różnych urządzeniach klienckich za pośrednictwem
np. przeglądarki internetowej lub klienta aplikacji oraz w przypadku której odbiorca usług
nie zarządza ani nie kontroluje infrastruktury chmury, w tym sieci, serwerów, systemów operacyjnych, pamięci masowej, a nawet parametrów konfiguracyjnych aplikacji, z wyjątkiem
ograniczonych ustawień konfiguracji aplikacji specyficznych dla użytkownika.
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SAM

Serviceable Addressable Market – teoretyczne możliwości rynkowe, które mogą być obsłużone przy użyciu istniejących produktów i możliwości firmy.

SEC

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.

Sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka, Emitent

Grupa Pracuj S.A. (wcześniej Grupa Pracuj sp. z o.o.).

Statut

Statut spółki Grupa Pracuj Spółka Akcyjna (ze zmianami), o treści zgodnej z Załącznikiem 1
do niniejszego Prospektu.

Szczegółowe Zasady
Działania KDPW

Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 września 2017 r.,
ze zm.

Szczegółowe Zasady Obrotu
Giełdowego w systemie UTP

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP przyjęte Uchwałą Nr 1038/2012
Zarządu GPW z dnia 17 października 2012 r.

Śródroczne Skonsolidowane
Sprawozdanie Finansowe

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której
Emitent jest jednostką dominującą, za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 r.

TAM

Rynek Docelowy Całkowity – teoretycznie szeroka możliwość rynkowa z uwzględnieniem
szerszego łańcucha wartości i potencjalnych przyszłych produktów/zdolności firmy.

TCV Luxco

TCV Luxco Perogie S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga.

USA lub Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Ameryki.

UE

Unia Europejska.

Umowa Inwestycyjna

Umowa inwestycyjna z dnia 10 maja 2021 r. pomiędzy m.in. Ataraxy, Funduszem, Spółką oraz
Fitqbe, dotycząca inwestycji Spółki w platformę Worksmile.

Umowa o Gwarantowanie

Umowa o gwarantowanie, która ma zostać zawarta w związku z Ofertą pomiędzy Spółką,
Akcjonariuszem Sprzedającym i Menadżerami Oferty w dniu lub około 16 listopada 2021 r.

Umowa o Stabilizację

Umowa stabilizacyjna, która zostanie zawarta przez TCV Luxco i Citigroup Global Markets
Europe AG.

Ustawa o Biegłych Rewidentach

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1415, ze zm.).

Ustawa o CIT, Ustawa o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1406, 1492, 1565, 2122, 2123. 2320, z 2021 r. poz. 11, 255, 1163, 1243).

Ustawa o Funduszach
Inwestycyjnych

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi.

Ustawa o Giełdzie Papierów
Wartościowych z 1934 r.

Amerykańska Ustawa o Giełdzie Papierów Wartościowych z 1934 r. Ustawa o Giełdzie Papierów Wartościowych z 1934 r. ze zm.

Ustawa o Nadzorze
nad Rynkiem Finansowym

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 2059, ze zm.).

Ustawa o Nadzorze
nad Rynkiem Kapitałowym

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1400, 2320, z 2021 r. poz. 355, ze zm.).

Ustawa o Niektórych
Zabezpieczeniach Finansowych

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 891 ze zm.).

Ustawa o Obrocie, Ustawa o Obrocie
Instrumentami Finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 328, ze zm.).
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Ustawa o Ochronie Konkurencji
i Konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 275).

Ustawa o Ofercie Publicznej,
Ustawa o Ofercie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 2080 ze zm.).

Ustawa o Papierach Wartościowych
z 1933 r.

Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami.

Ustawa o PIT, Ustawa o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1128, 1163, 1243, ze zm.).

Ustawa o Podatku od Czynności
Cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 815, ze zm.).

Ustawa o Podatku od Spadków
i Darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1043,
ze zm.).

Ustawa o Rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 217, ze zm.)

Walne Zgromadzenie

Zgromadzenie akcjonariuszy Emitenta uprawnionych do głosowania wraz z zastawnikami
i użytkownikami, którym przysługują prawa głosu z Akcji lub organ Emitenta, w skład którego
wchodzą osoby uprawnione do głosowania z Akcji (stosownie do okoliczności).

WIBOR

Warsaw Interbank Offered Rate jest średnią stopą procentową szacowaną przez wiodące banki w Warszawie, którą przeciętny wiodący bank zostałby obciążony, gdyby zaciągał pożyczkę
w innych bankach. Jeśli nie zaznaczono inaczej, odnosi się to do trzymiesięcznego WIBOR-u
dla kredytów na okres trzech miesięcy.

Współmenadżer Oferty

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Polska).

Współprowadzący Księgę Popytu

Citigroup Global Markets Europe AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), Dom
Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie (Polska), Goldman Sachs Bank
Europe SE z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (Polska) oraz Numis Securities Limited z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania).

Zarząd

Zarząd Spółki.

Zarząd GPW

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd KDPW

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Zgłoszenie

CV lub zgłoszenie w postaci innej niż dokument CV.
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RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupa Pracuj S.A. (dawniej Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Wprowadzenie
Przeprowadziliśmy przegląd śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdanie
finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. („Grupa”), w której jednostką dominującą
jest Grupa Pracuj S.A. (dawniej Grupa Pracuj sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68
(„Spółka” lub „Jednostka dominująca”), na które składają się: śródroczne skrócone
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2021 roku,
śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, śródroczne
skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, śródroczne skrócone
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 9 miesięcy zakończony
dnia 30 września 2021 roku, jak również informacje ogólne oraz noty objaśniające
(„śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami
Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość
finansowa, ogłoszonego w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas
przeglądu.
Zakres przeglądu
Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu
Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji
finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki, przyjętym
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przegląd śródrocznego sprawozdania
finansowego polega na kierowaniu zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych
za kwestie finansowe i księgowe, przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz innych
procedur przeglądu.

ERNST & YOUNG W POLSCE JEST CZŁONKIEM GLOBALNEJ PRAKTYKI ERNST & YOUNG
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000481039, NIP: 526-020-79-76
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Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi
Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania, przyjętymi
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i na skutek tego przegląd nie wystarcza
do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane
w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania.
Wniosek
Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło
naszej uwagi, co kazałoby nam sądzić, że śródroczne skrócone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach,
zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna
sprawozdawczość finansowa, ogłoszonego w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Kluczowy biegły rewident

Marcin Zieliński
biegły rewident
nr w rejestrze: 10402

działający w imieniu:
Ernst & Young Audyt Polska spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
nr na liście firm audytorskich: 130

Warszawa, dnia 8 listopada 2021 roku
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA

Nota

Przychody z umów z klientami

9 miesięcy
zakończone
30.09.2021
(niebadane)

9 miesięcy
zakończone
30.09.2020
(niebadane)

2.2

343 848

214 678

7.4

(8 838)
(30 188)
(4 276)
(16 323)
(105 760)
(3 597)
812
(292)
364

(8 638)
(11 467)
(4 512)
(9 808)
(78 760)
(2 958)
772
(383)
(597)

175 750

98 327

88 046
(1 247)

1 780
(7 493)

86 799

(5 713)

6.4

5 285

2 121

267 834

94 735

3.1

(55 217)

(19 666)

Zysk netto z działalności kontynuowanej

212 617

75 069

Zysk netto

212 617

75 069

Amortyzacja
Koszty usług marketingowych
Koszty usług korzystania z oprogramowania
Pozostałe usługi obce
Koszty świadczeń pracowniczych
Pozostałe koszty
Inne przychody operacyjne
Inne koszty operacyjne
Oczekiwane straty kredytowe

2.3
2.3

Zysk z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe

2.4
2.4

Przychody/koszty finansowe netto
Udział w zysku jednostek wykazywanych metodą praw własności
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

INNE CAŁKOWITE DOCHODY

Nota

9 miesięcy
zakończone
30.09.2021
(niebadane)

9 miesięcy
zakończone
30.09.2020
(niebadane)

Podlegające reklasyfikacji do wyniku finansowego

(359)

435

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających zagranicą

(359)

435

Razem inne całkowite dochody

(359)

435

212 258

75 504

CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM
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Nota

9 miesięcy
zakończone
30.09.2021
(niebadane)

9 miesięcy
zakończone
30.09.2020
(niebadane)

Zysk netto przypadający na:
Właścicieli Jednostki Dominującej
Udziały niekontrolujące

210 739

74 072

1 878

997

212 617

75 069

210 380

74 507

Całkowite dochody ogółem przypadające na:
Właścicieli Jednostki Dominującej
Udziały niekontrolujące

1 878

997

212 258

75 504

Zysk podstawowy na akcję (PLN) - działalność kontynuowana

7.1

3,15

1,11

Zysk rozwodniony na akcję (PLN) - działalność kontynuowana

7.1

3,14

1,10
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z
SYTUACJI FINANSOWEJ
AKTYWA

Nota

Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
Inwestycje wyceniane metodą praw własności
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa niefinansowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

6.1
6.2
6.3
6.4
5.2
6.5
3.1

30 września
2021
(niebadane)

31 grudnia 2020

4 614
10 772
22 434
30 468
124 851
231
6 178

2 750
11 214
24 922
23 945
34 817
244
23 493

199 548

121 385

46 967
25 062
6 313
149 925

30 175
15 082
4 186
135 227

Aktywa obrotowe

228 267

184 670

Aktywa razem

427 815

306 055

Aktywa trwałe
Należności handlowe
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa niefinansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

5.4
5.2
6.5
4.4

6

F-9

Prospekt Grupa Pracuj S.A.
Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za 9 miesięcy 2021 roku
zakończone dnia 30 września 2021 roku
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

Nota

Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy

4.2

Fundusz celowy za zakup udziałów własnych

30 września
2021
(niebadane)
334 867
108 516

31 grudnia 2020
334 867
107 247

427

2 960

28 002
(8 842)
129
(586 707)
328 412

16 685
37 812
488
(586 707)
189 839

204 804

103 191

(12)

(216)

204 792

102 975

19 141
13 795
7 519

23 647
1 549

40 455

25 196

9 116
2 276
11 476
10 264
12 553
23 909
4 399
108 575

29 294
8 499
20 306
9 018
7 735
2 731
100 301

Zobowiązania krótkoterminowe

182 568

177 884

Zobowiązania razem

223 023

203 080

Kapitał własny i zobowiązania razem

427 815

306 055

Programy płatności w formie akcji
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia
Rozliczenie połączeń
Zyski / (Straty) zatrzymane
Kapitał własny przypisany właścicielom Jednostki Dominującej
Kapitał udziałowców niekontrolujących
Kapitał własny razem
Zobowiązania z tytułu leasingu
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania wobec pracowników

4.3
5.3
6.7

Zobowiązania długoterminowe
Kredyty
Zobowiązania z tytułu leasingu
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania wobec pracowników
Zobowiązania handlowe
Pozostałe zobowiązania niefinansowe
Zobowiązania z tytułu dywidendy
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu umów

4.3
4.3
5.3
6.7
5.4
6.6
5.3
3.1
2.2
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Nota
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem

9 miesięcy
zakończone
30.09.2021
(niebadane)

9 miesięcy
zakończone
30.09.2020
(niebadane)

267 834

94 735

Udział w (zysku) / stracie jednostek wycenianych metodą praw własności

(5 285)

(2 121)

Amortyzacja
(Zysk) / Strata z tytułu różnic kursowych
(Zysk) / Strata z tytułu odsetek
(Zysk) / Strata z działalności inwestycyjnej
Wycena programu płatności w formie akcji rozliczanych w instrumentach
kapitałowych
Podatek dochodowy zapłacony

8 838
(1 313)
855
(85 562)

8 638
4 806
1 599
2 160

11 317

731

(36 334)

(23 511)

(2 860)
(16 982)
(1 500)
1 246
4 818
8 274
115

(4 484)
13 115
(952)
(2 326)
(1 800)
(8 481)
(80)

153 461

82 029

(71 768)
52 163
6 619

(37 026)
31 196
4 123

341

439

(5 955)

(1 900)

Korekty:

Zmiany w kapitale obrotowym:
Zobowiązania wobec pracowników
Należności handlowe
Pozostałe aktywa niefinansowe
Zobowiązania handlowe
Pozostałe zobowiązania niefinansowe
Zobowiązania z tytułu umów
Pozostałe korekty

6.7
5.4
6.5
5.4
6.6

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Nabycie aktywów finansowych
Wpływy ze zbycia aktywów finansowych
Otrzymane dywidendy
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Pozostałe wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-

(9)

(18 600)

(3 177)
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Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Dywidendy wypłacone
Nabycie udziałów własnych
Wpływy netto na poczet wydania akcji/udziałów
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu
Odsetki zapłacone

(82 879)
(7 796)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Różnice kursowe od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
Stan środków pieniężnych wykazane w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej

4.4

(61 790)

6 307
(29 181)
(5 996)
(968)

769
(5 815)
(1 558)

(120 513)

(68 394)

14 348

10 458

135 227

85 934

350

(356)

149 925

96 036

149 925

96 036
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-

-

-

-

-

-

Płatności w formie akcji

Przeniesienie kapitału
rezerwowego na zapasowy

Wycena opcji put

Dywidendy

Kapitał niezarejestrowany

Transakcje z właścicielami

334 867

-

30 września 2021
(niebadane)

-

108 516

1 269

-

-

-

1 269

-

-

-

-

-

Podział wyniku

-

-

107 247

Kapitał
zapasowy

-

-

334 867

Nabycie akcji własnych

Inne całkowite dochody za
okres
Całkowite dochody
ogółem za okres

Zysk / (strata) netto za okres

1 stycznia 2021

Kapitał
podstawowy

427

(2 533)

-

-

-

(1 269)

6 532

(7 796)

-

-

-

2 960

Kapitał
rezerwowy
na
potrzeby
realizacji
nabycia
akcji
własnych

28 002

11 317

-

-

-

-

11 317

-

-

-

-

16 685

Programy
płatności w
formie akcji

(8 842)

(46 654)

6 307

(38 040)

(14 921)

-

-

-

-

-

-

-

37 812

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

129

-

-

-

-

-

-

-

-

(359)

(359)

-

488

Różnice
kursowe z
przeliczenia

(586 707)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(586 707)

Rozliczenie
połączeń

328 412

(72 166)

-

(65 634)

-

-

-

(6 532)

-

210 739

-

210 739

189 839

Zyski /
(straty)
zatrzymane

204 804

(108 767)

6 307

(103 674)

(14 921)

-

11 317

-

(7 796)

210 380

(359)

210 739

103 191

Kapitał
własny
przypisany
udziałowcom
Jednostki
Dominującej

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(12)

(1 674)

-

(3 114)

1 440

-

-

-

-

1 878

-

1 878

(216)

Kapitał
udziałowców
niekontrolujących

Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za 9 miesięcy 2021 roku zakończone dnia 30 września 2021 roku
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej
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204 792

(110 441)

6 307

(106 788)

(13 481)

-

11 317

-

(7 796)

212 258

(359)

212 617

102 975

Kapitał własny
razem

Prospekt Grupa Pracuj S.A.
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30 września 2020
(niebadane)

334 867

107 247

7 948

-

-

Płatności w formie akcji

(500)

-

Transakcje z właścicielami

7 948

-

-

-

769

(1 269)

-

-

-

-

-

-

-

-

99 299

-

335 367

Podział wyniku
Przeniesienie kapitału
rezerwowego na zapasowy
Dywidendy

Zysk / (strata) netto za okres
Inne całkowite dochody za
okres
Całkowite dochody ogółem za
okres
Podwyższenie kapitału
podstawowego
Umorzenie udziałów własnych

1 stycznia 2020

Kapitał
podstawowy

2 960

(6 679)

-

-

(7 948)

-

1 269

-

-

-

-

9 639

16 685

731

731

-

-

-

-

-

-

-

-

15 954

Fundusz
Programy
celowy na
Kapitał
płatności w
zakup
zapasowy
formie
udziałów
akcji
własnych

37 814

38 040

-

-

-

38 040

-

-

-

-

(226)

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

581

-

-

-

-

-

-

-

435

435

-

146

Różnice
kursowe z
przeliczenia

(586 707)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(586 707)

158 158

(98 048)

-

(60 008)

-

(38 040)

-

-

74 072

-

74 072

182 134

71 605

(58 508)

731

(60 008)

-

-

-

769

74 507

435

74 072

55 606

(394)

(1 783)

-

(1 783)

-

-

-

-

997

-

997

392

Kapitał
własny
Zyski /
Rozliczenie
przypisany Kapitał udziałowców
(straty)
połączeń
udziałowcom
niekontrolujących
zatrzymane
Jednostki
Dominującej

Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
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71 211

(60 291)

731

(61 791)

-

-

-

769

75 504

435

75 069

55 998

Kapitał
własny
razem

Prospekt Grupa Pracuj S.A.
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1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1

Informacje ogólne o Jednostce Dominującej

Nazwa

Grupa Pracuj spółka akcyjna

Siedziba

ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa

Rejestracja

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

KRS

0000913770

NIP

527-27-49-631

Grupa Pracuj spółka akcyjna (zwana dalej „Grupą Pracuj S.A.”, „Jednostką Dominującą” lub „Spółką”)
jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. (zwanej dalej „Grupą”).
W dniu 2 sierpnia 2021 roku nastąpiła zmiana formy prawnej Spółki i jej przekształcenie w spółkę
akcyjną ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka rozpoczęła działalność dnia 6 listopada 2015 roku. W 2016 roku, działając jako Grupa Pracuj
Holding sp. z o.o., Spółka połączyła się z ówczesną Grupą Pracuj S.A., która od 2000 roku prowadziła
działalność w zakresie internetowych usług rekrutacyjnych w Polsce, a od 2007 roku poprzez swoją
jednostkę zależną również na Ukrainie.
Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR z regionu Europy ŚrodkowoWschodniej, opartą o internetowe serwisy z ogłoszeniami o pracę, która świadczy usługi wsparcia
różnych podmiotów w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników. Grupa ułatwia
użytkownikom jej serwisów znalezienie odpowiedniego zatrudnienia umożliwiającego pełne
wykorzystanie ich potencjału oraz tworzy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku
HR. Marki należące do Grupy tworzą zaawansowany cyfrowy ekosystem dla branży HR, spośród
których najważniejsze to Pracuj.pl, Robota.ua i eRecruiter.
1.2

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

Na dzień 30 września 2021 roku oraz do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:
•

Przemysław Gacek - Prezes Zarządu,

•

Gracjan Fiedorowicz - Członek Zarządu,

•

Rafał Nachyna - Członek Zarządu.

Do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego nie było żadnych zmian w składzie Zarządu Spółki.
Na dzień 30 września 2021 roku oraz do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili:
•

Maciej Noga - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

•

Wojciech Stankiewicz - Członek Rady Nadzorczej,

•

John Doran - Członek Rady Nadzorczej,
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1.3

•

Przemysław Budkowski - Członek Rady Nadzorczej,

•

Agnieszka Słomka-Gołębiowska - Członek Rady Nadzorczej od 11 sierpnia 2021 roku,

•

Mirosław Stachowicz - Członek Rady Nadzorczej od 29 października 2021 roku,

•

Maciej Filipkowski - Członek Rady Nadzorczej do 31 października 2021 roku.
Skład Grupy i zasady konsolidacji

Grupa składa się z Jednostki Dominującej, tj. Grupy Pracuj S.A. oraz jej jednostek zależnych.
Dane jednostek zależnych ujmowane są w oparciu o metodę konsolidacji pełnej.
Ponadto Grupa posiada udziały w jednostkach stowarzyszonych, które wyceniane są przy zastosowaniu
metody praw własności.
Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek zależnych i stowarzyszonych zostały sporządzone za te
same okresy sprawozdawcze, co sprawozdania Jednostki Dominującej, przy zastosowaniu spójnych
zasad rachunkowości.
Poniższa tabela przedstawia wykaz jednostek zależnych i stowarzyszonych Grupy na 30 września 2021
roku oraz na 31 grudnia 2020 roku.
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Polska
Polska
Czechy
Ukraina
Cypr
Polska
Polska

Ukraina
Polska
Ukraina
Polska
Polska
Cypr

Siedziba

usługi informatyczne
usługi doradztwa w zakresie zarządzania HR
usługi informatyczne
usługi reklamowe
usługi związane z udzielaniem licencji
usługi szkoleniowe
usługi informatyczne

usługi reklamowe
usługi informatyczne
działalność związana z bazami danych
usługi informatyczne
usługi reklamowe
usługi związane z udzielaniem licencji

Przedmiot działalności

6.4.

Od dnia 7 kwietnia 2021 roku spółka prowadzi działalność pod nazwą Video Recruiting Solutions s.r.o., v likvidaci.

2 Nota

1

35%
34%
30%
33%
33%
33%
13%

67%
100%
100%
100%
100%
67%

30 września 2021

W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2021 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Grupy:

Epicode sp. z o.o.
Resolutio sp. z o.o.
Video Recruiting Solutions s.r.o., v likvidaci1
Work Ukraine TOV
WorkIP Ltd
Coders Lab sp. z o.o.
Fitqbe sp. z o.o.2

Jednostki stowarzyszone

Robota International TOV
eRecruitment Solutions sp. z o.o.
eRecruitment Solutions Ukraina TOV
HumanWay sp. z o.o. w likwidacji
BinarJobs sp. z o.o.
Snowless Global Ltd

Jednostki zależne bezpośrednio

Spółka

-

35%
34%
30%
33%
33%
33%

100%
100%
100%
67%

67%
100%

31 grudnia 2020

Udział w kapitale podstawowym

Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
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1.4

Podstawa sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie
z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”
zatwierdzonym przez Unię Europejską („MSR 34”). Śródroczne skrócone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym
sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanymi historycznymi informacjami
finansowymi za lata 2018 – 2020 zatwierdzonymi do publikacji w dniu 18 sierpnia 2021 roku.
Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu
skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Grupy za lata 2018-2020, z wyjątkiem
zastosowania nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku i później. Zmienione standardy
oraz interpretacje, które mają zastosowanie po raz pierwszy w 2021 roku, nie mają istotnego wpływu
na śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. Grupa nie przyjęła wcześniej
niż to wymagane żadnych innych standardów, interpretacji, ani zmian, które zostały wydane, lecz nie
weszły w życie.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu
o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem inwestycji w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy oraz instrumenty pochodne i zobowiązania z tytułu opcji put.
Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że wedle jego najlepszej oceny, niniejsze śródroczne
skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostały sporządzone zgodnie z
obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuację majątkową i finansową Grupy.
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy
założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę przez okres nie krótszy niż
12 miesięcy od dnia 30 września 2021 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Jednostki Dominującej nie stwierdza
istnienia faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę, w
szczególności przeanalizowano wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy. Szczegółowe
informacje na temat wpływu pandemii COVID-19 znajdują się w Nocie 7.7.
1.5

Ważne szacunki i osądy

Sporządzenie sprawozdania zgodnie z MSSF wymaga zastosowania istotnych szacunków księgowych.
Oszacowania i założenia poddaje się nieustannej weryfikacji na podstawie dotychczasowych
doświadczeń oraz innych czynników, w tym przewidywań co do przyszłych zdarzeń, które w danej
sytuacji wydają się zasadne. Grupa dokonuje oszacowań i przyjmuje założenia dotyczące przyszłości.
Uzyskane w ten sposób oszacowania księgowe z definicji rzadko będą pokrywać się z faktycznymi
rezultatami. Oszacowania i założenia, które niosą za sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia
istotnej korekty wartości sprawozdawczych aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnego roku obrotowego,
omówiono w poszczególnych notach objaśniających do śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.

15

F-18

Prospekt Grupa Pracuj S.A.
Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za 9 miesięcy 2021 roku
zakończone dnia 30 września 2021 roku
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej
Pozycje sprawozdania, których dotyczą ważne szacunki i osądy

Nota
2.2

Przychody z umów z klientami
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

3.1

Zobowiązania/należności z tytułu podatków

3.1

Zobowiązania z tytułu leasingu

4.3

Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

5.1

Należności handlowe

5.1

Udziały nienotowane na aktywnych rynkach

5.1

Inwestycje wyceniane metodą praw własności

6.4

Zobowiązania wobec pracowników

6.7

Płatności w formie akcji

6.7

1.6

Wpływ nowych standardów i interpretacji

Nowe standardy, zmiany do standardów i interpretacje, które zostały przyjęte przez Unię Europejską,
obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku są następujące:
Opis zmian

Data wejścia w
życie

Zmiany do MSSF 4 Umowy Ubezpieczeniowe
(„MSSF 4”)

Przedłużenie tymczasowego zwolnienia ze
stosowania MSSF 9

1 stycznia 2021 roku

Zmiany do MSSF 9 Instrumenty Finansowe („MSSF
9”), MSR 39 Instrumenty Finansowe: ujmowanie
i wycena („MSR 39”) oraz MSSF 7 Instrumenty
Finansowe: Ujawnianie informacji („MSSF 7”), MSSF 4
Umowy Ubezpieczeniowe („MSSF 4”) oraz MSSF 16
Leasing: Reforma wskaźnika referencyjnego stopy
procentowej – Etap 2 („MSSF 16”)

Zmiany dotyczą reformy referencyjnej
stopy procentowej i prezentacji umownych
przepływów pieniężnych

1 stycznia 2021 roku

Standard

Grupa zdecydowała się rozpocząć stosowanie nowych standardów oraz zmian do istniejących
standardów zgodnie z określoną w nich datą wejścia w życie, tj. nie zdecydowała się na wcześniejsze
zastosowanie powyższych zmian. Powyższe zmiany nie mają jednak znaczącego wpływu na
śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
1.7

Waluta funkcjonalna i transakcje w walutach obcych

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Sprawozdania finansowe poszczególnych jednostek Grupy sporządzane są w walucie podstawowego
środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność, tj. w ich walucie
funkcjonalnej.
Walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej i kilku jednostek z Grupy (poza wymienionymi niżej
jednostkami zagranicznymi) oraz walutą prezentacji niniejszego śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski (PLN).
Pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego prezentowane są w
zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych, o ile nie wskazano inaczej.
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Jednostkami zagranicznymi Grupy, których waluta funkcjonalna jest inna niż złoty polski są spółki:
Robota International TOV, eRecruitment Solutions Ukraina TOV i Work Ukraine TOV, dla których walutą
funkcjonalną jest hrywna ukraińska (UAH) oraz Snowless Global Ltd i WorkIP Ltd, dla których walutą
funkcjonalną jest euro (EUR).
Na potrzeby przeliczenia danych finansowych jednostek zagranicznych na złoty oraz do przeliczenia
transakcji i sald wyrażonych w walutach obcych zastosowane zostały następujące kursy wymiany:
Kurs wymiany na dzień sprawozdawczy
waluta

30 września 2021

31 grudnia 2020

EUR

4,6329

4,6148

USD

3,9925

3,7584

UAH

0,1500

0,1326

Kurs średni w okresie
1 stycznia 202130 września 2021

1 stycznia 202030 września 2020

EUR

4,5495

4,4240

USD

3,8034

3,9392

UAH

0,1385

0,1487

waluta

1.8

Korekty błędów oraz zmiany zasad rachunkowości

W okresie sprawozdawczym Grupa nie dokonała korekty błędów oraz zmian zasad rachunkowości.
2. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
2.1

Segmenty operacyjne

Zgodnie z MSSF 8 Segmenty Operacyjne („MSSF 8”), segmentem operacyjnym jest dająca się
wyodrębnić część działalności Grupy, dla której są dostępne odrębne informacje finansowe podlegające
regularnej ocenie przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych
związanych ze sposobem alokowania zasobów oraz z oceną wyników działalności.
W Grupie wyodrębnia się następujące segmenty operacyjne:
•

Segment Polska – segment obejmujący podmioty osiągające przychody na rynku polskim,
którego wyniki są regularnie analizowane przez Zarząd Jednostki Dominującej jako główny
organ decyzyjny. W skład tego segmentu wchodzą następujące podmioty: Grupa Pracuj S.A.,
eRecruitment Solutions sp. z o.o., HumanWay sp. z o.o. w likwidacji, BinarJobs sp. z o.o.
Poszczególne podmioty wchodzące w skład segmentu oferują kompleksowe projekty
rekrutacyjne oraz wizerunkowe;
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Prospekt Grupa Pracuj S.A.
Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za 9 miesięcy 2021 roku
zakończone dnia 30 września 2021 roku
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

•

Segment Ukraina – segment obejmuje spółki osiągające przychody na rynku ukraińskim. Wyniki
spółek wchodzących w skład tego segmentu są przedmiotem okresowej weryfikacji przez
Zarząd Jednostki Dominującej. W skład tego segmentu wchodzą następujące podmioty: Robota
International TOV, eRecruitment Solutions Ukraina TOV oraz Snowless Global Ltd (spółka
zarejestrowana na Cyprze, świadcząca usługi związane z udzielaniem licencji dla spółki Robota
International TOV). Spółki działające na rynku ukraińskim oferują podobnie, jak spółki działające
na rynku polskim, kompleksowe projekty rekrutacyjne.

Grupa zdecydowała się na ujawnienie wybranych danych dotyczących zysków i strat w poszczególnych
okresach w podziale na segmenty operacyjne. W przypadku aktywów i zobowiązań, Grupa nie ujawnia
ich podziału na segmenty operacyjne, korzystając ze zwolnienia dostępnego w MSSF 8 – ponieważ
Zarząd Grupy Pracuj S.A. (a więc główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych
w rozumieniu MSSF 8), nie analizuje danych segmentowych z uwzględnieniem podziału aktywów
i zobowiązań.
Wybrane dane dotyczące analizowanych przez Zarząd Jednostki Dominującej przychodów i kosztów
dla obu segmentów operacyjnych przedstawione zostały w poniższych tabelach:
9 miesięcy zakończone 30 września 2021
(niebadane)
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu razem
Amortyzacja
Koszty operacyjne inne niż amortyzacja
Zysk z działalności operacyjnej

9 miesięcy zakończone 30 września 2020
(niebadane)
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych

Segment
Polska
306 632
31
306 663
(6 300)
(130 744)
169 618

Segment
Polska

Zysk z działalności operacyjnej

2.2

37 216
131
37 347
(2 538)
(28 677)
6 132

(161)
(161)
161
-

Eliminacje
między
segmentami

Segment
Ukraina

Razem
343 848
343 848
(8 838)
(159 260)
175 750

Razem

189 270

25 408

-

28

47

(75)

-

(75)
75
-

214 678
(8 638)
(107 713)
98 327

Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu razem
Amortyzacja
Koszty operacyjne inne niż amortyzacja

Eliminacje
między
segmentami

Segment
Ukraina

189 298
(6 194)
(87 175)
95 929

25 455
(2 444)
(20 611)
2 399

214 678

Przychody z umów z klientami

Charakterystyka kluczowych grup produktów i usług
Poniższe zestawienie przedstawia przychody z tytułu umów z klientami w podziale na grupy w
odniesieniu do momentu spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia oraz w podziale
terytorialnym na kraje.
Najważniejsze kategorie usług oferowanych przez Grupę są spójne z tymi, które zastosowano przy
sporządzaniu skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Grupy za lata 2018-2020.
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Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
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Struktura przychodów z umów z klientami w odniesieniu do momentu spełnienia zobowiązania
do wykonania świadczenia
Przychody z umów z klientami w podziale na sposób rozpoznawania
przychodów
W miarę upływu czasu
W określonym momencie
Razem

9 miesięcy
zakończone
30 września 2021
(niebadane)
220 648
123 200
343 848

9 miesięcy
zakończone
30 września 2020
(niebadane)
116 502
98 176
214 678

9 miesięcy
zakończone
30 września 2021
(niebadane)
306 632
37 216
343 848

9 miesięcy
zakończone
30 września 2020
(niebadane)
189 270
25 408
214 678

Struktura terytorialna przychodów z umów z klientami
Przychody z umów z klientami w podziale na kraje
Polska
Ukraina
Razem

Zobowiązania z tytułu umów
Zobowiązania z tytułu umów reprezentują kwotę ceny transakcyjnej przypisanej do niespełnionego
na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania do wykonania świadczenia – najbardziej istotną
pozycję stanowi sprzedaż projektów rekrutacyjnych.
30 września 2021
(niebadane)

31 grudnia 2020

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu umów

108 575

100 301

Razem

108 575

100 301

9 miesięcy
zakończone
30 września 2021
(niebadane)

9 miesięcy
zakończone
30 września 2020
(niebadane)

2.3

Inne przychody i koszty operacyjne

Inne przychody operacyjne

52

51

Przychody z tytułu modyfikacji umów leasingowych
Inne przychody operacyjne

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

760

80
641

Razem

812

772

Przekazane darowizny

9 miesięcy
zakończone
30 września 2021
(niebadane)
124

9 miesięcy
zakończone
30 września 2020
(niebadane)
313

Inne koszty operacyjne

168

70

Razem

292

383

Inne koszty operacyjne
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2.4

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe

Przychody z tytułu odsetek
Aktualizacja wartości inwestycji wycenianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy
Różnice kursowe
Inne
Razem

9 miesięcy
zakończone
30 września 2021
(niebadane)
787

9 miesięcy
zakończone
30 września 2020
(niebadane)
1 578

86 222

-

1 030

66

7

136

88 046

1 780

W 2021 roku Grupa dokonała wyceny do wartości godziwej inwestycji w spółce Beamery Inc. ujmując
86.222 tys. złotych w przychodach finansowych (Nota 5.2).
Koszty finansowe
9 miesięcy
zakończone
30 września 2021
(niebadane)
198

Koszty z tytułu odsetek od umów kredytowych

9 miesięcy
zakończone
30 września 2020
(niebadane)
789

Koszty z tytułu odsetek od umów leasingowych

663

810

Utrata wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności

742

1 146

-

1 053

(407)

3 482

51

213

1 247

7 493

Aktualizacja wartości inwestycji wycenianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy
Różnice kursowe
Inne
Razem

Zmiany odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności
opisane zostały w Nocie 6.4.
Zmiany między bilansem otwarcia a zamknięcia dla inwestycji wycenianych w wartości godziwej przez
wynik finansowy zostały zaprezentowane w Nocie 5.2.
3. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DOTYCZĄCE OPODATKOWANIA
3.1

Podatek dochodowy

Podatek bieżący
Podatek odroczony
Razem podatek dochodowy w sprawozdaniu
z całkowitych dochodów

9 miesięcy
zakończone
30 września 2021
(niebadane)
37 902
17 315

9 miesięcy
zakończone
30 września 2020
(niebadane)
17 110
2 556

55 217

19 666
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Uzgodnienie efektywnej stopy podatkowej

Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy według stawki 19%
Efekt innych stawek podatkowych w jednostkach zagranicznych
Efekt ujęcia przychodów podatkowych z dywidend otrzymanych przez Grupę
Pracuj S.A. od spółek Robota International TOV i Work Ukraine TOV
Koszty trwale niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
Płatności w formie akcji
Straty podatkowe za bieżący okres, od których nie utworzono aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego
Udział w zysku jednostek wycenianych metodą praw własności
Pozostałe różnice trwałe
Razem podatek dochodowy w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

9 miesięcy
zakończone
30 września 2021
(niebadane)

9 miesięcy
zakończone
30 września 2020
(niebadane)

267 834

94 735

50 888

18 000

(66)

(35)

1 201

748

1 161
2 150

468
139

314

2

(1 004)

(403)

573

747

55 217

19 666

Stawki podatkowe
Stawki podatkowe
Polska

19%

Ukraina

18%

Cypr

13%

Odroczony podatek dochodowy
Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujęte w odniesieniu do różnic
przejściowych wynikających z poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań przedstawione zostały
w poniższej tabeli:
30 września 2021
(niebadane)

31 grudnia 2020

19 824

18 781

4 804

4 767

Pozostałe aktywa niefinansowe

430

430

Należności handlowe

278

354

Straty podatkowe do rozliczenia w kolejnych okresach
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania i zobowiązania z tytułu leasingu
(MSSF 16)

345

345

471

588

Rezerwy na świadczenia pracownicze

298

298

Inwestycje wycenianie w wartości godziwej przez wynik finansowy

476

476

Różnica między wartością bilansową a podatkową aktywów trwałych

(877)

531

Pozostałe ujemne różnice przejściowe

(297)

115

25 752

26 685

Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Zobowiązania z tytułu umów z klientami
Zobowiązania handlowe

Razem aktywa z tytułu podatku odroczonego
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30 września 2021
(niebadane)

31 grudnia 2020

Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
Inwestycje wycenianie w wartości godziwej przez wynik finansowy

19 574

3 192

Razem zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

19 574

3 192

6 178

23 493

Podatek odroczony netto

4. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIEŻNYCH ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE
ZADŁUŻENIA
4.1

Polityka zarządzania kapitałem i zadłużenie netto

Celem Grupy w zakresie zarządzania kapitałem jest zabezpieczenie możliwości ciągłości jej działania
w celu zapewnienia zysków dla właścicieli oraz korzyści dla innych interesariuszy, a także utrzymanie
optymalnej struktury kapitału w celu obniżenia jego kosztu oraz utrzymanie odpowiednich ratingów
kredytowych. W celu utrzymania bądź dostosowania struktury kapitałowej, Grupa może odpowiednio
modyfikować poziom dywidendy wypłacanej właścicielom, skalę skupów akcji własnych, emitować
nowe akcje lub sprzedawać aktywa w celu ograniczenia poziomu zadłużenia netto.
Polityka zarządzania kapitałem uwzględnia:

•

wyniki działalności w połączeniu z planami inwestycyjnymi i rozwojowymi,

•

harmonogram spłat zadłużenia finansowego,

•

rating kredytowy i wskaźniki kapitałowe,

•

zwiększenie wartości dla właścicieli.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zmiany celów, zasad i procedur zarządzania
kapitałem w Grupie.
4.2

Kapitał własny

Kapitał podstawowy
30 września 2021 (niebadane)
Akcjonariusz

Liczba posiadanych
akcji

Wartość nominalna
akcji (PLN)

37 262 000
18 155 860
6 957 000
145 760
4 452 750
66 973 370

186 310 000
90 779 300
34 785 000
728 800
22 263 750
334 866 850

Przemysław Gacek
TCV Luxco Perogie S.à r.l
Maciej Noga
Pozostali członkowie Zarządu
Pozostali
Razem

Udział %
55,64
27,11
10,39
0,22
6,64
100,00
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31 grudnia 2020
Udziałowiec

Liczba posiadanych
udziałów

Wartość nominalna
udziałów (PLN)

3 726 200
1 815 586
695 700
32 683
427 168
6 697 337

186 310 000
90 779 300
34 785 000
1 634 150
21 358 400
334 866 850

Przemysław Gacek
TCV Luxco Perogie S.à r.l
Maciej Noga
Pozostali członkowie Zarządu
Pozostali
Razem

Udział %
55,64
27,11
10,39
0,49
6,37
100,00

Zmiany kapitału własnego w okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2021
Uchwałą numer 6 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2021 roku zatwierdzono
podział zysku netto osiągnięty przez Jednostkę Dominującą w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2020 roku w kwocie 72.166.652,66 złotych w następujący sposób:
•

kwotę 6.531.777,71 złotych przeznaczono na fundusz celowy utworzony dla celów umorzenia
udziałów własnych,

•

kwotę 65.634.874,95 złotych przeznaczono na wypłatę dywidendy.

Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2021 roku postanowiono
o rozwiązaniu kapitału rezerwowego, utworzonego na mocy uchwały nr 6 Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Grupa Pracuj sp. z o.o. z dnia 7 lipca 2020 roku, zaś zgromadzone w nim środki w kwocie
38.039.901,81 zł przenieść na wypłatę dywidendy. Do dnia sporządzenia niniejszego śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółka wypłaciła dywidendy
w łącznej wysokości 79.765.283,67 złotych, a pozostała część w wysokości 23.909.493,09 złotych ujęta
została w zobowiązaniach krótkoterminowych (Nota 5.3).
Uchwałą numer 9 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2021 roku postanowiono
o przeniesieniu kwoty 1.269.250,00 złotych z funduszu celowego utworzonego na cele umorzenia
udziałów własnych na kapitał zapasowy.
Dnia 11 sierpnia 2021 roku Spółka zawarła z akcjonariuszami Umowę nabycia od nich akcji w celu
umorzenia za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 7.795.959,60 złotych, z czego 6.609.721,80 złotych
dotyczyło członków kluczowego personelu kierowniczego Spółki (Nota 7.3).
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Zobowiązania z tytułu zadłużenia

PLN

Waluta
295 000

Wartość
nominalna
nie dotyczy

Limit kredytu
30.05.2021

Termin zapadalności

-

-

30 września 2021
(niebadane)

29 294

29 294

31 grudnia 2020

F-27
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Grupa miała ustanowione zastawy finansowe na poszczególnych rachunkach bankowych na rzecz PKO Bank Polski S.A., DNB Bank Polska S.A., mBank S.A.,
cesję praw z Umowy Przelewu na Zabezpieczenie dotyczącą Praw z Dokumentów Nabycia oraz Umów Zabezpieczeń na rzecz mBank S.A. oraz oświadczenie
o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego. W sierpniu 2021 roku Grupa uzyskała oświadczenia banków o zwolnieniu
z powyższych zabezpieczeń, natomiast w zakresie zastawów finansowych jest w trakcie składania wniosków o wykreślenie zastawów finansowych
z odpowiednich rejestrów.

Zabezpieczenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytu

W dniu 12 kwietnia 2021 roku kredyt terminowy od mBank S.A., DNB Bank Polska S.A. oraz PKO Bank Polski S.A. został spłacony w całości. Grupa nie
naruszyła zapisów umów kredytowych, na podstawie których była zobowiązana do wcześniejszej spłaty zadłużenia. Na koniec 31 grudnia 2020 roku Grupa
posiadała kredyt odnawialny z niewykorzystanym limitem 10.000 tys. złotych, dla którego umowa obowiązywała do dnia 29 maja 2021 roku.
Na dzień 30 września 2021 rok Grupa nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów.

Razem

Kredyt terminowy od mBank S.A., DNB Bank Polska S.A. oraz PKO
Bank Polski S.A.

Kredyty

Zadłużenie z tytułu kredytów – warunki, terminy płatności i salda na koniec okresów sprawozdawczych

4.3

Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za 9 miesięcy 2021 roku zakończone dnia 30 września 2021 roku
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

Prospekt Grupa Pracuj S.A.
Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za 9 miesięcy 2021 roku
zakończone dnia 30 września 2021 roku
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

Uzgodnienie zobowiązań z tytułu zadłużenia do przepływów z działalności finansowej
w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
Zobowiązania
z tytułu leasingów
29 294
32 146

Kredyty
1 stycznia 2021
Zmiany przepływów pieniężnych z działalności
finansowej
Spłaty kredytów
Spłaty odsetek od kredytów
Spłaty zobowiązań z tytułu leasingu
Spłaty odsetek z tytułu leasingu
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(5 996)
(658)
(6 654)

(29 181)
(310)
(5 996)
(658)
(36 145)

197
197

1 002
528
658
577
2 765

1 002
528
855
577
2 962

-

28 257

28 257

30 września 2021 (niebadane)

29 203

Zobowiązania
z tytułu leasingów
37 981

(748)
(748)

(5 815)
(810)
(6 625)

(748)
(5 815)
(810)
(7 373)

789
789

150
290
810
1 832
3 082

150
290
1 599
1 832
3 871

29 244

34 438

63 682

Kredyty

Zmiany przepływów pieniężnych z działalności
finansowej
Spłaty odsetek od kredytów
Spłaty zobowiązań z tytułu leasingu
Spłaty odsetek z tytułu leasingu
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Inne zmiany
Nowe umowy leasingowe
Modyfikacje umów leasingowych
Odsetki naliczone
Efekt zmiany kursów walutowych
Razem inne zmiany
30 września 2020 (niebadane)

61 440

(29 181)
(310)
(29 491)

Inne zmiany
Nowe umowy leasingowe
Modyfikacje umów leasingowych
Odsetki naliczone
Efekt zmiany kursów walutowych
Razem inne zmiany

1 stycznia 2020

Razem

Razem
67 184

Informacje dotyczące ekspozycji Grupy na ryzyko stóp procentowych, ryzyko walutowe oraz ryzyko
płynności przedstawione zostały w Nocie 5.4. Informacje dotyczące wartości godziwej zawarte
są natomiast w Nocie 5.1.
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4.4

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
30 września 2021
(niebadane)

31 grudnia 2020

Środki pieniężne na rachunkach bieżących
Lokaty bankowe
Środki pieniężne w drodze

40 593
109 068
264

59 782
75 400
45

Razem

149 925

135 227

5. INSTRUMENTY FINANSOWE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM
5.1

Instrumenty finansowe i wartość godziwa

Według oceny Grupy, wartość sprawozdawcza należności handlowych, środków pieniężnych
i krótkoterminowych lokat, kaucji gotówkowych, obligacji, zobowiązań handlowych oraz pozostałych
zobowiązań finansowych na koniec każdego z okresów sprawozdawczych objętych niniejszym
śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jest wiarygodnym
przybliżeniem ich wartości godziwej ze względu na krótkoterminowy charakter tych pozycji.
Wartość godziwa oprocentowanych kredytów jest szacowana w oparciu o model zdyskontowanych
przepływów pieniężnych przy wykorzystaniu stopy dyskonta odzwierciedlającej stopę procentową
banku. Na podstawie tak przeprowadzonej kalkulacji Grupa oceniła, że wartość sprawozdawcza
kredytów na koniec każdego z prezentowanych okresów jest wiarygodnym przybliżeniem ich wartości
godziwej.
W okresie zakończonym dnia 30 września 2021 roku, ani też w okresie zakończonym dnia
30 września 2020 roku, nie miały miejsca przesunięcia między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii
wartości godziwej, ani też żaden z instrumentów nie został przesunięty z/lub do poziomu 3 hierarchii
wartości godziwej.
W sprawozdaniu z całkowitych dochodów odpis został wykazany w pozycji kosztów finansowych.
W bieżącym okresie nie było zmian w procesie i technikach wyceny oraz rodzajach danych wejściowych
użytych do wyceny w wartości godziwej.
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30 września 2021
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31 grudnia 2020

Udziały w jednostkach nienotowanych

121 925

32 089

Razem

121 925

32 089

Należności handlowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Kaucje gotówkowe
Obligacje

46 967
149 925
2 994
24 994

30 175
135 227
2 813
14 997

Razem

Hierarchia

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy
Poziom 3

Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym
koszcie

224 880

183 212

Pozostałe zobowiązania finansowe
Kredyty
Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania handlowe
Zobowiązanie z tytułu opcji put
Pozostałe zobowiązania finansowe

28 257
10 264
13 481
22 378

29 294
32 146
9 018
-

Razem

74 380

70 458

5.2

Poziom 2

Poziom 3

Pozostałe aktywa finansowe

Pozostałe aktywa finansowe
30 września 2021
(niebadane)
124 851

Długoterminowe
Udziały w jednostkach nienotowanych
Kaucje gotówkowe

31 grudnia 2020
34 817

121 925
2 926

32 089
2 728

Krótkoterminowe

25 062

15 082

Obligacje
Kaucje gotówkowe

24 994
68

14 997
85

149 913

49 899

Razem

Zmiany wartości udziałów w jednostkach nienotowanych na aktywnych rynkach w każdym
z okresów prezentowanych w niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym:

Udziały w jednostkach nienotowanych wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy na początek okresu
Nabycie udziałów w jednostkach nienotowanych wycenianych w wartości
godziwej
Zmiany wyceny do wartości godziwej ujęte w przychodach / (kosztach)
finansowych netto
Udziały w jednostkach nienotowanych wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy na koniec okresu
w tym udziały w:
Beamery Inc.
Pracuj Ventures sp. z o.o. ASI sp. k.

30 września 2021
(niebadane)

31 grudnia 2020

32 089

26 526

3 614

7 086

86 222

(1 523)

121 925

32 089

107 730
14 195

21 508
10 581
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Udziały w jednostkach nienotowanych na aktywnych rynkach Grupa wycenia do wartości godziwej
sklasyfikowanej na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej. Grupa wykorzystuje do tej wyceny własne
szacunki, kierując się założeniem, że brak jest racjonalnie dostępnych informacji, które wskazywałyby,
że uczestnicy rynku przyjęliby inne założenia.
Wycena udziałów nienotowanych na aktywnych rynkach
Wycena do wartości godziwej udziałów w spółce Beamery Inc. jest dokonywana w odniesieniu
do wyceny udziałów emitowanych przez tę spółkę w kolejnych rundach finansowania. W czerwcu
2021 roku spółka Beamery Inc. zakończyła rundę C finansowania, w ramach której pozyskała środki
na rozwój dalszej działalności od inwestorów niepowiązanych z Grupą, m.in. Ontario Teachers’ Pension
Plan i Accenture Ventures w łącznej wysokości 138 mln USD. Wycena udziałów wyemitowanych przez
Beamery Inc. w tej rundzie finansowania spowodowała przeszacowanie przez Grupę wartości godziwej
posiadanych udziałów w tej spółce i jej zwiększenie o 86.222 tys. złotych. Przeszacowanie dotyczyło
segmentu Polska.
Ocena statusu zaangażowania Grupy w spółkę Pracuj Ventures sp. z o.o. ASI sp. k.
Grupa zaklasyfikowała swoje zaangażowanie w spółkę Pracuj Ventures spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. k. (dalej: „Pracuj Ventures”) do inwestycji,
mimo wniesienia wkładów do tego podmiotu 72,60% na dzień 30 września 2021 roku.
Grupa oceniła, że wartość wniesionych wkładów narażona jest na zmienne wyniki finansowe Pracuj
Ventures, ale wniesione wkłady nie dają Zarządowi Spółki możliwości wpływu na bieżące kierowanie
i decydowanie o działaniach inwestycyjnych tej spółki, a tym samym Zarząd Spółki nie ma wpływu
na osiągane zwroty z inwestycji i nie sprawuje kontroli nad Pracuj Ventures.
Kluczowym czynnikiem, który w oparciu o przeprowadzoną analizę wpłynął na osąd Grupy o braku
istnienia znaczącego wpływu na Pracuj Ventures jest sposób podejmowania decyzji oraz skład
kluczowego personelu kierowniczego spółki Pracuj Ventures. Grupa nie ma swojego przedstawiciela
w kluczowym personelu kierowniczym Pracuj Ventures, ani nie ma wpływu na jego skład. Decyzje
inwestycyjne podejmowane są przez kilku wskazanych w umowie spółki Pracuj Ventures udziałowców,
tworzących komitet inwestycyjny. W skład komitetu inwestycyjnego nie wchodzi Grupa Pracuj S.A.
Prawa właścicielskie, tj. prawa głosów wynikające z posiadanych udziałów nie są brane pod uwagę
w trakcie procesów decyzyjnych. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu
(tj. kluczowych działaniach operacyjnych), dla ważności uchwały wymagana jest jednomyślność
następujących inwestorów: Przemysław Gacek, Maciej Noga, Ataraxy Ventures Man sp. z o.o.
oraz Paweł Leks. Oznacza to, że decydujący wpływ na działalność inwestycyjną Pracuj Ventures,
czyli istotne działania operacyjne tej spółki, ma Przemysław Gacek, występujący w roli indywidualnego
inwestora tej spółki, a nie w roli Prezesa Zarządu Grupy Pracuj S.A. Ponadto, bieżący nadzór nad
działalnością Pracuj Ventures sprawuje zarząd komplementariusza Pracuj Ventures, tj. Pracuj Ventures
sp. z o.o., z którą Spółka nie ma powiązań kapitałowych.
5.3

Pozostałe zobowiązania finansowe

Pozostałe zobowiązania finansowe

Zobowiązanie długoterminowe
Zobowiązanie długoterminowe z tytułu nabycia udziałów w jednostce
stowarzyszonej Fitqbe sp. z o.o.
Zobowiązanie długoterminowe z tytułu opcji put
Zobowiązani krótkoterminowe
Zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu nabycia udziałów w jednostce
stowarzyszonej Fitqbe sp. z o.o.

30 września 2021
(niebadane)
13 795

31 grudnia 2020

314

-

-

13 481

-

2 276

-

2 276

-
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Zobowiązania z tytułu nabycia udziałów w jednostce stowarzyszonej
W zobowiązaniach długoterminowych i krótkoterminowych ujęto zobowiązania z tytułu nabycia udziałów
w jednostce stowarzyszonej Fitqbe sp. z o.o., na podstawie zawartej przedwstępnej umowy sprzedaży
(Nota 7.8).
Zobowiązanie z tytułu opcji put
Zobowiązania długoterminowe z tytułu opcji put dotyczą oszacowanej wartości zobowiązania z tytułu
potencjalnych, przyszłych płatności na rzecz udziałowców niekontrolujących spółki Robota International
TOV. Wartość zobowiązania w kwocie 13.481 tys. złotych została ujęta w korespondencji z kapitałami
własnymi (pozostałe kapitały rezerwowe) zgodnie z poniżej opisanymi zasadami rachunkowości.
W przypadku gdy Grupa posiada zobowiązania z tytułu posiadanej przez udziałowców
niekontrolujących opcji put na sprzedaż udziałów będących w ich posiadaniu, udziały będące
w posiadaniu udziałowców niekontrolujących ujmowane są tak, jakby Grupa nabywała te udziały
niekontrolujące na koniec każdego okresu sprawozdawczego. W okresie, kiedy opcja put pozostaje
niewykonana, Grupa rozpoznaje zobowiązanie finansowe z tytułu opcji put według jego bieżącej
wartości godziwej wycenionej na dany dzień bilansowy, tak jakby opcja rzeczywiście została
wykorzystana, tj. udziały niekontrolujące zostały nabyte przez Grupę w tym dniu. Wszelkie różnice
powstałe pomiędzy wartością nabywanych udziałów niekontrolujących na dzień bilansowy a wartością
ujętego wówczas zobowiązania finansowego z tytułu opcji put, są odnoszone na pozostałe kapitały
rezerwowe. Jednocześnie Grupa alokuje wypracowane w trakcie okresu sprawozdawczego zyski/ straty
do udziałowców niekontrolujących (oraz inne zmiany w kapitałach) odzwierciedlając ich rzeczywisty
istniejący w trakcie roku udział.
Zobowiązania z tytułu dywidendy
30 września 2021
(niebadane)
Zobowiązania z tytułu dywidendy
Razem

23 909
23 909

31 grudnia 2020
-

Krótkoterminowe zobowiązanie z tytułu dywidendy w kwocie 23.909 tys. złotych stanowi zobowiązanie
powstałe na mocy uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2021 roku,
w sprawie określenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Wypłata, dla każdego
uprawnionego wspólnika Spółki, nastąpi do dnia 30 listopada 2021 roku.
5.4

Zarządzanie ryzykiem finansowym

5.4.1

Zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Działalność Grupy narażona jest na następujące rodzaje ryzyka związanego z instrumentami
finansowymi:

•

ryzyko kredytowe,

•

ryzyko utraty płynności finansowej,

•

ryzyko walutowe,

•

ryzyko stóp procentowych.

Niniejsza Nota zawiera informacje o ekspozycji Grupy na każdy rodzaj ryzyka wskazanego powyżej,
a także opisuje cele i politykę związane z zarządzaniem ryzykiem. Nadrzędnym celem polityki
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zarządzania ryzykiem finansowym jest minimalizowanie negatywnego wpływu zidentyfikowanych ryzyk
finansowych na wynik finansowy Grupy.
5.4.2

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe jest związane z potencjalnym zdarzeniem kredytowym, które może zmaterializować
się w przyszłości w postaci następujących czynników: niewypłacalności kontrahenta, częściowej spłaty
należności, istotnego opóźnienia w spłacie należności, innego nieprzewidzianego odstępstwa
od warunków kontraktowych lub ryzyko nieodzyskania środków pieniężnych ulokowanych w bankach.
Ryzyko to dotyczy przede wszystkim należności handlowych, środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
oraz pozostałych aktywów finansowych, w ramach których Grupa ujmuje przede wszystkim
krótkoterminowe obligacje oraz wpłacone kaucje gotówkowe.
Poniższa tabela przedstawia maksymalną ekspozycję Grupy na ryzyko kredytowe:
30 września 2021
(niebadane)

31 grudnia 2020

Należności handlowe
Pozostałe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

46 967
149 913
149 925

30 175
49 899
135 227

Razem

346 805

215 301

Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi
Grupa alokuje okresowo wolne środki pieniężne na krótkoterminowych lokatach w bankach w celu
osiągania przychodów finansowych z odsetek.
Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi w banku i lokatami bankowymi jest niskie,
ponieważ Grupa zawiera transakcje z bankami o wysokim ratingu i stabilnej pozycji rynkowej.
Oczekiwana strata kredytowa oszacowana przez Spółkę jest bliska zeru, dlatego odpis z tytułu tej straty
nie został ujęty.
Maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości sprawozdawczej środków pieniężnych
i ich ekwiwalentów.
Ryzyko kredytowe związane z obligacjami
Zakupione obligacje komercyjne wyemitowane zostały przez instytucję finansową o wiarygodnym
ratingu (mLeasing sp. z o.o.) i zaprezentowane zostały jako krótkoterminowe aktywa finansowe.
Maksymalna ekspozycja tej pozycji na ryzyko kredytowe równa jest ich wartości ujętej w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej. Grupa ocenia, że ryzyko kredytowe związane z tą pozycją aktywów finansowych
jest niskie, dlatego odpis z tytułu tej straty nie został ujęty.
5.4.3

Ryzyko utraty płynności finansowej

Grupa jest narażona na ryzyko utraty płynności, tj. zdolności do terminowego regulowania zobowiązań
finansowych. Grupa zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów płatności
oraz zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi krótkoterminowych płatności
oraz długoterminowego zapotrzebowania na gotówkę. Zapotrzebowanie na gotówkę porównywane jest
z dostępnymi źródłami pozyskania środków oraz konfrontowane jest z dostępnymi wolnymi środkami.
Dodatkowo Grupa prowadzi politykę dywersyfikacji źródeł finansowania.
Polityka zarzadzania ryzykiem utraty płynności finansowej w Grupie polega na zapewnieniu środków
finansowania niezbędnych do wywiązywania się przez spółki z Grupy ze zobowiązań,
przy wykorzystaniu najbardziej atrakcyjnych źródeł finansowania. Zarządzanie płynnością Grupy
koncentruje się na:
30
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•

bieżącym monitorowaniu płynności spółek Grupy,

•

monitorowaniu i optymalizacji poziomu kapitału obrotowego,

•

bieżącym monitoringu regulowania zobowiązań wynikających z warunków umów kredytowych.

Poniższe tabele przedstawiają zapadalność zobowiązań finansowych Grupy. Wartości przedstawione
w tabeli stanowią niezdyskontowane przepływy pieniężne obejmujące odsetki, wynikające
z odpowiednich umów.
Wartość
bilansowa

30 września 2021
(niebadane)
Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania handlowe
Zobowiązania z tytułu opcji put
Pozostałe zobowiązania
finansowe
Razem

31 grudnia 2020

Oczekiwane przepływy z tytułu zobowiązań finansowych
do 1 roku

1-3 lata

3-5 lat

powyżej 5 lat

Razem

28 257
10 264
13 481

9 018
10 264
-

20 223
15 342

43
-

-

29 284
10 264
15 342

2 590

2 276

314

-

-

2 590

54 592

21 558

35 879

43

-

57 480

Wartość
bilansowa

Oczekiwane przepływy z tytułu zobowiązań finansowych
do 1 roku

1-3 lata

3-5 lat

powyżej 5 lat

Razem

Kredyty
Zobowiązania z tytułu
leasingu
Zobowiązania handlowe

29 294

29 631

-

-

-

29 631

32 146

8 689

16 993

8 698

-

34 380

9 018

9 018

-

-

-

9 018

Razem

70 458

47 338

16 993

8 698

-

73 029

Kapitał obrotowy, zdefiniowany jako różnica pomiędzy aktywami obrotowymi, a zobowiązaniami
krótkoterminowymi, na koniec okresów sprawozdawczych zaprezentowanych w niniejszym
śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przedstawia poniższa tabela. Na
przestrzeni ostatnich lat wskaźnik uległ znacznej poprawie, co wskazuje na niskie ryzyko utraty
płynności przez Grupę. Na wzrost kapitału obrotowego wpłynęły głównie: wzrost środków pieniężnych i
ich ekwiwalentów oraz spadek zobowiązań z tytułu kredytów.

Aktywa obrotowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał obrotowy

5.4.4

30 września 2021
(niebadane)
228 267

31 grudnia 2020

182 568

177 884

45 699

6 786

184 670

Ryzyko walutowe

Grupa jest narażona na transakcyjne ryzyko walutowe w zakresie, w jakim występuje niedopasowanie
pomiędzy walutami, w których denominowane są transakcje sprzedaży, zakupu, należności
i zobowiązania a odpowiednimi walutami funkcjonalnymi spółek Grupy. Walutami obcymi spółek z Grupy
są przede wszystkim euro (EUR) i dolar amerykański (USD).
Ponieważ Grupa prowadzi działalność głównie na rynku krajowym, ryzyko walutowe jest
minimalizowane.
5.4.5

Ryzyko stóp procentowych

Grupa narażona jest na ryzyko zmienności przepływów pieniężnych z tytułu zmiany stóp procentowych
wynikające z posiadanych aktywów oraz zobowiązań, dla których przychody oraz koszty odsetkowe
są uzależnione od zmiennych stóp procentowych (kredyty, leasing). Głównym celem zarządzania
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ryzykiem stopy procentowej jest zminimalizowanie wahań przepływów odsetkowych oprocentowanych
zmienną stopą procentową.
Poniższa tabela przedstawia profil podatności Grupy na ryzyko zmiany stóp procentowych poprzez
prezentację oprocentowanych aktywów i zobowiązań finansowych w podziale na stałe i zmienne
oprocentowanie.
30 września 2021
(niebadane)

31 grudnia 2020

(3 263)

(17 149)

Zobowiązania z tytułu leasingu
Obligacje
- o zmiennej stopie procentowej

(28 257)
24 994

(32 146)
14 997
108 411

Kredyty
Kaucje gotówkowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Udzielone pożyczki

2 994
149 925
-

(29 294)

Ekspozycja netto na ryzyko stopy procentowej
(w odniesieniu do instrumentów o zmiennej stopie procentowej)

152 919

108 411

Oprocentowane instrumenty finansowe
- o stałej stopie procentowej

152 919

2 478
135 227
-

Wzrost stóp procentowych może przyczynić się do zwiększenia kosztów obsługi finansowania,
a w konsekwencji do obniżenia wyniku finansowego i pogorszenia efektywności finansowej
realizowanych inwestycji. Ryzyko to nie jest dla Grupy ryzykiem istotnym. Grupa nie stosuje
rachunkowości zabezpieczeń.
6. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
6.1

Wartości niematerialne

Grupa wyodrębnia następujące kategorie wartości niematerialnych: nabyte prawa majątkowe, inne
wartości niematerialne, a także oprogramowanie wytworzone we własnym zakresie. Wszystkie
kategorie dotyczą w większości oprogramowania wykorzystywanego w podstawowej działalności
operacyjnej Grupy. Nakłady poniesione na oprogramowanie wytwarzane we własnym zakresie stanowią
koszty prac rozwojowych poniesione przed okresem wykorzystywania tego oprogramowania w celu
osiągania przychodów z umów z klientami.
W bieżącym okresie sprawozdawczym Grupa nie zawarła istotnych, jednostkowych transakcji nabycia
lub sprzedaży wartości niematerialnych.
6.2

Rzeczowe aktywa trwałe

Najistotniejszą pozycją rzeczowych aktywów trwałych Grupy jest infrastruktura sprzętowa (komputery,
serwery, telefony) oraz poniesione nakłady inwestycyjne w powierzchniach biurowych będących
przedmiotem najmu. Grupa posiada również własną flotę samochodową wykorzystywaną dla celów
prowadzenia działalności gospodarczej.
W bieżącym okresie sprawozdawczym Grupa nie zawarła istotnych, jednostkowych transakcji nabycia
lub sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.
32

F-35

Prospekt Grupa Pracuj S.A.
Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za 9 miesięcy 2021 roku
zakończone dnia 30 września 2021 roku
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

6.3

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

Grupa występuje jako leasingobiorca w umowach, których przedmiotem jest użytkowanie powierzchni
biurowych wynajmowanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz umowach leasingu
samochodów.
Grupa podpisała w 2021 roku cztery nowe umowy leasingu samochodów oraz dwie nowe umowy
na użytkowanie powierzchni biurowych.
6.4

Inwestycje wyceniane metodą praw własności

Zestawienie jednostek stowarzyszonych wraz z udziałem Grupy w kapitale własnym tych jednostek
we wszystkich okresach objętych niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym przedstawione zostało w Nocie 1.3.
Poniższa tabela przedstawia wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą
praw własności:
30 września 2021
(niebadane)

31 grudnia 2020

WorkIP Ltd
Work Ukraine TOV
Fitqbe sp. z o.o.
Pozostałe jednostki stowarzyszone

16 297
5 569
8 582
20

16 143
6 321
1 481

Razem

30 468

23 945

Udziały w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw
własności

W dniu 2 sierpnia 2021 roku Spółka objęła 44 udziały, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy,
w kapitale zakładowym Fitqbe sp. z o.o. (dalej: „Fitqbe”), a w dniu 7 października 2021 roku zawarła
z Pracuj Ventures sp. z o.o. ASI sp.k. przedwstępną umowę sprzedaży udziałów dotyczącą nabycia
33 udziałów (Nota 7.8).
Grupa traktuje Fitqbe jako jednostkę stowarzyszoną, mimo wniesienia w sierpniu 2021 roku 44 udziałów
dających prawo tylko do 13% w kapitale zakładowym tej spółki. Kluczowym czynnikiem, który w oparciu
o przeprowadzoną analizę wpłynął na osąd Grupy, jest istnienie wywierania znaczącego wpływu na
Fitqbe. Przede wszystkim ze względu na możliwość wpływania na jej politykę finansową i operacyjną,
dzięki między innymi: umownemu prawu powoływania członka rady nadzorczej, ustalaniu
wynagrodzenia członków zarządu, zatwierdzaniu budżetu, wyrażaniu zgody na zaciąganie przez Fitqbe
zobowiązań, w tym zaciąganie pożyczek i kredytów powyżej umownego limitu.
Zmiany wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności w każdym z okresów
prezentowanych w niniejszych śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym
30 września 2021
(niebadane)

31 grudnia 2020

Inwestycje wyceniane metodą praw własności na początek okresu

23 945

25 861

Nabycie udziałów
Otrzymane dywidendy
Udział w zysku jednostek wykazywanych metodą praw własności
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości

8 598
(6 619)
5 286
(742)

4 123)
2 258
(51)

Inwestycje wyceniane metodą praw własności na koniec okresu

30 468

23 945
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Otrzymane przez Jednostkę Dominującą dywidendy były wypłacone przez jednostkę stowarzyszoną
Work Ukraine TOV.
W okresie zakończonym dnia 30 września 2021 roku Grupa rozpoznała odpis z tytułu utraty wartości
aktywów finansowych zakwalifikowanych do klasy aktywów finansowych wycenianych metodą praw
własności w wysokości 742 tys. złotych z uwagi na brak realizacji celów biznesowych, jakie były
założone w momencie dokonywania inwestycji przez Spółkę w te podmioty (w analogicznym okresie
roku poprzedniego rozpoznano odpis z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w wysokości
1.146 tys. złotych). Przyjęte przez Grupę Pracuj stopy dyskonta zastosowane do bieżącego
i poprzednich szacunków wartości użytkowej były w przedziale 25-30%. Odpis z tytułu utraty wartości
aktywów finansowych dotyczy segmentu Polska.
Na koniec okresów prezentowanych w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym nie miały miejsca odwrócenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości inwestycji
wycenianych metodą praw własności. Zmiany ujętych odpisów dotyczą wyłącznie
ich zwiększenia w kolejnych okresach w segmencie Polska.

6.5

Pozostałe aktywa niefinansowe
30 września 2021
(niebadane)
231

31 grudnia 2020

231

244

Krótkoterminowe

6 313

4 186

Przedpłacone usługi
Domeny internetowe
Przedpłacone koszty kampanii marketingowych
Przedpłacone usługi utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego

20
386
1 698

39
168
1 039

721
1 664

535
1 207

639
475
588

24
281
543

Długoterminowe
Pozostałe

Przedpłacone pozostałe usługi obce
Pozostałe
Inne aktywa
Zaliczki na wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa ZFŚS
Należności budżetowe
Pozostałe
Razem

6.6

244

122

350

6 544

4 430

Pozostałe zobowiązania niefinansowe
30 września 2021
(niebadane)

Zobowiązania z tytułu podatków (z wyłączeniem podatku CIT) oraz
ubezpieczeń społecznych
Inne zobowiązania niefinansowe
Razem

31 grudnia 2020

10 389

6 145

2 164

1 590

12 553

7 735
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6.7

Zobowiązania wobec pracowników
30 września 2021
(niebadane)

31 grudnia 2020

Długoterminowe

7 519

1 549

Rezerwy

7 519

1 549

Odprawy pośmiertne
Odprawy emerytalne
Odprawy rentowe
Premie

746
708
95
5 970

746
708
95
-

Krótkoterminowe

11 476

20 306

Rezerwy

22

11 075

Odprawy pośmiertne
Odprawy rentowe
Premie

13
9
-

13
9
11 053

11 454

9 231

2 625
8 829

2 872
6 359

18 995

21 855

Pozostałe zobowiązania wobec pracowników
Zobowiązania z tytułu niewykorzystanych urlopów
Zobowiązania z tytułu premii i prowizji dla pracowników
Razem

Rezerwa na premie - Długoterminowy Program Motywacyjny dla kluczowych pracowników
(„DPM”)
Grupa ujmuje rezerwę na świadczenia pracownicze dotyczące programu motywacyjnego
dla kluczowych pracowników. Wybrani pracownicy zostali objęci tym programem w latach 2021-2023.
Pracownicy objęci programem są uprawnieni do otrzymania premii za uczestnictwo w programie,
pod warunkiem pozostawiania w stosunku pracy (lub współpracy) i nieznajdowania się w okresie
wypowiedzenia w dniu 1 stycznia 2024 roku.
Premia może wynieść co najmniej 60% rocznego całkowitego wynagrodzenia. Wysokość premii DPM
jest uzależniona w 80% od poziomu realizacji celu EBIT oraz w 20% od realizacji celów specjalnych
na dany rok (dedykowane cele specjalne dla poszczególnych lat 2021, 2022 oraz 2023). Prawo
do uzyskania składowej premii za dany rok jest każdorazowo potwierdzane przez Zarząd i uzależnione
od realizacji celów w poszczególnych latach.
Premii nie mogą uzyskać pracownicy, których przerwy w wykonywaniu obowiązków z umowy wiążącej
go ze spółką z Grupy przekroczą 10% wymiaru rocznego czasu pracy (wyjątek stanowią urlopy
macierzyńskie, tacierzyńskie, rodzicielskie – wówczas premia naliczana jest w wysokości
proporcjonalnej do przepracowanego czasu). Ponadto, uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania
premii DPM w sytuacji, gdy działa na szkodę spółek Grupy lub zaangażował się w prowadzenie
działalności konkurencyjnej.
Płatności w formie akcji
Umowy wspólników dotyczące możliwości obejmowania udziałów zostały podpisane dnia 5 grudnia
2017 roku. Zgodnie z tymi umowami, uprawnione osoby mogły otrzymać opcje (uprawnienia)
umożliwiające zamianę na udziały w zamian za wkład pieniężny w określonej wysokości.
W dniu 11 sierpnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zmiany
dotychczasowego programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki. Efekty zmiany tego
programu, w łącznej wysokości 11.317 tys. złotych, zostały ujęte w kosztach świadczeń pracowniczych
w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2021 roku. Łączny koszt tego programu ujęty w kapitale
własnym Grupy wyniósł 28.002 tys. złotych.
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Ponadto w dniu 11 sierpnia 2021 roku wszyscy uprawnieni uczestnicy zrealizowali wszystkie nabyte
uprawnienia w związku z tym programem, a podwyższenie kapitału zakładowego w związku
z wyemitowanymi na tej podstawie akcjami Spółki zostało zarejestrowane w dniu 5 października 2021
roku (Nota 7.8).
7. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
7.1

Zysk na akcję

Zysk na akcję obliczany jest poprzez podzielenie zysku za rok obrotowy przypadającego na właścicieli
Jednostki Dominującej przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w danym okresie sprawozdawczym
skorygowaną proporcjonalnie o efekt zmiany liczby występujących udziałów wskutek przekształcenia
formy prawnej Jednostki Dominującej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w spółkę akcyjną, zakładając brak jednoczesnej zmiany zasobów. Średnia ważona liczba akcji
w każdym prezentowanym okresie została skorygowana tak, jakby przekształcenie formy prawnej
Spółki miało miejsce już na 1 stycznia 2018 roku.
W okresach objętych niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
występowały instrumenty kapitałowe rozwadniające średnią ważoną liczbę akcji zwykłych służących do
wyliczenia podstawowego zysku na akcję i wynikały one z uprawnień przyznanych w ramach programu
płatności w formie akcji, opisanego w Nocie 6.7. Dla celów wyliczenia liczby akcji mających
rozwadniający wpływ na wskaźnik zysku na akcję wykorzystane zostały średnie ważone ceny akcji
Spółki ustalone poprzez odniesienie do faktycznych transakcji zakupu akcji przez Spółkę.
9 miesięcy
zakończone
30.09.2021
(niebadane)

9 miesięcy
zakończone
30.09.2020
(niebadane)

Działalność kontynuowana

210 739

74 072

Zysk netto przypadający właścicielom Jednostki Dominującej

210 739

74 072

-

-

210 739

74 072

Średnia ważona liczba akcji zwykłych - dla celów ustalenia podstawowego
zysku na akcję

6 695 649

6 695 649

Średnia ważona liczba akcji zwykłych* - dla celów ustalenia podstawowego
zysku na akcję - po przekształceniu w spółkę akcyjną

66 956 488

66 956 488

109 114

79 832

67 065 602

67 036 320

Podstawowy zysk na akcję (w PLN) - działalność kontynuowana

3,15

1,11

Rozwodniony zysk na akcję (w PLN) - działalność kontynuowana

3,14

1,10

Zysk netto przypadający właścicielom Jednostki Dominującej

Wpływ rozwodnienia
Zysk netto przypadający właścicielom Jednostki Dominującej,
skorygowany o efekt rozwodnienia

Wpływ rozwodnienia (program płatności w formie akcji)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych* dla celów ustalenia rozwodnionego
zysku na akcję - po przekształceniu w spółkę akcyjną

*Liczba akcji bezpośrednio po przekształceniu wyniosła 66.973.370, co oznacza przekształcenie udziałów na akcje według
parytetu 1 udział na 10 akcji. Średnioważona liczba udziałów w każdym z okresów została przeliczona na liczbę akcji spółki
po przekształceniu - proporcjonalnie przy zastosowaniu powyższego parytetu.
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7.2

Transakcje z jednostkami powiązanymi

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem pomiędzy Grupą i jednostkami z nią powiązanymi nie
wystąpiły transakcje zawierane na innych warunkach niż rynkowe.
Członkowie Zarządu Jednostki Dominującej, Rady Nadzorczej oraz bliscy członkowie ich rodzin ani inne
podmioty z nimi powiązane, nie dokonywali transakcji ze spółkami Grupy mających istotny wpływ
na zysk lub stratę okresu sprawozdawczego oraz sytuację finansową Grupy.
7.3

Wynagrodzenie i pozostałe transakcje z kluczowym personelem kierowniczym

Wynagrodzenie kluczowego personelu kierowniczego
Za członków kluczowego personelu kierowniczego Grupa uznaje Zarząd Jednostki Dominującej oraz
Radę Nadzorczą.
30 września 2021
(niebadane)
1 807

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze

30 września 2020
(niebadane)
1 173

Płatności w formie akcji

11 317

731

Razem

13 124

1 904

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze dotyczą kosztów wynagrodzeń i premii wraz z narzutami
członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
Świadczenia niepieniężne otrzymywane przez członków kluczowego personelu kierowniczego Grupy
dotyczą przede wszystkim korzystania przez nich z pakietów medycznych, samochodów służbowych
i telefonów służbowych dla celów prywatnych i ich wartość nie jest znacząca.
Płatności dla kluczowego personelu kierowniczego wynikające z posiadanych udziałów
w Spółce

Przepływy:
- wypłacone dywidendy
- wypłacone wynagrodzenie z tytułu nabycia udziałów Spółki będących w
posiadaniu członków Zarządu
Razem

7.4

30 września 2021
(niebadane)

30 września 2020
(niebadane)

(52 970)

(39 905)

(6 610)

-

(59 580)

(39 905)

30 września 2021
(niebadane)

30 września 2020
(niebadane)

56 577
23 870
11 317
11 667
2 329

57 207
8 959
731
10 320
1 543

105 760

78 760

Koszty świadczeń pracowniczych

Wynagrodzenia
Premie
Płatności w formie akcji
Ubezpieczenia społeczne
Inne świadczenia pracownicze
Razem
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7.5

Pozostałe informacje, istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku
finansowego

Poza informacjami ujawnionymi w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym, Grupa nie posiada innych istotnych informacji, które jej zdaniem byłyby istotne dla oceny
jej sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego.
7.6

Zobowiązania warunkowe

Wystawca gwarancji

Waluta

30 września 2021
(niebadane)

31 grudnia 2020

PKO Bank Polski S.A.

EUR

487

484

Razem

EUR

487

484

Jako zobowiązania warunkowe Grupa ujmuje gwarancje bankowe wystawione na zlecenie Jednostki
Dominującej. Gwarancje te stanowią zabezpieczenie płatności leasingowych wynikających z umów
najmu powierzchni biurowych, w których Grupa jest leasingobiorcą.
7.7

Wpływ pandemii koronawirusa na działalność gospodarczą Grupy

Na dzień publikacji niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, Zarząd Spółki ocenia, że utrzymujący się stan epidemii, wprowadzony w roku 2020 na
terytorium Polski oraz stan nadzwyczajny na terytorium Ukrainy w związku z pandemią wirusa
SARS-CoV-2 (koronawirus), powodującego chorobę COVID-19, nie wpływa negatywnie na zakres
prowadzonej przez Grupę działalności gospodarczej w roku 2021 i jej sytuację finansową, a tym samym
na założenie kontynuowania działalności gospodarczej.
W roku 2020 Grupa odnotowała spadek przychodów z umów z klientami w porównaniu do roku
obrotowego zakończonego 31 grudnia 2019 roku na skutek rozprzestrzeniającej się wówczas bardzo
szybko choroby COVID-19. Pracodawcy zmuszeni byli do podjęcia szczególnych kroków celem
zapewnienia ciągłości pracy i funkcjonowania przedsiębiorstw. W konsekwencji, znacząco zmniejszyła
się liczba oferowanych oraz nowo utworzonych miejsc pracy, co przełożyło się bezpośrednio na brak
prowadzonych przez pracodawców projektów rekrutacyjnych. W reakcji na spadek przychodów Grupa,
m.in. zmniejszyła zatrudnienie, dostosowując jego wielkość do zmniejszonej aktywności klientów oraz
ograniczyła działania marketingowe.
W trzecim i czwartym kwartale 2020 roku przedsiębiorcy ponownie rozpoczęli podejmowanie decyzji
dotyczących zmian zatrudnienia. Powoli i ostrożnie zaczęli przywracać prowadzoną działalność
do stanu przed pandemią, w tym zwiększać bądź modyfikować stan zatrudnienia. Największy popyt
na pracowników odnotowano w sektorach centr logistycznych, dystrybucyjnych oraz informatycznych.
Pozytywnie to wpłynęło na przychody z umów z klientami Grupy, które zaczęły stopniowo rosnąć,
co pozwoliło Grupie ponownie zwiększać zatrudnienie i nakłady na działania marketingowe.
Usługi oferowane przez spółki z Grupy umożliwiają pracodawcom efektywne zarządzanie procesami
rekrutacji oraz zabezpieczają dane kandydatów w najlepszy możliwy sposób, zgodnie z wymaganiami
określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych. Ostatnie kwartały obserwacji rynku pracy
wskazują, że zapotrzebowanie na pracowników uzależnione jest od branży, w której działa dane
przedsiębiorstwo. W wielu branżach, na przykład w branży informatycznej, liczba ofert pracy jest duża,
a procesy rekrutacyjne są coraz bardziej intensywne. Odzwierciedleniem coraz większego popytu
na pracowników jest widoczny wzrost przychodów z umów z klientami za okres 9 miesięcy 2021 roku
w stosunku do przychodów osiągniętych w roku 2020.
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Na dzień sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Spółka oceniła, że pandemia koronawirusa nie wpływa na istotne osądy i stopień
niepewności szacunków prezentowanych w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym ze względu na brak negatywnego wpływu pandemii na wyniki finansowe
Grupy w 2021 roku. Podobnie przyjęte na potrzeby wyceny posiadanych aktywów prognozy finansowe
nie zakładają specyficznego wpływu pandemii na zawarte w nich przepływy finansowe, przy czym
podmioty stanowiące inwestycje wyceniane metodą praw własności w różnym tempie wracają do
sytuacji finansowej sprzed pandemii. Spółka regularnie osiąga dochód podatkowy i wykorzystuje
ujemne różnice przejściowe od zobowiązań z tytułu umów z klientami. Nie odnotowano również
negatywnych zmian w zakresie ściągalności należności. Grupa posiada wystarczające środki finansowe
pozwalające na kontynuowanie działalności, w tym regulowanie bieżących zobowiązań.
Aktualna sytuacja epidemiologiczna będzie nadal sprzyjała wykorzystywaniu przez przedsiębiorstwa
technologicznych rozwiązań wspierających rekrutację z uwagi na ograniczanie do minimum
tradycyjnych procesów rekrutacyjnych opartych na bezpośrednim kontakcie z kandydatami. Grupa
odpowiada na takie potrzeby rynku, oferując odpowiednio przygotowane narzędzia i produkty.
Ponadto, Grupa posiada infrastrukturę informatyczną, która umożliwia kontynuowanie działalności
gospodarczej w trybie zdalnym w znacznym zakresie. Grupa zapewnia dotychczasowy poziom
świadczonych usług, w szczególności obsługę klienta oraz ciągłość działania.
W związku z trwającym zagrożeniem związanym z koronawirusem, Grupa podejmuje również działania
w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom, klientom i partnerom biznesowym.
Koncentrują się one przede wszystkim na określeniu zasad przebywania w biurach spółek z Grupy,
organizacji podróży służbowych, spotkań z klientami i dostawcami oraz postępowania w przypadku
podejrzenia i potwierdzenia zakażenia.
Jednocześnie Zarząd Jednostki Dominującej obserwuje na bieżąco wpływ pandemii na sytuację
rynkową w poszczególnych sektorach gospodarki, starając się jednocześnie ulepszać oferowane
klientom produkty, odpowiadając tym samym na potrzeby klientów.
7.8

Zdarzenia po dacie bilansowej

Zmiany kapitału podstawowego
W dniu 5 października 2021 roku, zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Grupa Pracuj S.A. z dnia 11 sierpnia 2021 roku, nastąpiło obniżenie kapitału podstawowego Jednostki
Dominującej o kwotę 652.600,00 złotych, w drodze umorzenia nabytych przez Jednostkę Dominującą
130.520 akcji własnych o wartości nominalnej 5,00 złotych każda.
W dniu 5 października 2021 roku, w związku z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Grupa Pracuj S.A. z dnia 11 sierpnia 2021 roku oraz z rozliczeniem programu motywacyjnego
z dnia 5 grudnia 2017 roku, nastąpiło podwyższenie kapitału podstawowego Jednostki Dominującej
do kwoty 340.521.250,00 złotych o kwotę 6.307.000,00 złotych, w drodze emisji 1.261.400 akcji
zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 5,00 złotych każda. Akcje, zostały objęte w zamian
za wkład pieniężny, przez uprawnionych członków programu, w tym akcje o wartości 5.363.950,00
złotych objęte zostały przez członków Zarządu Jednostki Dominującej.
Inwestycja w spółkę Fitqbe sp. z o.o.
W dniu 10 maja 2021 roku została podpisana umowa dotycząca inwestycji w Fitqbe,
w ramach której Spółka objęła w dniu 2 sierpnia 2021 roku 44 udziały. Zgodnie z postanowieniami
umowy Spółce przysługuje opcja kupna (dalej ”Opcja call”) dodatkowych udziałów. W związku z tym,
w dniu 7 października 2021 roku Jednostka Dominująca zawarła z Pracuj Ventures sp. z o.o. ASI sp.k.
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przedwstępną umowę sprzedaży udziałów dotyczącą nabycia dodatkowych 33 udziałów w kapitale
zakładowym Fitqbe. Grupa Pracuj S.A. prawdopodobnie nabędzie udziały nie wcześniej
niż 1 marca 2022 roku. Wskutek zawartej umowy przedwstępnej oraz postanowień dotyczących
Opcji call rozpoznano zobowiązanie z tytułu nabycia aktywów finansowych w wysokości 2.590 tys.
złotych, zaprezentowane w pozycji pozostałych zobowiązań finansowych, odpowiednio
krótkoterminowych fi długoterminowych, w korespondencji z inwestycją wycenioną metodą praw
własności. Po zrealizowaniu transakcji nabycia dodatkowych 33 udziałów, Spółka będzie posiadała
łącznie 77 udziały stanowiące 22% udziału w kapitale zakładowym Fitqbe.
Ustanowienie kapitału docelowego
W dniu 22 października 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A.
podjęło uchwałę, w ramach której Zarząd Jednostki Dominującej jest upoważniony do podwyższenia
kapitału podstawowego Jednostki Dominującej poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela
serii D w liczbie nie większej niż 1.191.823 o wartości nominalnej 5,00 złotych każda oraz o łącznej
wartości nominalnej nie większej niż 5.959.115,00 złotych. W granicach kapitału docelowego Zarząd
Jednostki Dominującej uprawniony jest do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału
podstawowego Jednostki Dominującej.
Ustanowienie kapitału docelowego jest związane z przygotowaniami do wprowadzenia programów
motywacyjnych dla kluczowych osób zatrudnionych w Grupie.
Wniesienie akcji spółki Grupa Pracuj S.A. do spółki Frascati Investments sp. z o.o.
W dniu 22 października 2021 roku akcjonariusz większościowy Przemysław Gacek wniósł w formie
wkładu niepieniężnego 34.733.168 akcji zwykłych imiennych serii A spółki Grupa Pracuj S.A. do spółki
Frascati Investments sp. z o.o. W wyniku tej transakcji nie zaszły zmiany w zakresie kontroli nad spółką
Grupa Pracuj S.A., ani w zakresie beneficjenta rzeczywistego.
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Zatwierdzenie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
zakończony dnia 30 września 2021 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd Grupy Pracuj S.A.
dnia 8 listopada 2021 roku.
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA HISTORYCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupa Pracuj S.A. (dawniej Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Sprawozdanie z badania historycznych informacji finansowych
Opinia
Na potrzeby Prospektu oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych
lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy
2003/71/WE, jak również zgodnie z wymogami Rozporządzenia Delegowanego Komisji
(UE) nr 2019/980 z dnia 14 marca 2019 roku, uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji
i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów
wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylającego
rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004, przeprowadziliśmy badanie historycznych
informacji finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. („Grupa”), w której jednostką
dominującą jest Grupa Pracuj S.A. (dawniej Grupa Pracuj sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie,
ul. Prosta 68 („Spółka” lub „Jednostka dominująca”), na które składają się: skonsolidowane
sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, 31 grudnia 2019 roku,
oraz 31 grudnia 2018 roku, skonsolidowane sprawozdania z całkowitych dochodów,
skonsolidowane sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz skonsolidowane
sprawozdania ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okresy 12 miesięcy zakończone
dnia 31 grudnia 2020 roku, 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku, jak również
informacje ogólne oraz noty objaśniające („historyczne informacje finansowe”).
Naszym zdaniem, historyczne informacje finansowe:
- przedstawiają rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej
Grupy na dzień 31 grudnia 2020 roku, 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku
oraz jej skonsolidowanych wyników finansowych i skonsolidowanych przepływów
pieniężnych za okresy 12 miesięcy zakończone w tych dniach zgodnie z mającymi
zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości,
ERNST & YOUNG W POLSCE JEST CZŁONKIEM GLOBALNEJ PRAKTYKI ERNST & YOUNG
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000481039, NIP: 526-020-79-76
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- są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem
Jednostki dominującej.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („ustawa o biegłych
rewidentach”). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana
w sekcji naszego sprawozdania „Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie
historycznych informacji finansowych”.
Jesteśmy niezależni od jednostek Grupy zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki
zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które
mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne
obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania
badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od jednostek
Grupy zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Inne sprawy
Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy sporządzone za lata zakończone
31 grudnia 2020 roku, 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku, to jest za te same
okresy, co historyczne informacje finansowe, zostały sporządzone zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa
o rachunkowości”) oraz były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta działającego
w imieniu innej firmy audytorskiej, który w dniach odpowiednio 22 kwietnia 2021 roku,
18 maja 2020 roku oraz 5 listopada 2019 roku wydał opinie bez zastrzeżeń o tych
sprawozdaniach finansowych. Główne różnice pomiędzy zasadami rachunkowości
zgodnymi z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały
zatwierdzone przez UE, a zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości
zostały przedstawione w punkcie 1.8 informacji ogólnych do historycznych informacji
finansowych.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za historyczne informacje finansowe
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie historycznych
informacji finansowych, które przedstawiają rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej
2
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sytuacji majątkowej i finansowej oraz skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, obowiązującymi
Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej, a także za kontrolę
wewnętrzną, którą Zarząd Jednostki dominującej uznaje za niezbędną, aby umożliwić
sporządzenie historycznych informacji finansowych niezawierających istotnego
zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając historyczne informacje finansowe Zarząd Jednostki dominującej jest
odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy (Jednostki dominującej oraz istotnych jednostek)
do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd Jednostki dominującej albo zamierza
dokonać likwidacji Grupy (Jednostki dominującej lub istotnych jednostek), albo zaniechać
prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
są zobowiązani do zapewnienia, aby historyczne informacje finansowe spełniały, mające
zastosowanie, wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej Jednostki dominującej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu
sprawozdawczości finansowej, w tym nadzór nad funkcjonowaniem i skutecznością kontroli
wewnętrznej w kontekście sprawozdawczości finansowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie historycznych informacji finansowych
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy historyczne informacje finansowe
jako całość nie zawierają istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem
oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność
jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie
z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać
na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać,
że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte
na podstawie tych historycznych informacji finansowych.
Zgodnie z § 5 Międzynarodowego Standardu Badania 320, koncepcja istotności stosowana
jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania, jak
i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych
zniekształceń, jeśli występują, na historyczne informacje finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym, wszystkie opinie
i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem
jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami
badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta.
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Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy
ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki
dominującej obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia historycznych informacji
finansowych spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy
procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które
są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego
wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych
pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej,
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach,
ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy,
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Jednostki dominującej,
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki
dominującej zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz,
na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana
ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Grupy do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna
niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia w historycznych informacjach finansowych lub,
jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są
oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania
biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować,
że Grupa zaprzestanie kontynuacji działalności,
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość historycznych informacji
finansowych, w tym ujawnienia, oraz czy historyczne informacje finansowe przedstawiają
będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację,
- uzyskujemy wystarczające odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji
finansowych jednostek lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy w celu
wyrażenia opinii na temat historycznych informacji finansowych. Jesteśmy
odpowiedzialni za kierowanie, nadzór i przeprowadzenie badania Grupy i pozostajemy
wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię z badania.
4
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Przekazujemy Radzie Nadzorczej Jednostki dominującej informacje o, między innymi,
planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach
badania historycznych informacji finansowych, w tym wszelkich znaczących słabościach
kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Kluczowy biegły rewident

Marcin Zieliński
biegły rewident
nr w rejestrze: 10402

działający w imieniu:
Ernst & Young Audyt Polska spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
nr na liście firm audytorskich: 130

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2021 roku
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA

Nota

Przychody z umów z klientami
Amortyzacja
Koszty usług marketingowych
Koszty usług korzystania z oprogramowania
Pozostałe usługi obce
Koszty świadczeń pracowniczych
Pozostałe koszty
Inne przychody operacyjne
Inne koszty operacyjne
Oczekiwane straty kredytowe

2020

2019

2018

2.2

299 308

367 503

327 229

7.5

(11 471)
(16 080)
(6 132)
(16 213)
(108 880)
(3 938)
660
(583)
(557)

(11 014)
(40 433)
(5 085)
(22 000)
(120 910)
(8 132)
1 081
(790)
(334)

(9 919)
(32 663)
(3 290)
(21 827)
(115 309)
(9 042)
588
(8 392)
(318)

136 114

159 886

127 057

1 946
(6 871)

3 057
(9 671)

21 865
(7 183)

(4 925)

(6 614)

14 682

-

(763)

-

2 258

7 941

6 327

133 447

160 450

148 066

2.3
2.3
5.4.2

Zysk z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe

2.4
2.4

Przychody / (koszty) finansowe netto
Strata na sprzedaży udziałów jednostek
podporządkowanych
Udział w zysku / (stracie) jednostek wykazywanych metodą
praw własności

6.4

Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

(26 519)

(32 093)

(30 415)

Zysk netto z działalności kontynuowanej

106 928

128 357

117 651

Zysk netto

106 928

128 357

117 651

2020

2019

2018

Niepodlegające reklasyfikacji do wyniku finansowego

(2)

(113)

(113)

Zyski/straty z tytułu przeszacowania rezerw na świadczenia
pracownicze

(2)

(113)

(113)

Podlegające reklasyfikacji do wyniku finansowego

342

105

251

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających
zagranicą

342

105

251

Razem inne całkowite dochody

340

(8)

138

107 268

128 349

117 789

INNE CAŁKOWITE DOCHODY

3.1

Nota

CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM
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Nota

2020

2019

2018

105 753
1 175

125 502
2 855

117 231
420

106 928

128 357

117 651

106 093

125 485

117 373

1 175

2 864

416

107 268

128 349

117 789

Zysk netto przypadający na:
Właścicieli Jednostki Dominującej
Udziały niekontrolujące

Całkowite dochody ogółem przypadające na:
Właścicieli Jednostki Dominującej
Udziały niekontrolujące

Zysk podstawowy na akcję (PLN) - działalność
kontynuowana

7.1

1,58

1,87

1,71

Zysk rozwodniony na akcję (PLN) - działalność
kontynuowana

7.1

1,56

1,86

1,71
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
AKTYWA

Nota

31 grudnia
2020

31 grudnia
2019

31 grudnia
2018

1 stycznia
2018

Wartości niematerialne

6.1

2 750

2 381

2 349

8 249

Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
Inwestycje wyceniane metodą praw własności
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa niefinansowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

6.2
6.3
6.4
5.2
6.5

11 214
24 922
23 945
34 817
244

13 625
33 730
25 861
29 254
291

9 916
23 921
28 214
24 084
348

9 363
25 627
17 148
3 527
406

3.1

23 493

24 374

24 244

21 335

Aktywa trwałe

121 385

129 516

113 076

85 655

5.2

30 175

38 477

41 915

27 333

-

-

-

45

5.2
6.5
4.4

15 082
4 186
135 227

16 245
3 404
85 934

10 182
4 560
93 544

1 481
5 229
85 129

Aktywa obrotowe

184 670

144 060

150 201

119 217

Aktywa razem

306 055

273 576

263 277

204 872

Należności handlowe
Należności z tytułu bieżącego podatku
dochodowego
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa niefinansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
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KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Fundusz celowy na zakup udziałów własnych
Programy płatności w formie akcji
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia
Rozliczenie połączeń
Zyski / (Straty) zatrzymane

Nota

31 grudnia
2020

4.2

31 grudnia
2019

31 grudnia
2018

1 stycznia
2018

334 867
107 247
2 960
16 685
37 812
488
(586 707)
189 839

335 367
99 299
9 639
15 954
(226)
146
(586 707)
182 134

342 815
99 299
12 035
(113)
41
(586 707)
109 131

342 815
99 299
6 035
(210)
(586 707)
26 912

Kapitał własny przypisany właścicielom
Jednostki Dominującej

103 191

55 606

(23 499)

(111 856)

Kapitał udziałowców niekontrolujących

(216)

392

681

1 490

Kapitał własny razem
Kredyty
Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania wobec pracowników
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

102 975

55 998

(22 818)

(110 366)

4.3
4.3
6.7

23 647
1 549

28 285
29 471
7 927

69 475
22 468
5 119

139 138
25 414
7 278

3.1

-

-

-

20

25 196

65 683

97 062

171 850

4.3
4.3
6.7
5.3
6.6
5.3

29 294
8 499
20 306
9 018
7 735
-

918
8 510
11 971
5 963
9 245
-

39 629
6 565
21 679
7 164
9 584
259

37 985
2 489
14 723
5 570
6 475
7 438

2 731

8 262

10 330

630

2.2

100 301

107 026

93 823

68 078

Zobowiązania krótkoterminowe

177 884

151 895

189 033

143 388

Zobowiązania razem

203 080

217 578

286 095

315 238

Kapitał własny i zobowiązania razem

306 055

273 576

263 277

204 872

Zobowiązania długoterminowe
Kredyty
Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania wobec pracowników
Zobowiązania handlowe
Pozostałe zobowiązania niefinansowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
dochodowego Signature Not Verified
Dokument
podpisany przez
Zobowiązania z tytułu
umów
PRZEMYSŁAW GACEK
Data: 2021.08.18 13:09:30 CEST
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Nota

2020

Przepływy pieniężne z działalności
operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem

2019

2018

133 447

160 450

148 066

(2 258)

(7 941)

(6 327)

11 471
4 610
2 089
1 554

11 014
(860)
3 347
5 850

9 919
890
6 045
(12 559)

731

3 919

6 000

(31 168)

(34 276)

(23 575)

1 955
8 322
(1 020)
2 753
(1 510)
(6 725)
209

(7 040)
3 413
1 180
(791)
(339)
13 203
(113)

4 658
(14 594)
640
1 194
3 111
25 745
(21)

124 460

151 016

149 192

(51 989)
46 196
4 123

(73 014)
61 000
5 314

(23 565)
1 400
1 213

549

536

404

(2 332)

(7 217)

(6 318)

(377)

(309)

16
45
(342)

(3 830)

(13 690)

(27 147)

(61 791)
-

(47 909)

769
(7 797)
(1 998)

(6 338)
500
(80 000)
(7 753)
(3 463)

(1 236)
(35 012)
7
(70 000)
(3 381)
(4 064)

(70 817)

(144 963)

(113 686)

49 813

(7 637)

8 359

Korekty:
Udział w (zysku) / stracie jednostek wycenianych
metodą praw własności
Amortyzacja
(Zysk) / Strata z tytułu różnic kursowych
(Zysk) / Strata z tytułu odsetek
(Zysk) / Strata z działalności inwestycyjnej
Wycena programu płatności w formie akcji
rozliczanych w instrumentach kapitałowych
Podatek dochodowy zapłacony
Zmiany w kapitale obrotowym:
Zobowiązania wobec pracowników
Należności handlowe
Pozostałe aktywa niefinansowe
Zobowiązania handlowe
Pozostałe zobowiązania niefinansowe
Zobowiązania z tytułu umów
Pozostałe korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej

4.5
4.5
4.5
4.5

Przepływy pieniężne z działalności
inwestycyjnej
Nabycie aktywów finansowych
Wpływy ze zbycia aktywów finansowych
Otrzymane dywidendy
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów
trwałych oraz wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz
wartości niematerialnych
Otrzymane odsetki
Spłaty udzielonych pożyczek
Pozostałe wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności
finansowej
Dywidendy zapłacone
Nabycie udziałów własnych
Wpływy netto z wydania udziałów
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu
Odsetki zapłacone
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
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Nota
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Różnice kursowe od środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
Stan środków pieniężnych wykazane w sprawozdaniu z
sytuacji finansowej

4.4

2020

2019

2018

85 934

93 544

85 129

(520)

27

56

135 227

85 934

93 544

135 227

85 934

93 544

9
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31 grudnia 2018

342 815

-

Transakcje z właścicielami

-

-

-

Dywidendy

Płatności w formie akcji

-

-

Nabycie udziałów własnych

99 299

-

-

-

-

Utworzenie kapitału
rezerwowego z podziału
zysku

-

-

-

-

-

-

99 299

-

342 815

Kapitał
zapasowy

Podwyższenie kapitału
podstawowego

Zysk / (strata) netto za okres
Inne całkowite dochody za
okres
Całkowite dochody ogółem
za okres

1 stycznia 2018

Kapitał
podstawowy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(35 012)

35 012

Fundusz
celowy na
zakup
udziałów
własnych

12 035

6 000

6 000

-

-

-

-

-

-

-

6 035

Programy
płatności w
formie akcji

-

-

(113)

-

-

-

-

-

-

(113)

(113)

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

41

-

-

-

-

-

-

251

251

-

(210)

Różnice
kursowe z
przeliczenia

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

(586 707)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(586 707)

Rozliczenie
połączeń

109 131

(35 012)

-

-

-

(35 012)

-

117 231

-

117 231

26 912

Zyski /
(straty)
zatrzymane

(23 499)

(29 012)

6 000

-

(35 012)

-

-

117 369

138

117 231

(111 856)

Kapitał
własny
przypisany
udziałowcom
Jednostki
Dominującej

681

(1 229)

-

(1 236)

-

-

7

420

-

420

1 490

Kapitał
udziałowców
niekontrolujących

10

(22 818)

(30 241)

6 000

(1 236)

(35 012)

-

7

117 789

138

117 651

(110 366)

Kapitał
własny
razem

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

-

-

F-60
-

-

-

(7 448)

335 367

Płatności w formie akcji

Sprzedaż jednostki zależnej z
udziałami niekontrolującymi

Transakcje z właścicielami

31 grudnia 2019

99 299

-

-

-

-

-

-

-

Dywidendy

(7 948)

-

Nabycie udziałów własnych

Umorzenie udziałów
własnych

-

-

-

-

500

-

99 299

Kapitał
zapasowy

-

342 815

Utworzenie kapitału
rezerwowego z podziału
zysku

Podwyższenie kapitału
podstawowego

Zysk / (strata) netto za okres
Inne całkowite dochody za
okres
Całkowite dochody ogółem
za okres

1 stycznia 2019

Kapitał
podstawowy

-

-

-

-

-

9 639

9 639

-

-

-

7 948

(6 338)

8 029

Fundusz
celowy na
zakup
udziałów
własnych

Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
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15 954

3 919

-

3 919

-

-

-

-

-

-

-

-

12 035

Programy
płatności w
formie akcji

(226)

-

-

-

-

-

-

-

-

(113)

(113)

-

(113)

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

146

-

-

-

-

-

-

-

-

105

105

-

41

Różnice
kursowe z
przeliczenia

(586 707)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(586 707)

Rozliczenie
połączeń

182 134

(52 499)

-

-

(44 470)

-

-

(8 029)

-

125 502

-

125 502

109 131

Zyski /
(straty)
zatrzymane

55 606

(46 389)

-

3 919

(44 470)

-

(6 338)

-

500

125 494

(8)

125 502

(23 499)

Kapitał
własny
przypisany
udziałowcom
Jednostki
Dominującej

392

(3 144)

295

-

(3 439)

-

-

-

-

2 855

-

2 855

681

Kapitał
udziałowców
niekontrolujących

11

55 998

(49 533)

295

3 919

(47 909)

-

(6 338)

-

500

128 349

(8)

128 357

(22 818)

Kapitał
własny
razem

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

-

Całkowite dochody ogółem za
okres

F-61

31 grudnia 2020

334 867

(500)

-

Transakcje z właścicielami

-

Płatności w formie akcji

-

Przeniesienie kapitału
rezerwowego na zapasowy

Dywidendy

-

(1 269)

Podział wyniku

Umorzenie udziałów własnych

769

-

Inne całkowite dochody za okres

Podwyższenie kapitału
podstawowego

-

335 367

Zysk / (strata) netto za okres

1 stycznia 2020

Kapitał
podstawowy

107 247

7 948

-

-

7 948

-

-

-

-

-

-

99 299

Kapitał
zapasowy

2 960

(6 679)

-

-

(7 948)

-

1 269

-

-

-

-

9 639

Fundusz
celowy na
zakup udziałów
własnych

Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

16 685

731

731

-

-

-

-

-

-

-

-

15 954

Programy
płatności w
formie akcji

37 812

38 040

-

-

-

38 040

-

-

(2)

(2)

-

(226)

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

488

-

-

-

-

-

-

-

342

342

-

146

Różnice
kursowe z
przeliczenia

(586 707)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(586 707)

Rozliczenie
połączeń

189 839

(98 048)

-

(60 008)

-

(38 040)

-

-

105 753

-

105 753

182 134

Zyski /
(straty)
zatrzymane

103 191

(58 508)

731

(60 008)

-

-

-

769

106 093

340

105 753

55 606

Kapitał
własny
przypisany
udziałowcom
Jednostki
Dominującej

(216)

(1 783)

-

(1 783)

-

-

-

-

1 175

-

1 175

392

Kapitał
udziałowców
niekontrolujących

12

102 975

(60 291)

731

(61 791)

-

-

-

769

107 268

340

106 928

55 998

Kapitał
własny
razem

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

Prospekt Grupa Pracuj S.A.
Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1

Informacje ogólne o Jednostce Dominującej

Nazwa

Grupa Pracuj spółka akcyjna

Siedziba

ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa

Rejestracja

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

KRS

0000913770

NIP

527-27-49-631

Grupa Pracuj spółka akcyjna (zwana dalej „Grupą Pracuj S.A.”, „Jednostką Dominującą” lub „Spółką”)
jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. (zwanej dalej „Grupą”).
2 sierpnia 2021 roku nastąpiła zmiana formy prawnej Spółki i jej przekształcenie w spółkę akcyjną ze
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka rozpoczęła działalność dnia 6 listopada 2015 roku. W 2016 roku, działając jako Grupa Pracuj
Holding sp. z o.o., Spółka połączyła się z ówczesną Grupą Pracuj S.A., która od 2000 roku prowadziła
działalność w zakresie internetowych usług rekrutacyjnych w Polsce, a od 2007 roku poprzez swoją
jednostkę zależną również na Ukrainie.
Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR z regionu Europy ŚrodkowoWschodniej, opartą o internetowe serwisy z ogłoszeniami o pracę, która świadczy usługi wsparcia
różnych podmiotów w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników. Grupa ułatwia
użytkownikom jej serwisów znalezienie odpowiedniego zatrudnienia umożliwiającego pełne
wykorzystanie ich potencjału oraz tworzy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku
HR. Marki należące do Grupy tworzą zaawansowany cyfrowy ekosystem dla branży HR, spośród
których najważniejsze to Pracuj.pl, Robota.ua i eRecruiter.

1.2

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz do dnia zatwierdzenia niniejszych Historycznych Informacji
Finansowych skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:
•

Przemysław Gacek - Prezes Zarządu,

•

Gracjan Fiedorowicz - Członek Zarządu,

•

Rafał Nachyna - Członek Zarządu,

•

Mykola Mykhaylov - Członek Zarządu do 31 grudnia 2020 roku.

Mykola Mykhaylov złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Grupy Pracuj S.A. z dniem 31
grudnia 2020 roku. Do dnia zatwierdzenia niniejszych Historycznych Informacji Finansowych nie było
innych zmian w składzie Zarządu Spółki.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz do dnia zatwierdzenia niniejszych Historycznych Informacji
Finansowych w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili:
•

Maciej Noga - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
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•

Wojciech Stankiewicz - Członek Rady Nadzorczej,

•

Maciej Filipkowski - Członek Rady Nadzorczej,

•

John Doran - Członek Rady Nadzorczej,

•

Przemysław Budkowski - Członek Rady Nadzorczej od 1 czerwca 2020 roku,

•

Agnieszka Słomka-Gołębiowska - Członek Rady Nadzorczej od 11 sierpnia 2021 roku.

Do dnia 31 maja 2020 roku Członkiem Rady Nadzorczej była Grażyna Rzehak-Majcherek.
1.3

Skład Grupy i zasady konsolidacji

Grupa składa się z Jednostki Dominującej, tj. Grupy Pracuj S.A. oraz jej jednostek zależnych.
Historyczne Informacje Finansowe Grupy obejmują informacje finansowe Jednostki Dominującej oraz
jej wszystkich jednostek zależnych. Dane jednostek zależnych ujmowane są w oparciu o metodę
konsolidacji pełnej.
Ponadto Grupa posiada udziały w jednostkach stowarzyszonych, które wyceniane są przy zastosowaniu
metody praw własności.
Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek zależnych i stowarzyszonych zostały sporządzone za te
same okresy sprawozdawcze, co sprawozdania Jednostki Dominującej, przy zastosowaniu spójnych
zasad rachunkowości.
Jednostki zależne
Jednostka zależna to spółka, nad którą inna spółka sprawuje kontrolę. Inwestor sprawuje kontrolę
nad spółką, w której dokonano inwestycji, wtedy i tylko wtedy, gdy inwestor ten jednocześnie:
•

sprawuje władzę nad spółką, w której dokonano inwestycji,

•

z tytułu swojego zaangażowania w spółce, w której dokonano inwestycji, podlega ekspozycji
na zmienne wyniki finansowe lub posiada prawo do zmiennych wyników finansowych,

•

posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad spółką, w której dokonano
inwestycji, do wywierania wpływu na wysokość swoich wyników finansowych.

Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę,
natomiast przestają być konsolidowane z dniem ustania kontroli. W momencie utraty kontroli nad
jednostką zależną Jednostka Dominująca wyłącza ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej aktywa i zobowiązania tej jednostki oraz związane z nią udziały niekontrolujące i
przypisane do nich składniki innych całkowitych dochodów, ujmuje wartość godziwą otrzymanej
zapłaty, a zysk lub stratę ujętą w związku z utratą kontroli ujmuje w zysku lub stracie bieżącego
okresu.
Objęcie kontroli nad jednostką stanowiącą przedsięwzięcie rozlicza się metodą nabycia. Na dzień
przejęcia możliwe do zidentyfikowania nabyte aktywa oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe
jednostki przejmowanej stanowiącej przedsięwzięcie wycenia się początkowo według wartości
godziwej. Nadwyżka kosztu przejęcia ustalonego jako suma wartości godziwej przekazanej zapłaty
oraz wartości udziałów niekontrolujących wycenionych w wartości ich proporcjonalnego udziału w
aktywach netto jednostki przejmowanej nad wartością godziwą przejętych aktywów netto jest
ujmowana jako wartość firmy. Ujemna wartość firmy ujmowana jest niezwłocznie w zysku lub stracie
bieżącego okresu.
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Grupa wycenia udziały niekontrolujące według proporcjonalnego udziału w wartości netto możliwych
do zidentyfikowania aktywów netto jednostki zależnej na dzień przejęcia. W kolejnych okresach
wartość udziałów niekontrolujących korygowana jest o zmiany wartości kapitału własnego jednostki
zależnej w proporcji do posiadanych udziałów. Całkowity dochód jest alokowany do udziałów
niekontrolujących nawet wtedy, gdy powoduje powstanie ujemnej wartości tych udziałów.
Zmiany w udziałach własnościowych w jednostce zależnej, które nie skutkują utratą kontroli ujmuje
się jako transakcje z właścicielami i wykazuje bezpośrednio w kapitale własnym.
Transakcje, rozrachunki i niezrealizowane zyski z transakcji pomiędzy spółkami Grupy są
eliminowane. Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba że transakcja dostarcza
dowodów na utratę wartości przez przekazany składnik aktywów.
Jednostki stowarzyszone
Jednostki stowarzyszone to spółki, na które Grupa wywiera znaczący wpływ, lecz nad którymi nie
sprawuje kontroli ani współkontroli, co zwykle towarzyszy posiadaniu od 20% do 50% ogólnej liczby
głosów w organach stanowiących tych spółek (udział w kapitale podstawowym jednostki nie jest
decydujący). Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wykazywane są metodą praw własności i
ujmowane początkowo według ceny nabycia.
Nadwyżkę ceny nabycia nad wartością godziwą dających się zidentyfikować aktywów netto jednostki
stowarzyszonej na dzień nabycia ujmuje się jako wartość firmy. Wartość firmy włączona jest do
wartości bilansowej inwestycji, a utratę jej wartości wycenia się w ramach całej wartości inwestycji.
Jakąkolwiek nadwyżkę udziału Grupy w wartości godziwej dających się zidentyfikować aktywów,
zobowiązań i zobowiązań warunkowych nad ceną nabycia ujmuje się niezwłocznie w zysku lub
stracie bieżącego okresu.
Udział Grupy w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych od dnia nabycia ujmuje się w zysku
lub stracie bieżącego okresu, zaś jej udział w innych całkowitych dochodach wygenerowanych od
dnia nabycia – w innych całkowitych dochodach. Wartość bilansową inwestycji koryguje się o udział
Grupy w łącznej zmianie stanu kapitału własnego jednostki stowarzyszonej od dnia nabycia. Gdy
udział Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej staje się równy lub większy od udziału Grupy w tej
jednostce stowarzyszonej, obejmującego ewentualne należności długoterminowe stanowiące część
inwestycji netto Grupy w tej jednostce, Grupa zaprzestaje ujmować dalsze straty.
Niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy Grupą a jej jednostkami stowarzyszonymi eliminuje
się proporcjonalnie do udziału Grupy w jednostkach stowarzyszonych. Niezrealizowane straty
również są eliminowane, chyba, że transakcja dostarcza dowodów na wystąpienie utraty wartości
przekazywanego składnika aktywów. Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki
stowarzyszone zostały, tam gdzie było to konieczne, zmienione dla zapewnienia zgodności z
zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę.
Poniższa tabela przedstawia wykaz jednostek zależnych i stowarzyszonych Grupy na koniec wszystkich
okresów objętych niniejszymi Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz na dzień 1 stycznia 2018
roku.
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Polska

Polska

Cypr

Polska

Polska

eRecruitment Solutions Ukraina TOV

HumanWay sp. z o.o. w likwidacji

BinarJobs sp. z o.o.

Snowless Global Ltd

Emplo sp. z o.o.

Architekci Kariery sp. z o.o.

F-65
usługi szkoleniowe

usługi związane z udzielaniem licencji

usługi reklamowe

usługi informatyczne

usługi doradztwa w zakresie zarządzania HR

usługi informatyczne

pozaszkolne formy edukacji

usługi informatyczne

usługi związane z udzielaniem licencji

usługi reklamowe

usługi informatyczne

działalność związana z bazami danych

usługi informatyczne

usługi reklamowe

Przedmiot działalności

-

30 stycznia 2020 roku Grupa Pracuj S.A. założyła spółkę BinarJobs sp. z o.o., w której objęła 100% udziałów.

•
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2 stycznia 2020 roku wspólnicy spółki HumanWay sp. z o.o. podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki i została otwarta jej likwidacja;

-

33%

33%

30%

50%

35%

100%

96%

67%

•

25%

33%

33%

30%

34%

35%

-

96%

67%

100%

100%

100%

67%

1 stycznia 2018

W lipcu 2019 roku Grupa sprzedała wszystkie posiadane udziały w spółce Emplo sp. z o.o;

22%

33%

33%

30%

34%

35%

-

-

67%

-

100%

100%

100%

67%

31 grudnia 2018

•

-

100%

100%

100%

67%

31 grudnia 2019

W sierpniu 2018 roku spółka Architekci Kariery sp. z o.o. została przejęta przez spółkę HumanWay sp. z o.o. w likwidacji (wcześniej: HumanWay sp. z
o.o.) poprzez przeniesienie na nią całego majątku spółki przejmowanej;

22%

33%

33%

30%

34%

35%

-

-

67%

100%

100%

100%

100%

67%

31 grudnia 2020

Udział w kapitale podstawowym

•

Główne zmiany w strukturze Grupy w latach 2018-2020:

Cypr

Polska

Work Ukraine TOV

Coders Lab sp. z o.o.

Ukraina

Video Recruiting Solutions s.r.o.

WorkIP Ltd

Polska

Czechy

Resolutio sp. z o.o.

Polska

Epicode sp. z o.o.

Jednostki stowarzyszone

Polska

Ukraina

eRecruitment Solutions sp. z o.o.

Ukraina

Siedziba

Robota International TOV

Jednostki zależne bezpośrednio

Spółka

Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

Prospekt Grupa Pracuj S.A.
Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

1.4

Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2020 roku, 31
grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku, jak również skonsolidowane sprawozdania z całkowitych
dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym i sprawozdania z przepływów pieniężnych za
okresy zakończone odpowiednio 31 grudnia 2020 roku, 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku
razem z załączonymi notami objaśniającymi (razem „Historyczne Informacje Finansowe”) zostały
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską („MSSF”) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi
w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („IFRIC”). MSSF obejmują standardy i interpretacje
zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”).
Niniejsze Historyczne Informacje Finansowe zawierają skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które
jest pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF, przy
zastosowaniu MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy („MSSF 1”). Wpływ przejścia na MSSF
został przedstawiony w Nocie 1.8.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu
historycznego, za wyjątkiem inwestycji w instrumenty kapitałowe wycenianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy.
Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że wedle jego najlepszej oceny, niniejsze Historyczne
Informacje Finansowe zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy.
Opis stosowanych zasad rachunkowości będących podstawą sporządzenia niniejszych Historycznych
Informacji Finansowych został przedstawiony w poszczególnych notach objaśniających. Zasady te
stosowane były w sposób ciągły we wszystkich prezentowanych okresach.
Historyczne Informacje Finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności
gospodarczej Grupy w niezmienionej formie i zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd
Jednostki Dominującej nie stwierdza na dzień zatwierdzenia niniejszych Historycznych Informacji
Finansowych faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się
przewidzieć przyszłości, w szczególności przeanalizowano wpływ pandemii COVID-19 na działalność
Grupy. Szczegółowe informacje na temat wpływu pandemii COVID-19 znajdują się w Nocie 7.8.
1.5

Ważne szacunki i osądy

Sporządzenie sprawozdania zgodnie z MSSF wymaga zastosowania istotnych szacunków księgowych.
Oszacowania i założenia poddaje się nieustannej weryfikacji na podstawie dotychczasowych
doświadczeń oraz innych czynników, w tym przewidywań co do przyszłych zdarzeń, które w danej
sytuacji wydają się zasadne. Grupa dokonuje oszacowań i przyjmuje założenia dotyczące przyszłości.
Uzyskane w ten sposób oszacowania księgowe z definicji rzadko będą pokrywać się z faktycznymi
rezultatami. Oszacowania i założenia, które niosą za sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia
istotnej korekty wartości sprawozdawczych aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnego roku obrotowego,
omówiono w poszczególnych notach objaśniających do Historycznych Informacji Finansowych.
Pozycje sprawozdania, których dotyczą ważne szacunki i osądy

Nota

Przychody z umów z klientami

2.2

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

3.1

Zobowiązania/należności z tytułu podatków

3.1

Zobowiązania z tytułu leasingu

4.3
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Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

5.1

Należności handlowe

5.2

Udziały nienotowane na aktywnych rynkach

5.2

Wartości niematerialne

6.1

Rzeczowe aktywa trwałe

6.2

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

6.3

Inwestycje wyceniane metodą praw własności

6.4

Zobowiązania wobec pracowników

6.7

Płatności w formie akcji

6.8

1.6

Wpływ nowych standardów i interpretacji

Nowe standardy, zmiany do standardów i interpretacje, które zostały przyjęte przez Unię Europejską,
ale nie są jeszcze obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku są
następujące:
Standard

Opis zmian

Data wejścia w
życie

Zmiany do MSSF 4 Umowy Ubezpieczeniowe („MSSF
4”)

Przedłużenie tymczasowego zwolnienia ze
stosowania MSSF 9

1 stycznia 2021 roku

Zmiany do MSSF 9 Instrumenty Finansowe („MSSF
9”), MSR 39 Instrumenty Finansowe: ujmowanie i
wycena („MSR 39”) oraz MSSF 7 Instrumenty
Finansowe: Ujawnianie informacji („MSSF 7”), MSSF 4
Umowy Ubezpieczeniowe („MSSF 4”) oraz MSSF 16
Leasing: Reforma wskaźnika referencyjnego stopy
procentowej – Etap 2 („MSSF 16”)

Zmiany dotyczą reformy referencyjnej
stopy procentowej i prezentacji umownych
przepływów pieniężnych

1 stycznia 2021 roku

Grupa zdecydowała się rozpocząć stosowanie nowych standardów oraz zmian do istniejących
standardów zgodnie z określoną w nich datą wejścia w życie, tj. nie zdecydowała się na wcześniejsze
zastosowanie powyższych zmian. Nie oczekuje się, aby powyższe zmiany miały znaczący wpływ na
Historyczne Informacje Finansowe Grupy.
Standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje oczekujące na zatwierdzenie
przez Unię Europejską są następujące:
Standard
Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane
Sprawozdania Finansowe („MSSF 10”) oraz
MSR 28 Jednostki Stowarzyszone - Sprzedaż lub
Przekazanie Aktywów Pomiędzy Inwestorem a
Spółką Stowarzyszoną lub Wspólnym
Przedsięwzięciem („MSR 28”)

Opis zmian
Ujęcie zysku/straty z transakcji ze spółką
stowarzyszoną lub wspólnym
przedsięwzięciem w zależności od tego, czy
przekazane aktywa stanowiły przedsięwzięcie

MSSF 17 Umowy Ubezpieczeniowe (“MSSF 17”)

Zastąpienie MSSF 4 – uspójnienie ujmowania
umów ubezpieczeniowych – zobowiązania z
umów ujmowane w wartościach bieżących, a
nie według kosztu historycznego

Zmiany do MSSF 3 Połączenia Przedsięwzięć
(„MSSF 3”),

Aktualizacja odniesienia w MSSF 3 do Założeń
Koncepcyjnych;

MSR 16 Rzeczowe Aktywa Trwałe („MSR 16”),
MSR 37 Rezerwy, Zobowiązania Warunkowe oraz
Aktywa Warunkowe („MSR 37”) oraz Zmiany do
Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej 2018-2020

Zmiana MSR 16 w zakresie ujmowania
kosztów i przychodów ze sprzedaży aktywów
wyprodukowanych w trakcie przygotowywania
składnika aktywów do zamierzonego
wykorzystania – ujmowanie tych pozycji w

Data wejścia w
życie*
Zatwierdzenie
zmian odroczone
na czas
nieokreślony

1 stycznia
2023 roku

1 stycznia
2022 roku
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zysku/stracie okresu;
Zmiana do MSR 37 – wyjaśnienie definicji
kosztów do oceny umów rodzących straty.

Zmiany do MSR 1 Prezentacja Sprawozdań
Finansowych („MSR 1”)

Prezentacja zobowiązań krótkoterminowych i
długoterminowych w oparciu o istniejące na
dzień sprawozdawczy prawo jednostki do
odroczenia uregulowania zobowiązania.
Wymóg ujawniania istotnych zamiast
znaczących zasad rachunkowości.

1 stycznia
2023 roku

Zmiany do MSR 8 Zasady (polityka)
rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i
korygowanie błędów („MSR 8”)

Definicja wartości szacunkowej, wyjaśnienie
różnic między zmianą szacunków a zmianą
zasad rachunkowości

Zmiany do MSSF 16 Leasing - Ulgi w czynszach
związane z Covid-19 („MSSF 16”)

Zmiany pozwalają leasingobiorcom, aby nie
dokonywać oceny, czy ulgi w czynszach
związane z Covid-19 stanowią modyfikację
umów leasingu. Przy spełnieniu odpowiednich
warunków leasingobiorcy, którzy zastosują
praktyczne rozwiązanie, ujmą otrzymane do
dnia 30 czerwca 2021 roku ulgi w czynszach w
zysku lub stracie w okresie, kiedy ulga została
przyznana.

1 kwietnia 2021
roku lub później

Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy - Podatek
odroczony dotyczący aktywów i zobowiązań
powstających na skutek pojedynczej transakcji
(„MSR 12”)

Doprecyzowanie podejścia do ujmowania
podatku odroczonego od pojedynczej
transakcji, np. początkowego ujęcia aktywa i
zobowiązania leasingowego

1 stycznia 2023
roku lub później

MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia
międzyokresowe („MSSF 14”)

Wprowadzenie zasad rachunkowości
dotyczących regulowanej działalności,
prezentacja odroczonych sald z regulowanej
działalności

1 stycznia 2016
roku lub później

1 stycznia
2023 roku

* Zatwierdzone przez RMSR do stosowania dla okresów wskazanych w tabeli

Wyżej wymienione standardy oraz zmiany do standardów, które oczekują na zatwierdzenie Unii
Europejskiej nie będą miały istotnego wpływu na Historyczne Informacje Finansowe Grupy.
1.7

Waluta funkcjonalna i transakcje w walutach obcych

Zasady rachunkowości
Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Sprawozdania finansowe poszczególnych jednostek Grupy sporządzane są w walucie
podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność, tj. w ich
walucie funkcjonalnej.
Walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej i kilku jednostek z Grupy (poza wymienionymi niżej
jednostkami zagranicznymi) oraz walutą prezentacji niniejszych Historycznych Informacji
Finansowych jest złoty polski (PLN).
Pozycje Historycznych Informacji Finansowych prezentowane są w zaokrągleniu do pełnych tysięcy
złotych, o ile nie wskazano inaczej.
Transakcje i salda
Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na moment początkowego ujęcia na walutę
funkcjonalną według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień transakcji.
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Na koniec okresu sprawozdawczego wyrażone w walucie obcej pozycje pieniężne przelicza się przy
zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego na dzień wyceny dla danej waluty.
Pozycje niepieniężne wyrażone w walutach obcych i wyceniane w cenie nabycia wykazywane są przy
zastosowaniu kursu wymiany obowiązującego na dzień transakcji (kurs historyczny).
Pozycje niepieniężne wyrażone w walutach obcych i wyceniane w wartości godziwej wykazywane są
według kursu wymiany z dnia ustalenia wartości godziwej, tj. średniego kursu ustalonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Zyski i straty z tytułu różnic kursowych powstałe w wyniku rozliczenia transakcji w walucie obcej oraz
wyceny aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w zysku lub
stracie bieżącego okresu.
Sprawozdania jednostek zależnych i stowarzyszonych w walucie funkcjonalnej innej niż złoty
Dla celów sporządzenia Historycznych Informacji Finansowych w walucie prezentacji Grupy, tj. w
złotych polskich, poszczególne pozycje sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych, dla
których walutą funkcjonalną jest waluta inna niż złoty, są przeliczane w następujący sposób:

•

wszystkie pozycje aktywów i zobowiązań - po kursie zamknięcia, tj. po kursie średnim
obowiązującym na koniec okresu sprawozdawczego ogłoszonym dla danej waluty przez
NBP,

•

wszystkie pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych - po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną kursów średnich ogłaszanych dla
danej waluty przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu
sprawozdawczego. W przypadku znacznych wahań kursu wymiany w danym okresie
odpowiednie pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów przelicza się po kursach z dnia
transakcji,

•

poszczególne pozycje kapitału własnego przeliczane są po kursie historycznym.

Różnica wynikająca z przeliczenia kapitału własnego jednostki zagranicznej według innych kursów
niż kurs zamknięcia na dany okres sprawozdawczy zastosowany do przeliczenia pozostałych pozycji
aktywów i pasywów wykazywana jest w kapitałach własnych Grupy jako „Różnice kursowe z
przeliczenia”, w części przypisanej właścicielom Jednostki Dominującej. Różnice kursowe z
przeliczenia za dany okres wykazywane są w innych całkowitych dochodach okresu.
Jednostkami zagranicznymi Grupy, których waluta funkcjonalna jest inna niż złoty polski są spółki:
Robota International TOV, eRecruitment Solutions Ukraina TOV i Work Ukraine TOV, dla których walutą
funkcjonalną jest hrywna ukraińska (UAH) oraz Snowless Global Ltd i WorkIP Ltd, dla których walutą
funkcjonalną jest euro (EUR).
Na potrzeby przeliczenia danych finansowych jednostek zagranicznych na złoty oraz do przeliczenia
transakcji i sald wyrażonych w walutach obcych zastosowane zostały następujące kursy wymiany:
Kurs wymiany na dzień sprawozdawczy
EUR
USD
UAH

31 grudnia 2020
4,6148
3,7584
0,1326

31 grudnia 2019
4,2585
3,7977
0,1602

31 grudnia 2018
4,3000
3,7597
0,1357

1 stycznia 2018
4,1709
3,4813
0,1236
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F-69

Prospekt Grupa Pracuj S.A.
Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

2020
EUR
USD
UAH

1.8

Kurs średni w okresie
2019
4,4449
4,2988
3,8978
3,8399
0,1448
0,1491

2018
4,2617
3,6112
0,1329

Wpływ przejścia z poprzednio stosowanych zasad rachunkowości

Niniejsze Historyczne Informacje Finansowe przedstawiają pierwsze skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy sporządzone zgodnie z MSSF. Datą przejścia na stosowanie MSSF jest dzień
1 stycznia 2018 roku („Dzień Przejścia”). Poprzednio stosowane przez Grupę zasady rachunkowości
były zgodne z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U.2021 poz. 217
tj. z dnia 2021.02.01 z późn. zm.). Decyzja o sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania
finansowego zgodnie z MSSF została podjęta w formie uchwały przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 sierpnia 2021 roku na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c Ustawy o
rachunkowości.
Tabele poniżej przedstawiają:
•

Uzgodnienie skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej wykazywanego zgodnie z
wcześniej stosowanymi zasadami rachunkowości do sprawozdania z sytuacji finansowej
sporządzonego zgodnie z MSSF, na dzień 31 grudnia 2020 roku (ostatni okres, za który
sporządzone zostało sprawozdanie finansowe zgodnie z poprzednio stosowanymi zasadami
rachunkowości) oraz na Dzień Przejścia, tj. 1 stycznia 2018 roku;

•

Uzgodnienie skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych sporządzonych zgodnie z dotychczas stosowanymi zasadami
rachunkowości do tych sprawozdań sporządzonych zgodnie z MSSF, za okres zakończony 31
grudnia 2020 roku (ostatni okres, za który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe
zgodnie z poprzednio stosowanymi zasadami rachunkowości).
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F-70

11 628

Inwestycje długoterminowe

F-71

-

Pozostałe aktywa finansowe

Pozostałe aktywa niefinansowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

122 330

810 023

Aktywa razem

-

85 164

Aktywa obrotowe

Należności z tytułu bieżącego podatku
dochodowego

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

-

4 258

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Pozostałe aktywa niefinansowe

3 895

61

341

1 155

27 456

Pozostałe aktywa finansowe

Udzielone pożyczki

Należności inne

Należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń
społecznych i innych świadczeń

Należności handlowe

687 693

-

Inwestycje wyceniane metodą praw własności

Aktywa trwałe

-

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

9 839

11 458

Rzeczowe aktywa trwałe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

654 768

Aktywa
Wartości niematerialne

1 stycznia 2018

Dane wykazane w
skonsolidowanym
sprawozdaniu
finansowym
sporządzonym
zgodnie z Ustawą o
rachunkowości

138

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

138

138

-

-

-

-

-

-

-

6 528

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 528

-

-

-

-

-

-

6 528

-

-

[2]

[1]

-

Wycena
udziałów
metodą praw
własności

Rezerwy na
świadczenia
po okresie
zatrudnienia
[3]

703

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

703

703

-

-

-

-

-

-

-

-

Wycena
inwestycji

Korekty błędów [1]-[4]

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (1/2)

Wpływ przejścia na MSSF na dzień 1 stycznia 2018 roku

Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

[4]

Pozostałe
korekty
błędów

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(656 512)

(900)

-

-

-

(900)

-

-

-

-

-

(655 612)

-

-

-

-

-

(9 433)

-

-

(646 179)

[5]

MSSF 3 /
MSSF 1

-

23 621

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23 621

-

-

-

-

25 627

-

-

(2 006)

[6]

MSSF 16

[7]

-

-

-

-

-

-

-

-

(104)

(123)

-

-

-

-

-

-

-

-

(123)

19

19

MSSF 9

[8]

MSR 28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Korekty z przejścia na MSSF [5]-[10]

[9]

MSSF 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 475

(2 090)

45

(35)

5 229

(3 358)

(2 414)

(61)

(341)

(1 155)

-

22 565

20 475

406

3 527

17 148

-

(406)

(18 156)

(89)

(340)

[10]

Pozostałe
korekty

22

204 872

119 217

45

85 129

5 229

-

1 481

-

-

-

27 333

85 655

21 335

406

3 527

17 148

25 627

-

-

9 363

8 249

Dane wykazane w
niniejszym
skonsolidowanym
sprawozdaniu
finansowym
sporządzonym
zgodnie z MSSF

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

-

F-72
37 985
492

Kredyty
Zobowiązania z tytułu leasingu

68 078
137 210
332 372

810 023

Pozostałe zobowiązania niefinansowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu umów
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania razem

Kapitał własny i zobowiązania razem

7 105

14 709

Zobowiązania wobec pracowników

Zobowiązania inne, z tytułu wynagrodzeń, z tytułu
ubezpieczeń społecznych

139 138
519
195 162

Kredyty
Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania długoterminowe

8 841

1 943
477 651
48 939
6 566

Zobowiązania handlowe

475 708

Kapitał udziałowców niekontrolujących
Kapitał własny
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania wobec pracowników

33 823

Kapitał własny przypisany właścicielom
Jednostki Dominującej

Rozliczenie połączeń
Zyski / (straty) zatrzymane

(229)

-

Programy płatności w formie akcji

Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia

-

99 299

342 815

Fundusz celowy na zakup udziałów własnych

Kapitał zapasowy

Kapitał własny i zobowiązania
Kapitał podstawowy

1 stycznia 2018

Dane wykazane w
skonsolidowanym
sprawozdaniu
finansowym
sporządzonym
zgodnie z Ustawą o
rachunkowości
[1]

138

14
726

-

-

-

14

712

(588)
712

(588)

(588)

-

-

-

-

Rezerwy na
świadczenia
po okresie
zatrudnienia

-

-

-

-

-

(910)
-

(910)

(910)

-

-

-

-

-

6 528

7 438
7 438
7 438

[2]

Wycena
udziałów
metodą praw
własności
[3]

-

-

-

-

-

703

-

-

-

-

-

-

703
-

703

703

Wycena
inwestycji

Korekty błędów [1]-[4]

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (2/2)

Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

[4]

Pozostałe
korekty
błędów

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(656 512)

(69 394)

-

-

-

-

(69 394)

(411)
(587 118)
(69 394)
-

(586 707)

(586 707)
-

[5]

MSSF 3 /
MSSF 1

-

-

-

-

-

-

-

23 621

(1 274)
23 621

-

(3 271)

1 997

-

24 895
24 895

[6]

MSSF 16

[7]

-

-

-

(104)

-

-

-

-

-

-

(42)
(104)
-

(62)

(81)

19

MSSF 9

[8]

MSR 28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Korekty z przejścia na MSSF [5]-[10]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6 035)

-

6 035

[9]

MSSF 2

-

-

-

-

-

-

-

20 475

6 475
630
20 475

(7 105)

-

-

-

20 475

20 475
-

[10]

Pozostałe
korekty

23

204 872

6 475
7 438
630
68 078
143 388
315 238

-

5 570

37 985
2 489

14 723

139 138
25 414
171 850

1 490
(110 366)
20
7 278

(111 856)

(586 707)
26 912

(210)

6 035

-

99 299

342 815

Dane wykazane w
niniejszym
skonsolidowanym
sprawozdaniu
finansowym
sporządzonym
zgodnie z MSSF

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

-

F-73

Zysk netto

Podatek dochodowy

Zysk przed opodatkowaniem

Udział w zysku jednostek wykazywanych
metodą praw własności

Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone

Przychody / (koszty) finansowe netto

Koszty finansowe

Przychody finansowe

Zysk z działalności operacyjnej

Oczekiwane straty kredytowe

Inne koszty operacyjne

Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty

73 813

(22 379)

96 192

4 174

(4 213)

(361)

(2 370)

2 009

96 592

-

(13 673)

869

(1 251)

(105 327)

Koszty usług korzystania z oprogramowania

Koszty świadczeń pracowniczych

-

(911)

(49 521)

Koszty usług marketingowych

Podatki i opłaty

Pozostałe usługi obce

(1 776)

(31 126)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

299 308

2020
Przychody z umów z klientami

Dane wykazane w
skonsolidowanym
sprawozdaniu
finansowym
sporządzonym
zgodnie z Ustawą o
rachunkowości

(192)

45

(237)

-

-

-

-

-

(237)

-

-

-

-

(237)

-

-

-

-

-

-

(941)

-

(941)

(1 916)

-

975

975

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

[2]

[1]

-

Wycena
udziałów
metodą praw
własności

Rezerwy na
świadczenia
po okresie
zatrudnienia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1 234)

289

(1 523)

-

-

(1 523)

(1 523)

[3]

Wycena
inwestycji

Korekty błędów [1]-[4]

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (1/2)

Wpływ przejścia na MSSF na dzień 31 grudnia 2020 roku

Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

[4]

Pozostałe
korekty
błędów

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

[5]

34 944

(5 148)

40 092

-

-

143

-

143

39 949

-

12 811

-

-

-

-

-

-

900

-

26 238

-

MSSF 3 / MSSF 1

-

(2 706)

634

(3 340)

-

-

(4 159)

(4 159)

-

819

-

-

(209)

-

-

-

-

-

7 611

-

(6 583)

[6]

MSSF 16

[7]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(238)

40

(278)

-

-

-

-

-

(278)

(557)

279

MSSF 9

[8]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 213

-

4 213

-

4 213

MSR 28

Korekty z przejścia na MSSF [5]-[10]

[9]

-

-

-

-

-

-

-

(731)

-

(731)

-

-

-

-

-

(731)

-

-

-

-

(731)

MSSF 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

206

(206)

-

-

-

(2 687)

(2 585)

(6 132)

(16 080)

911

24 797

1 776

[10]

Pozostałe
korekty z
przejścia na
MSSF

24

106 928

(26 519)

133 447

2 258

-

(4 925)

(6 871)

1 946

136 114

(557)

(583)

660

(3 938)

(108 880)

(6 132)

(16 080)

-

(16 213)

-

(11 471)

299 308

Dane wykazane w
niniejszym
skonsolidowanym
sprawozdaniu
finansowym
sporządzonym
zgodnie z MSSF

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

-

Podlegające reklasyfikacji do wyniku
finansowego

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek
działających zagranicą

Razem inne całkowite dochody
73 813

-

Zyski/straty z tytułu przeszacowania rezerw na
świadczenia pracownicze

CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM

-

Dane wykazane w
skonsolidowanym
sprawozdaniu
finansowym
sporządzonym
zgodnie z Ustawą o
rachunkowości

Niepodlegające reklasyfikacji do wyniku
finansowego

2020

Inne całkowite dochody

(194)

(2)

-

-

(2)

(941)

-

-

-

-

-

[2]

[1]

(2)

Wycena
udziałów
metodą praw
własności

Rezerwy na
świadczenia
po okresie
zatrudnienia

-

-

-

-

-

(1 234)

[3]

Wycena
inwestycji

Korekty błędów [1]-[4]

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (2/2)

Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

[4]

Pozostałe
korekty
błędów

-

-

-

-

-

-

[5]

34 944

-

-

-

-

-

MSSF 3 / MSSF 1

(4)

(4)

(4)

-

-

(2 710)

[6]

MSSF 16

[7]

20

20

20

-

-

(218)

MSSF 9

[8]

-

-

-

-

-

4 213

MSR 28

Korekty z przejścia na MSSF [5]-[10]

[9]

-

-

-

-

-

(731)

MSSF 2

[10]

-

-

326

326

326

326

Pozostałe
korekty z
przejścia na
MSSF

25

107 268

340

342

342

(2)

(2)

Dane wykazane w
niniejszym
skonsolidowanym
sprawozdaniu
finansowym
sporządzonym
zgodnie z MSSF

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

F-74

F-75
135 689
188 995
775 511

Aktywa razem

-

3 796

17 906

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Aktywa obrotowe

Pozostałe aktywa niefinansowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Pozostałe aktywa finansowe

-

685

Należności inne

Udzielone pożyczki

543

30 376

Należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń
społecznych i innych świadczeń

Należności handlowe

586 516

-

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
Inwestycje wyceniane metodą praw własności
Pozostałe aktywa finansowe

Pozostałe aktywa niefinansowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwałe

7 069

22 908

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Inwestycje długoterminowe

7 854

11 214

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartość firmy jednostek podporządkowanych

537 471

Aktywa
Wartości niematerialne

31 grudnia 2020

Dane wykazane w
skonsolidowanym
sprawozdaniu
finansowym
sporządzonym
zgodnie z Ustawą o
rachunkowości
[1]

298

-

-

-

-

-

-

-

-

298
298

-

-

-

-

-

-

-

(6 367)

-

-

-

-

-

-

-

-

(6 367)

-

-

1 487

(7 854)

[2]

Rezerwy na
Wycena
świadczenia
udziałów
po okresie
metodą praw
zatrudnienia
własności

-

-

-

-

-

(2 029)

-

-

-

-

-

-

-

-

476
(2 029)

(2 505)

[3]

Wycena
inwestycji

Korekty błędów [1]-[4]

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (1/2)

Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

[4]

-

-

-

-

-

-

3 968

-

-

-

-

-

-

-

-

3 968
3 968

Pozostałe
korekty
błędów

(542 330)

(808)

-

(808)

-

-

-

-

-

(541 522)

-

(6 825)

-

-

-

(534 697)

[5]

MSSF 3 / MSSF 1

-

-

-

-

-

25 510

-

-

-

-

-

-

-

-

588
25 510

24 922
-

[6]

MSSF 16

-

-

-

-

-

20 330

(201)

-

-

-

-

-

-

(201)

31
20 531

20 500

[7]

MSSF 9

-

-

-

13 213

-

-

-

-

-

-

-

-

13 213

-

-

13 213

[8]

MSR 28

Korekty z przejścia na MSSF [5]-[10]

[9]

MSSF 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(24)

17 951

(462)
(3 316)

4 186

(2 988)

(2 824)

-

(685)

(543)

-

244
18 132
21 267

23 945
16 822

(244)

(37 608)

[10]

Pozostałe
korekty z
przejścia na
MSSF

26

306 055

135 227
184 670

4 186

-

15 082

-

-

-

30 175

244
23 493
121 385

24 922
23 945
34 817

-

-

-

11 214

2 750

Dane wykazane w
niniejszym
skonsolidowanym
sprawozdaniu
finansowym
sporządzonym
zgodnie z MSSF

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

-

-

F-76
212 925
775 511

10 156

Zobowiązania inne, z tytułu wynagrodzeń, z tytułu
ubezpieczeń społecznych

Zobowiązania razem
Kapitał własny i zobowiązania razem

13 456

Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania handlowe

181
100 301
173 672

20 284
29 294

Zobowiązania wobec pracowników
Kredyty

Pozostałe zobowiązania niefinansowe
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Fundusze specjalne
Zobowiązania z tytułu umów
Zobowiązania krótkoterminowe

39 253

130
562 586
39 253
-

Kapitał udziałowców niekontrolujących
Kapitał własny
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania wobec pracowników

Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania długoterminowe

562 456

78 905

Kapitał własny przypisany właścicielom
Jednostki Dominującej

Zyski / (Straty) zatrzymane

Rozliczenie połączeń

41 000
437

Programy płatności w formie akcji

Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia

-

107 247

Kapitał zapasowy

Fundusz celowy na zakup udziałów własnych

334 867

Kapitał własny i zobowiązania
Kapitał podstawowy

31 grudnia 2020

Dane wykazane w
skonsolidowanym
sprawozdaniu
finansowym
sporządzonym
zgodnie z Ustawą o
rachunkowości

-

(228)
-

-

-

-

-

1 571
298

22

-

-

22
-

1 549

(1 273)
1 549

(1 273)

(1 045)

[1]

-

-

-

-

-

-

(6 367)

-

-

-

-

-

(6 367)
-

(6 367)

(6 367)

[2]

Rezerwy na
Wycena
świadczenia
udziałów
po okresie
metodą praw
zatrudnienia
własności

-

-

-

-

-

-

(2 029)

-

-

-

-

-

(2 029)
-

(2 029)

(2 029)

[3]

Wycena
inwestycji

Korekty błędów [1]-[4]

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (2/2)

Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

[4]

-

-

-

-

-

-

-

-

3 968
3 968

-

-

-

-

3 968

3 968
-

Pozostałe
korekty
błędów

-

-

-

-

-

(64 545)
(542 330)

-

-

-

-

(64 545)

(95)
(477 785)
(64 545)
-

(477 690)

109 017

(586 707)

[5]

MSSF 3 / MSSF 1

-

49

-

-

-

-

28 018
25 510

4 371

-

8 499
(4 128)

-

23 647
23 647

(231)
(2 508)
-

(2 277)

(2 326)

[6]

MSSF 16

-

2

-

-

-

-

3 192
20 330

-

-

-

-

3 192

(20)
17 138
3 192
-

17 158

17 156

[7]

MSSF 9

-

-

-

-

-

-

13 213

-

-

-

-

-

13 213
-

13 213

13 213

[8]

MSR 28

Korekty z przejścia na MSSF [5]-[10]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(16 685)

-

-

16 685

[9]

MSSF 2

-

-

17 951
17 951

7 735
2 731
(181)
(181)

(10 156)

(310)

-

18 132

18 132
-

-

-

-

(2 960)
-

-

2 960

[10]

Pozostałe
korekty z
przejścia na
MSSF

27

203 080
306 055

7 735
2 731
100 301
177 884

-

8 499
9 018

20 306
29 294

23 647
25 196

(216)
102 975
1 549

103 191

189 839

(586 707)

37 812
488

16 685

2 960

107 247

334 867

Dane wykazane w
niniejszym
skonsolidowanym
sprawozdaniu
finansowym
sporządzonym
zgodnie z MSSF

Prospekt Grupa Pracuj S.A.
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1 006
-

(Zysk) / Strata z działalności inwestycyjnej

Wycena programu płatności w formie akcji
rozliczanych w instrumentach kapitałowych

Podatek dochodowy zapłacony

-

116 304

Pozostałe korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej

-

-

-

-

-

-

Zobowiązania z tytułu umów

(5 080)

-

-

237

-

-

-

-

-

Pozostałe zobowiązania niefinansowe

(6 035)

Zobowiązania handlowe

-

7 481

Rozliczenia międzyokresowe

Pozostałe aktywa niefinansowe

Należności handlowe

Zobowiązania wobec pracowników

(1 540)

1 041

(Zysk) / Strata z tytułu odsetek

Zmiany kapitału obrotowego:

1 642

(Zysk) / Strata z tytułu różnic kursowych

-

43 937
-

-

4 213

-

1 427

(237)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(975)

-

-

-

-

1 916

-

(941)

[2]

[1]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 523

-

-

-

-

-

-

(1 523)

[3]

Wycena
inwestycji

Korekty błędów [1]-[4]
Wycena
udziałów
metodą praw
własności

Rezerwy na
świadczenia
po okresie
zatrudnienia

(4 174)

72 386

Odpis wartości firmy

Zysk / (Strata) udziałowców mniejszościowych
Udział w (zysku) / stracie jednostek
wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja

Korekty:

Zysk netto

2020

Dane wykazane w
skonsolidowanym
sprawozdaniu
finansowym
sporządzonym
zgodnie z Ustawą o
rachunkowości

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (1/2)

Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

[4]

Pozostałe
korekty
błędów

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 092

-

-

-

-

-

-

(900)

-

-

-

-

-

-

(143)

-

(39 049)

[5]

MSSF 3 / MSSF 1

8 557

209

-

-

946

-

-

-

-

-

-

-

1 048

3 111

-

6 583

-

-

(3 340)

[6]

MSSF 16

[7]

-

-

-

-

-

-

-

278

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(278)

MSSF 9

-

-

-

4 213

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4 213)

[8]

MSR 28

Korekty z przejścia na MSSF [5]-[10]

[9]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

731

-

-

-

-

-

-

-

(731)

MSSF 2

(401)

-

(6 725)

(1 510)

6 887

6 035

(120)

563

3 258

(31 168)

-

-

-

-

-

-

-

(1 427)

23 806

[10]

Pozostałe
korekty z
przejścia na
MSSF

28

124 460

209

(6 725)

(1 510)

2 753

-

(1 020)

8 322

1 955

(31 168)

731

1 554

2 089

4 610

-

11 471

(2 258)

-

133 447

Dane wykazane w
niniejszym
skonsolidowanym
sprawozdaniu
finansowym
sporządzonym
zgodnie z MSSF

Prospekt Grupa Pracuj S.A.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na
koniec okresu
135 630

(520)

85 934

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na
początek okresu

Różnice kursowe

50 216

(60 477)

(5 611)

Przepływy pieniężne netto razem

Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej

2020
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej

Dane wykazane w
skonsolidowanym
sprawozdaniu
finansowym
sporządzonym
zgodnie z Ustawą o
rachunkowości

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

[2]

[1]

-

Wycena
udziałów
metodą praw
własności

Rezerwy na
świadczenia
po okresie
zatrudnienia
[3]

Wycena
inwestycji

Korekty błędów [1]-[4]

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (2/2)

Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

-

-

-

-

-

-

1 782

-

-

-

-

(1 782)

[4]

Pozostałe
korekty
błędów
[5]

-

-

-

-

-

-

MSSF 3 / MSSF 1

-

-

-

-

-

(8 557)

[6]

MSSF 16

[7]

MSSF 9

-

-

-

-

-

-

[8]

MSR 28

-

-

-

-

-

-

Korekty z przejścia na MSSF [5]-[10]

[9]

MSSF 2

-

-

-

-

-

-

[10]

(403)

-

-

(403)

-

(2)

Pozostałe
korekty z
przejścia na
MSSF

29

135 227

(520)

85 934

49 813

(70 816)

(3 831)

Dane wykazane w
niniejszym
skonsolidowanym
sprawozdaniu
finansowym
sporządzonym
zgodnie z MSSF

Prospekt Grupa Pracuj S.A.
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Prospekt Grupa Pracuj S.A.
Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

Poniżej zaprezentowano opis głównych korekt wprowadzonych do Historycznych Informacji
Finansowych Grupy za lata 2018-2020 w stosunku do opublikowanych skonsolidowanych sprawozdań
finansowych Grupy sporządzonych zgodnie z poprzednio stosowanymi zasadami rachunkowości, w
podziale na korekty wynikające ze stwierdzonych błędów popełnionych w ramach wcześniej
stosowanych zasad rachunkowości oraz korekty wynikające ze zmiany zasad rachunkowości na zgodne
z MSSF.
A)

Korekty wynikające z błędów popełnionych w ramach stosowania poprzednich zasad
rachunkowości:

1.

Grupa ujęła w każdym z okresów objętych niniejszymi Historycznymi Informacjami Finansowymi
rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia, które zostały wycenione metodami
aktuarialnymi (zgodnie z MSR 19 Świadczenia pracownicze), a według poprzednio stosowanych
standardów nie były ujęte. Efekt zmiany wysokości rezerw wskutek zmiany założeń aktuarialnych
został ujęty w innych całkowitych dochodach Grupy (korekta z przejścia);

2.

Zmieniona została wartość inwestycji wycenianych metodą praw własności (Nota 6.4), na co
złożyły się następujące korekty:
• Grupa przeprowadziła ponownie testy na utratę wartości tych inwestycji – na koniec okresów,
w których zidentyfikowane były przesłanki utraty wartości dla poszczególnych inwestycji oraz
na Dzień Przejścia dla tych inwestycji, w wartości których na moment początkowego ujęcia
zawarta była wartość firmy. W wyniku korekty błędnych założeń przyjętych w pierwotnych
testach (przyjęcie stopy dyskonta odpowiedniej dla dojrzałych spółek zamiast stopy
odzwierciedlającej ryzyko inwestycji w spółki w początkowej fazie rozwoju) ujęte zostały
dodatkowe odpisy aktualizujące wartość inwestycji w spółkach Resolutio sp. z o.o. (na 1
stycznia 2018 roku) i Coders Lab sp. z o.o. (na 31 grudnia 2018 i 2019 roku);
• Wartość niektórych inwestycji została skorygowana w celu uwzględnienia odpowiedniego
udziału Grupy w zmianie aktywów netto jednostek stowarzyszonych (Work Ukraine TOV na 1
stycznia 2018 roku oraz na koniec 2018 i 2019 roku, WorkIP Ltd na dzień 31 grudnia 2018 roku);
• Na dzień 1 stycznia 2018 roku Grupa ujęła zobowiązanie wynikające z umowy nabycia udziałów
w spółce WorkIP Ltd w wysokości 7.438 tys. złotych w korespondencji z wartością
prezentowanych w tej jednostce udziałów – kwota ta stanowiła płatność odroczoną za udziały
(dokonanie płatności uzależnione było od dostarczenia wymienionych w umowie dokumentów
przez sprzedającego), która poprzednio ujęta została w wartości inwestycji dopiero w okresie,
w którym nastąpiła faktyczna płatność za udziały;

3.

W 2019 i 2020 roku Grupa ujęła odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w spółkę Pracuj Ventures
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa
(dalej: Pracuj Ventures sp. z o.o. ASI sp.k.) w wysokości odpowiednio 982 tys. złotych oraz 1.523
tys. złotych oraz ujęła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu powstałej
różnicy przejściowej. Grupa skorygowała również błąd z tytułu braku ujęcia aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego na 1 stycznia 2018 roku w związku z różnicą przejściową
między wartością podatkową a księgową inwestycji w udziały spółki Beamery Inc., w związku z
czym ujęte zostało 703 tys. złotych aktywów na Dzień Przejścia;

4.

Pozostałe korekty błędów dotyczyły:
• Zmiany prezentacji aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego – salda
zostały skompensowane na poziomie poszczególnych spółek objętych skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym, a nie na poziomie skonsolidowanej sumy sald aktywów i
zobowiązań z tytułu podatku odroczonego (dotyczyło okresów zakończonych 31 grudnia 2018,
2019 oraz 2020 roku);
30
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Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

• W skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych sporządzonym za okres
zakończony 31 grudnia 2020 roku zmieniona została prezentacja dywidend wypłaconych
udziałowcom niekontrolującym – ujęte zostały one razem z pozostałymi dywidendami
wypłaconymi w działalności finansowej, zamiast błędnie w działalności inwestycyjnej.

B)

Korekty wynikające z przejścia na MSSF

5.

Zmieniony został sposób rozliczenia transakcji powstania Grupy w 2016 roku. Grupa powstała w
wyniku transakcji pod wspólną kontrolą ówczesnych udziałowców Jednostki Dominującej, w
ramach której nastąpiło połączenie obecnej spółki Grupa Pracuj S.A. (działającej w momencie
połączenia pod firmą Grupa Pracuj Holding sp. z o.o.) jako jednostki przejmującej z ówczesną
spółką Grupa Pracuj S.A. poprzez przejęcie całego majątku spółki przejmowanej w zamian za
udziały, które obecna Grupa Pracuj S.A. (powstała z przekształcenia spółki Grupa Pracuj sp. z o.o.)
wydała akcjonariuszom spółki przejmowanej. Od tego momentu obecna Grupa Pracuj S.A. stała
się Jednostką Dominującą Grupy, obejmując kontrolę nad jednostkami wcześniej zależnymi od
ówczesnej spółki Grupa Pracuj S.A. Powyższa transakcja nie stanowiła nabycia lub połączenia
jednostek w myśl definicji MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych („MSSF 3”), stąd w
niniejszych Historycznych Informacjach Finansowych Grupy Pracuj S.A. została rozliczona w
oparciu o dotychczasowe wartości księgowe poszczególnych składników aktywów netto jednostki
przejętej, natomiast zgodnie z poprzednimi zasadami rachunkowości transakcja została rozliczona
metodą nabycia, co wiązało się z ujęciem wycen tych aktywów netto do wartości godziwej. W
niniejszych Historycznych Informacjach Finansowych wycofany został efekt wspomnianych wycen
do wartości godziwych, co dotyczyło głównie znaków towarowych, baz klientów oraz domen
wykazywanych w rozliczeniach międzyokresowych czynnych, wycofana została również wartość
firmy ujęta przy połączeniu.
Analogicznie, wycofane zostały również wyceny do wartości godziwej znaku towarowego i
wewnętrznie wytworzonego oprogramowania komputerowego, które zostały ujęte w wyniku
transakcji wniesienia tych aktywów przez spółkę Grupa Pracuj Solutions sp. z o.o. (połączoną z
ówczesną Grupą Pracuj S.A. w 2013 roku) do spółki eRecruitment Solutions sp. z o.o. Transakcja
ta była również transakcją dokonaną pod wspólną kontrolą udziałowców Grupy Pracuj S.A., w
związku z tym zgodnie z MSSF powinna zostać rozliczona w wartościach księgowych.
Łączna kwota wycofanych korekt wyceny aktywów do wartości godziwej (586.707 tys. złotych)
została ujęta na Dzień Przejścia w odrębnej linii kapitałów własnych Grupy: Rozliczenie połączeń;

6.

Grupa zastosowała MSSF 16 retrospektywnie z łącznym efektem pierwszego zastosowania ujętym
w dniu pierwszego zastosowania, tj. 1 stycznia 2018 roku. Zastosowanie odmiennych zasad
wyceny i ujmowania leasingów zgodnie z MSSF 16 wpłynęło na dane prezentowane w niniejszych
Historycznych Informacjach Finansowych w następujący sposób:
•

Aktywa będące przedmiotem dotychczasowych umów leasingu operacyjnego, umów najmu,
dzierżawy i innych podobnych umów spełniających definicję leasingu zgodnie z MSSF 16
zostały ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa z tytułu prawa do użytkowania
a jednocześnie zostały ujęte zobowiązania z tytułu leasingu oraz odpowiednie aktywa z tytułu
podatku odroczonego lub rezerwy na podatek odroczony dotyczące wartości netto sald
aktywów z tytułu praw do użytkowania i zobowiązań w kolejnych okresach; dotychczasowe
leasingi finansowe ujęte w księgach zgodnie z poprzednio stosowanymi zasadami
rachunkowości i wykazywane w rzeczowych aktywach trwałych zostały ujęte w pozycji
składników aktywów z tytułu prawa do użytkowania w dotychczasowych wartościach;
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•

•

7.

Zgodnie z dopuszczonym przez MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy uproszczeniem Grupa dokonała wyceny
składników aktywów i zobowiązań w odniesieniu do umów leasingu zakładając:
-

zastosowanie jednej stopy dyskontowej do portfela leasingów o podobnych cechach,

-

niestosowanie wymogów MSSF 16 do leasingów, których okres leasingu kończy się po
upływie 12 miesięcy od Dnia Przejścia,

-

niestosowanie wymogów do leasingów, w przypadku których bazowy składnik aktywów ma
niską wartość (20 tys. złotych),

-

wyłączenie początkowych kosztów bezpośrednich z wyceny składnika aktywów z tytułu
prawa do użytkowania w dniu przejścia na MSSF;

W skonsolidowanych sprawozdaniach z całkowitych dochodów Grupy sporządzonych za
okresy zakończone 31 grudnia 2020 roku, 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku
ujęta została amortyzacja ujętych aktywów z tytułu prawa do użytkowania, odsetki z tytułu
zobowiązań leasingowych oraz zmniejszone zostały koszty usług obcych, w ramach których
ujmowane były poprzednio opłaty za korzystanie z aktywów będących przedmiotem leasingu
zgodnie z MSSF 16;

Wycena aktywów finansowych (należności handlowych oraz pozostałych aktywów finansowych
stanowiących udziały w spółkach nienotowanych na aktywnych rynkach) została ujęta zgodnie z
MSSF 9:
• Dla należności handlowych ujęte zostały odpisy z tytułu oczekiwanych strat kredytowych według
koncepcji szacowania utraty wartości w oparciu o oczekiwane straty kredytowe, a nie straty
poniesione – Grupa dokonała kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych dla należności
handlowych według własnego modelu przygotowanego w oparciu o wymogi MSSF 9;
• Pozostałe aktywa finansowe wyceniane dotychczas w cenie nabycia pomniejszonej o
ewentualne odpisy aktualizujące zostały wycenione do wartości godziwej przez wynik finansowy
(Nota 5.2);

8.

Dla inwestycji wycenianych metodą praw własności (Nota 6.4), dla których w ramach
początkowego ujęcia ujęta była wartość firmy, Grupa wycofała amortyzację tej wartości firmy
dokonywaną zgodnie z poprzednimi zasadami rachunkowości (dotyczy spółek Coders Lab sp. z
o.o. oraz WorkIP Ltd na 31 grudnia 2018 i 2019 roku);

9.

Grupa ujęła wycenę do wartości godziwej programu motywacyjnego dla członków Zarządu
Jednostki Dominującej będącego programem płatności w formie akcji rozliczanych w
instrumentach kapitałowych, zgodnie z MSSF 2 Płatności w formie akcji („MSSF 2”). Koszt
programu został ujęty w kosztach świadczeń pracowniczych w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów Grupy w każdym z prezentowanych okresów oraz bezpośrednio w kapitale własnym
Grupy w pozycji Programy płatności w formie akcji.

Pozostałe korekty z tytułu przejścia na MSSF nie miały wpływu na wysokość skonsolidowanych
kapitałów własnych Grupy i polegały na następujących zmianach prezentacyjnych:
Zmiany prezentacyjne do skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
•

Zmieniona została prezentacja udziałów własnych – dotychczas wykazywane były one w
aktywach w pozycji udziały własne, po zmianie zaprezentowane zostały w ramach Funduszu
celowego na zakup udziałów własnych w wartości ujemnej;
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•

Umowy leasingu spełniające definicję leasingu finansowego zgodnie z poprzednio stosowanymi
zasadami rachunkowości ujęte jako element rzeczowych aktywów trwałych Grupy zostały
zaprezentowane łącznie z leasingami ujętymi zgodnie z MSSF 16 w pozycji aktywa z tytułu
prawa do użytkowania;

•

Należności i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego zostały zaprezentowane w odrębnej
linii w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej;

•

Zapłacone zaliczki na poczet zakupu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
wykazane zostały jako pozostałe aktywa niefinansowe, zamiast dotychczasowej ich prezentacji
w ramach odpowiednich pozycjach aktywów trwałych;

•

Aktywa i pasywa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), na które składały się
należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom, środki pieniężne na odrębnym
rachunku bankowym ZFŚS oraz prezentowane w pasywach fundusze specjalne, zostały
skompensowane, tj. zaprezentowane w wartości netto tych pozycji i wykazane na koniec
wszystkich okresów objętych niniejszymi Historycznymi Informacjami Finansowymi jako
pozostałe aktywa niefinansowe;

•

Jako pozostałe aktywa niefinansowe zostały ujęte również dotychczasowe należności z tytułu
podatków innych niż podatek dochodowy, z tytułu ubezpieczeń społecznych, inne należności
oraz rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów,

•

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz niewykorzystanych urlopów zostały zaprezentowane
razem z rezerwami z tytułu świadczeń pracowniczych w pozycji zobowiązań wobec
pracowników;

•

Zobowiązania z tytułu podatków (za wyjątkiem podatku dochodowego), ubezpieczeń
społecznych oraz inne zobowiązania zostały ujęte w pozycji pozostałych zobowiązań
niefinansowych;

•

Zapłacone kaucje gotówkowe prezentowane dotychczas w innych należnościach zostały ujęte
jako pozostałe aktywa finansowe.

Zmiany prezentacyjne do skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
•

Różnice kursowe z przeliczenia za dany okres zostały wykazane w innych całkowitych
dochodach;

•

Odpisy aktualizujące dla należności handlowych zostały zgodnie z MSSF 9 zaprezentowane w
odrębnej pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów w pozycji: Oczekiwane straty
kredytowe;

•

Koszty wynagrodzeń oraz koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń zostały
zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w jednej pozycji
kosztów świadczeń pracowniczych; w pozycji tej ujęte zostały również koszty usług
świadczonych przez osoby wykonujące na rzecz Grupy pracę w oparciu o cywilnoprawne
umowy o współpracę, które zgodnie z poprzednio stosowanymi zasadami rachunkowości
wykazywane były w kosztach usług obcych;

•

Dotychczasowe pozycje kosztów: Podatki i opłaty, Zużycie materiałów i energii oraz Pozostałe
koszty rodzajowe zostały ujęte w jednej pozycji jako Pozostałe koszty;

•

Z kosztów usług obcych wyodrębnione zostały Koszty usług marketingowych oraz Koszty usług
korzystania z oprogramowania.

Zmiany prezentacyjne do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
•

Skonsolidowane sprawozdania z przepływów pieniężnych sporządzone za okresy zakończone
31 grudnia 2020 roku, 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku zostały odpowiednio
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zmienione, aby odzwierciedlić zmiany nazewnictwa poszczególnych pozycji sprawozdania z
sytuacji finansowej oraz powyżej opisane zmiany prezentacyjne w ramach tego sprawozdania.
Odpowiednio odzwierciedlone zostały również korekty mające wpływ na wynik netto Grupy,
skutkując przede wszystkim korektą ujętej amortyzacji za okres w związku z wycofaniem wycen
aktywów netto do wartości godziwej.
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2. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW
2.1

Segmenty operacyjne

Zgodnie z MSSF 8 Segmenty Operacyjne („MSSF 8”), segmentem operacyjnym jest dająca się
wyodrębnić część działalności Grupy, dla której są dostępne odrębne informacje finansowe podlegające
regularnej ocenie przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych
związanych ze sposobem alokowania zasobów oraz z oceną wyników działalności.
W Grupie wyodrębnia się następujące segmenty operacyjne:
•

Segment Polska – segment obejmujący podmioty osiągające przychody na rynku polskim,
którego wyniki są regularnie analizowane przez Zarząd Jednostki Dominującej jako główny
organ decyzyjny. W skład tego segmentu wchodzą następujące podmioty: Grupa Pracuj S.A.,
eRecruitment Solutions sp. z o.o., HumanWay sp. z o.o. w likwidacji, BinarJobs sp. z o.o. oraz
do 1 lipca 2019 roku również Emplo sp. z o.o. Poszczególne podmioty wchodzące w skład
segmentu oferują kompleksowe projekty rekrutacyjne oraz wizerunkowe;

•

Segment Ukraina – segment obejmuje spółki osiągające przychody na rynku ukraińskim. Wyniki
spółek wchodzących w skład tego segmentu są przedmiotem okresowej weryfikacji przez
Zarząd Jednostki Dominującej. W skład tego segmentu wchodzą następujące podmioty: Robota
International TOV, eRecruitment Solutions Ukraina TOV oraz Snowless Global Ltd (spółka
zarejestrowana na Cyprze, świadcząca usługi związane z udzielaniem licencji dla spółki Robota
International TOV). Spółki działające na rynku ukraińskim oferują podobnie, jak spółki działające
na rynku polskim, kompleksowe projekty rekrutacyjne.

Grupa zdecydowała się na ujawnienie wybranych danych dotyczących zysków i strat w poszczególnych
okresach w podziale na segmenty operacyjne. W przypadku aktywów i zobowiązań, Grupa nie ujawnia
ich podziału na segmenty operacyjne, korzystając ze zwolnienia dostępnego w MSSF 8 – ponieważ
Zarząd Grupy Pracuj S.A. (a więc główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych
w rozumieniu MSSF 8), nie analizuje danych segmentowych z uwzględnieniem podziału aktywów i
zobowiązań.
Wybrane dane dotyczące analizowanych przez Zarząd Jednostki Dominującej przychodów i kosztów
dla obu segmentów operacyjnych za lata 2018-2020 przedstawione zostały w poniższych tabelach:
2020
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu razem
Amortyzacja
Koszty operacyjne inne niż amortyzacja
Zysk z działalności operacyjnej

2019

Segment
Polska

Segment
Ukraina

Eliminacje między
segmentami

Razem

264 776
35

34 532
60

(95)

299 308
-

264 811
(8 348)
(125 229)

34 592
(3 123)
(26 589)

(95)
95

299 308
(11 471)
(151 723)

131 234

4 880

-

136 114

Segment
Polska

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych
Sprzedaż między segmentami

322 607
73

Przychody segmentu razem
Amortyzacja
Koszty operacyjne inne niż amortyzacja
Zysk z działalności operacyjnej

Segment
Ukraina

Eliminacje między
segmentami

Razem

44 896
147

(220)

367 503
-

322 680

45 043

(8 332)
(161 903)
152 445

(2 682)
(34 920)
7 441

(220)
-

367 503
(11 014)

220
-

(196 603)
159 886
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2018

Segment
Polska

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych
Sprzedaż między segmentami

301 193
121

Przychody segment razem
Amortyzacja
Koszty operacyjne inne niż amortyzacja
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej

2.2

Segment
Ukraina

Eliminacje między
segmentami

Razem

26 036
136

(257)

327 229
-

301 314

26 172

(8 788)
(165 274)
127 252

(1 131)
(25 236)
(195)

(257)
-

327 229
(9 919)

257
-

(190 253)
127 057

Przychody z umów z klientami

Zasady rachunkowości
Przychody z umów z klientami ujmuje się w kwocie wynagrodzenia, którego Grupa oczekuje w zamian
za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub wykonanie przyrzeczonych usług.
Głównymi źródłami przychodów Grupy jest sprzedaż:

•

projektów rekrutacyjnych (ogłoszenia o pracę publikowane na stronie Pracuj.pl i Robota.ua
oraz produkty wspierające publikacje wpływające na większą liczbę odsłon),

•

produktów wizerunkowych (np. profil pracodawcy na stronie Pracuj.pl i Robota.ua, publikacje
w Przewodniku Pracodawcy i inne),

•

dostępu do systemów rekrutacyjnych, w szczególności eRecruiter.

Cena transakcyjna
Podczas ustalania ceny transakcyjnej Grupa rozważa występowanie wynagrodzenia zmiennego
(rabaty, premie i kary umowne), jednak co do zasady tego typu komponenty w umowach nie
występują.
Przekazanie kontroli w miarę upływu czasu
W przypadku części produktów i usług, Grupa przenosi kontrolę nad dobrem lub usługą w miarę
upływu czasu i tym samym spełnia zobowiązanie do wykonania świadczenia oraz ujmuje przychody
w miarę upływu czasu.
Ujęcie przychodów w miarę upływu czasu dotyczy w szczególności:

•

ogłoszeń o pracę publikowanych na stronie Pracuj.pl oraz Robota.ua,

•

publikacji profilu pracodawcy na stronie Pracuj.pl oraz Robota.ua,

•

udzielenia dostępu do systemu rekrutacyjnego eRecruiter.

Przychody z ogłoszeń o pracę i publikacji profilu pracodawcy ujmowane są w okresie ich publikacji
na podstawie umów z klientami zawieranymi co do zasady na okres około 1 roku lub krótszy.
Dostęp do systemu eRecruiter oferowany jest w modelu SaaS (ang. Software as a Service), w którym
klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści płynące ze świadczenia usług przez Grupę.
Przekazanie kontroli w określonym momencie
Jeżeli zobowiązanie do wykonania świadczenia nie jest spełniane w czasie, wówczas jest ono
spełniane w określonym momencie i w tym momencie ujmowany jest przychód. W celu określenia
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momentu spełnienia zobowiązania i ujęcia przychodu uwzględniane są wymogi dotyczące
przeniesienia na klienta kontroli nad przyrzeczonym składnikiem aktywów. Następujące okoliczności
mogą wskazywać na przeniesienie kontroli:

•

jednostka ma bieżące prawo do zapłaty za składnik aktywów,

•

klient posiada tytuł prawny do składnika aktywów,

•

składnik aktywów został fizycznie przekazany klientowi,

•

klient ponosi istotne ryzyko i uzyskuje istotne korzyści wynikające z własności składnika
aktywów,

•

klient przyjął składnik aktywów.

Grupa ujmuje przychody z umów z klientami w określonym momencie w czasie w przypadku
sprzedaży produktów wspierających publikacje ogłoszeń oraz produktów wizerunkowych (poza
przychodami z publikacji profilu pracodawcy, które ujmowane są przez okres publikacji profilu).
Metody pomiaru stopnia spełnienia zobowiązania
Metody pomiaru stopnia spełnienia zobowiązania obejmują metody oparte na wynikach. Metody
oparte na wynikach polegają na ujmowaniu przychodów na podstawie bezpośredniego pomiaru
wartości dla klienta dóbr lub usług, które zostały dotychczas przekazane na rzecz klienta, w stosunku
do pozostałych dóbr lub usług przyrzeczonych w umowie.
Z praktycznego punktu widzenia, Grupa mierzy stopień całkowitego spełnienia obowiązku do
wykonania świadczenia wraz z upływem czasu.
Aktywa z tytułu umów
Aktywa z tytułu umów ujmuje się, gdy Grupa spełniła zobowiązanie w stosunku do klienta,
przekazując mu dobra lub usługi, a płatność za te usługi czy dobra jeszcze nie nastąpiła i nie została
wystawiona faktura. W sytuacji, gdy prawo do otrzymania wynagrodzenia jest bezwarunkowe, tj. gdy
Grupa spełniła swoje zobowiązanie wobec klienta i wystawiła fakturę za dostarczone dobra/usługi,
prawo do otrzymania wynagrodzenia ujmuje się jako należności handlowe.
Zobowiązania z tytułu umów
Grupa ujmuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zobowiązanie z tytułu umowy będące
obowiązkiem Grupy do przekazania na rzecz klienta dóbr lub usług, w zamian za które Grupa
otrzymała wynagrodzenie (lub kwota wynagrodzenia jest należna) od klienta.
Jeżeli klient dokonał płatności wynagrodzenia lub Grupa ma prawo do kwoty wynagrodzenia, które
jest bezwarunkowe (tj. należność), zanim dobra lub usługi zostały przekazane klientowi, Grupa
przedstawia umowę jako zobowiązanie z tytułu umowy w chwili dokonania płatności lub gdy płatność
staje się należna (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
Koszty umowy
Grupa korzysta z praktycznego zwolnienia dostępnego w MSSF 15 Przychody z umów z klientami
(„MSSF 15”), w zakresie ujęcia kosztów umowy tj. dodatkowych kosztów doprowadzenia do zawarcia
umowy.
Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy ujmowane są jako koszty w momencie ich poniesienia,
ponieważ okres amortyzacji składnika aktywów, który w przeciwnym razie zostałby ujęty przez Grupę,
wynosi jeden rok lub krócej, co jest bezpośrednią konsekwencją charakteru podpisywanych umów z
37

F-86

Prospekt Grupa Pracuj S.A.
Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

klientami – umowy są podpisywane z reguły na okres maksymalnie 1 roku. Do kosztów, jakie Grupa
ponosi z tytułu pozyskania umów, należą w szczególności prowizje i premie za sprzedaż.
Grupa nie identyfikuje w ramach prowadzonej działalności operacyjnej kosztów wykonania umowy,
tj. kosztów spełniających poniższe kryteria:

•

koszty te są bezpośrednio powiązane z umową lub przewidywaną umową, którą jednostka
może wyraźnie zidentyfikować;

•

koszty te prowadzą do wytworzenia lub ulepszenia zasobów Grupy, które będą
wykorzystywane do spełnienia (lub do dalszego spełniania) zobowiązań do wykonania
świadczenia w przyszłości.

Istotne szacunki i osądy
Grupa przyjmuje szacunki (subiektywne oceny) głównie w celu określenia momentu spełnienia
zobowiązań do wykonania świadczenia – i odpowiedniego rozpoznawania przychodów, tj. w punkcie
lub w czasie.
W przypadku zobowiązań do wykonania świadczenia, które jednostka spełnia w miarę upływu czasu
np. projekty rekrutacyjne, Grupa stosuje metody oparte na wynikach, tj. czasie trwania wykonywania
świadczenia.
Umowy zawierane przez Grupę co do zasady nie zawierają zmiennych elementów wynagrodzenia,
przez co Grupa nie identyfikuje konieczności dodatkowych szacunków w tym zakresie.
Charakterystyka kluczowych grup produktów i usług
Poniższe zestawienie zawiera najważniejsze kategorie usług oferowanych przez Grupę:
•

Projekty rekrutacyjne – to przede wszystkim ogłoszenia publikowane na stronie Pracuj.pl oraz
produkty wspierające publikacje, wpływające na większą liczbę odsłon i zgłoszeń na ogłoszenia
o pracę.
Do projektów wspierających zaliczają się w szczególności: odświeżenie ogłoszenia,
wyróżnienie logotypem, Super Oferta i inne.
Przychody ze sprzedaży ogłoszeń oraz produkty trwale związane z ogłoszeniem ujmowane są
w czasie ich publikacji (m.in. wyróżnienie logotypem i Super Oferta).
Przychody z tytułu sprzedaży pozostałych produktów wspierających ujmowane są w momencie
realizacji zlecenia, np. w momencie realizacji odświeżenia ogłoszenia.

•

Produkty wizerunkowe – to m.in. profil pracodawcy na stronie Pracuj.pl i Robota.ua (przychody
ujmowane w czasie), publikacje w Przewodniku Pracodawcy, wirtualnym informatorze dającym
pracodawcy możliwość dotarcia do młodego segmentu użytkowników (przychody ujmowane w
momencie publikacji sponsorowanych artykułów, wywiadów, reklam), dostęp do Jobicon
Online, tj. internetowych targów pracy oraz stacjonarne targi pracy (przychody ujmowane w
momencie spełnienia zobowiązania).

•

Dostęp do systemów rekrutacyjnych – usługa polega na udostępnieniu klientowi systemu
rekrutacyjnego eRecruiter, czyli systemu do zarządzania rekrutacjami w Polsce, wspierającego
rekruterów w zbieraniu aplikacji i komunikacji z kandydatami. Dostęp do systemu oferowany
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jest w modelu SaaS (ang. Software as a Service), tj. w modelu subskrypcyjnym. Wynagrodzenie
z tytułu udostępnienia systemu składa się z dwóch komponentów: opłaty aktywacyjnej oraz
opłaty abonamentowej. Opłata aktywacyjna stanowi nieistotny z punktu widzenia Grupy
strumień przychodów i jest ujmowana w momencie spełnienia zobowiązania. Opłata
abonamentowa ujmowana jest w czasie, w jakim Grupa gwarantuje klientom dostęp do systemu
rekrutacyjnego.
Struktura przychodów z umów z klientami w odniesieniu do momentu spełnienia zobowiązania
do wykonania świadczenia
Przychody z umów z klientami w podziale na sposób
rozpoznawania przychodu
W miarę upływu czasu
W określonym momencie

2020

2019

201 320
97 988

Razem

299 308

2018

246 320
121 183
367 503

218 942
108 287
327 229

Struktura terytorialna przychodów z umów z klientami
Przychody z umów z klientami w podziale na kraje

2020

2019

Polska
Ukraina

264 776
34 532

Razem

299 308

2018

322 607
44 896
367 503

301 193
26 036
327 229

Zobowiązania z tytułu umów
Zobowiązania z tytułu umów reprezentują kwotę ceny transakcyjnej przypisanej do niespełnionego na
koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania do wykonania świadczenia – najbardziej istotną pozycję
stanowi sprzedaż projektów rekrutacyjnych.
Grupa spodziewa się ująć jako przychody kwoty zaprezentowane jako zobowiązania do wykonania
świadczenia każdorazowo w ciągu kolejnego roku, co wynika z charakteru umów z klientami, które są
podpisywane maksymalnie na 1 rok.

Krótkoterminowe
Razem

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

100 301
100 301

107 026
107 026

93 823
93 823

1 stycznia 2018
68 078
68 078

Grupa zastosowała praktyczny wyjątek z MSSF 15, zgodnie z którym nie musi ona ujawniać informacji
o cenie transakcyjnej przypisanej do niewykonanych zobowiązań, jeśli zobowiązanie do wykonania
świadczenia stanowi część umowy, której przewidywany okres obowiązywania wynosi jeden rok lub
krócej.
2.3

Inne przychody i koszty operacyjne

Inne przychody operacyjne
2020
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Przychody z tytułu modyfikacji umów leasingowych
Inne przychody operacyjne
Razem

2019

2018

87
(209)
782

90
408
583

44
21
523

660

1 081

588
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Inne koszty operacyjne
2020

2019

2018

Utrata wartości praw majątkowych
Przekazane darowizny
Inne koszty operacyjne

396
187

375
415

7 749
286
357

Razem

583

790

8 392

Utrata wartości praw majątkowych w 2018 roku dotyczy ujętego odpisu aktualizującego prawa
majątkowe w spółce Emplo sp. z o.o. (Nota 6.1).
2.4

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe
2020
Przychody z tytułu odsetek
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji wycenianych w wartości
godziwej przez wynik
Różnice kursowe
Inne
Razem

2019

2018

1 781
-

2 108
243

722
62

-

-

20 500

165

704
2

581

1 946

3 057

21 865

W 2018 roku Grupa dokonała wyceny do wartości godziwej inwestycji w spółce Beamery Inc. ujmując
20.500 tys. złotych w przychodach finansowych (Nota 5.2).
Koszty finansowe
2020

2019

2018

Koszty z tytułu odsetek od umów kredytowych
Koszty z tytułu odsetek od umów leasingowych
Utrata wartości inwestycji wycenianych metodą praw
własności
Aktualizacja wartości inwestycji wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy
Różnice kursowe
Inne

1 036
1 053

2 574
988

5 398
647

51

4 980

233

1 523

982

-

3 101
107

147

500
405

Razem

6 871

9 671

7 183

Zmiany odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności
opisane zostały w Nocie 6.4.
Zmiany między bilansem otwarcia a zamknięcia dla inwestycji wycenianych w wartości godziwej przez
wynik finansowy zostały zaprezentowane w Nocie 5.2.
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3. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DOTYCZĄCE OPODATKOWANIA
3.1

Podatek dochodowy

Zasady rachunkowości
Na podatek dochodowy prezentowany w sprawozdaniu całkowitych dochodów składają się: podatek
bieżący oraz podatek odroczony.
Podatek bieżący
Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego za okres bieżący i okresy
poprzednie wycenia się w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych
(podlegających zwrotowi od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i
przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie już obowiązywały na dzień sprawozdawczy.
Bieżące obciążenie podatkowe obliczane jest na podstawie wyniku podatkowego (podstawy
opodatkowania) danego okresu sprawozdawczego. Zysk/strata podatkowa różni się od księgowego
zysku/straty brutto 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.
Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi
Grupa prowadzi działalność w Polsce, Ukrainie oraz Cyprze. Regulacje dotyczące podatków od
towarów i usług, podatków dochodowych od osób prawnych oraz obciążeń związanych z
ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak
odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy,
które mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które
powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy
organami państwowymi, jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe)
mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien,
a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz
z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w
krajach o bardziej dojrzałym systemie podatkowym.
W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić
w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.
Podatek odroczony
Grupa ujmuje zobowiązania i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku
z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i
zobowiązań a ich wartością podatkową.
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są to kwoty podatku dochodowego
wymagające zapłaty w przyszłych okresach w związku z występowaniem dodatnich różnic
przejściowych. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są to kwoty przewidziane w
przyszłych okresach do odliczenia od podatku dochodowego ze względu na ujemne różnice
przejściowe oraz nierozliczone straty podatkowe przeniesione na kolejny okres.
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Aktywa z tytułu podatku dochodowego wykazywane są tylko wtedy, gdy ich realizacja jest
prawdopodobna, tj. gdy przewiduje się, iż w przyszłości zostanie osiągnięty dochód podatkowy, który
umożliwi potrącenie różnic przejściowych lub wykorzystanie strat podatkowych.
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujętych w innych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w
kapitale własnym jest ujmowany odpowiednio w innych całkowitych dochodach lub w kapitale
własnym.
Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyceniane są z zastosowaniem
stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów
zostanie zrealizowany lub zobowiązanie rozliczone, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i
przepisy podatkowe) obowiązujące na dzień sprawozdawczy lub takie, których obowiązywanie w
przyszłości jest pewne na dzień sprawozdawczy.
Grupa kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ze zobowiązaniem
z tytułu odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do
wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat należności ze zobowiązaniami z
tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz wówczas, gdy aktywa i zobowiązania dotyczą podatku
dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową.

Istotne osądy i szacunki
Ujmowanie aktywa z tytułu podatku odroczonego
Grupa ujmuje składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego zakładając, że w
przyszłości osiągnie dochód podatkowy pozwalający na potrącenie różnic przejściowych lub
wykorzystanie strat podatkowych. Przyjmując takie założenie Zarząd Jednostki Dominującej opiera
się na prognozach, budżetach oraz strategii dotyczących działalności operacyjnej poszczególnych
spółek Grupy.
Wartość składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy
dzień sprawozdawczy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne
osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego
zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Nieujęty składnik
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej ocenie na każdy dzień
sprawozdawczy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo osiągnięcia
w przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego składnika aktywów.
Osądy związane z ujętymi kwotami rozliczeń podatkowych
Grupa ujmuje kwoty wynikające z rozliczeń podatkowych bazując na aktualnych przepisach
podatkowych i ich interpretacjach. Ze względu na opisane wyżej ryzyko podatkowe, ujawniane kwoty
są obarczone niepewnością i mogą się zmienić w przyszłości w wyniku ostatecznych decyzji organów
kontroli podatkowej. Niepewność związana z szacunkiem odnosi się do skutku podatkowego
określonego zdarzenia gospodarczego i wynika z następujących przyczyn::
•

złożoność regulacji prawnych,

•

odmienne postępowanie organów administracji podatkowej,

•

niejednolitość linii orzeczniczej sądów administracyjnych.
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Podatek dochodowy
2020

2019

2018

Podatek bieżący
Podatek odroczony

25 637
882

32 223
(130)

33 344
(2 929)

Razem podatek dochodowy w sprawozdaniu
z całkowitych dochodów

26 519

32 093

30 415

Uzgodnienie efektywnej stopy podatkowej
2020
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy według stawki 19%

2019

2018

133 447

160 450

148 066

25 355

30 486

28 133

Efekt innych stawek podatkowych w jednostkach zagranicznych

(62)

(95)

(24)

Efekt ujęcia przychodów podatkowych z dywidend otrzymanych
przez Grupę Pracuj S.A. od spółek Robota International TOV i
Work Ukraine TOV

748

2 317

753

Koszty trwale niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

454

147

929

Płatności w formie akcji

139

745

1 140

Straty podatkowe za bieżący okres, od których nie utworzono
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

314

2

686

Udział w zysku jednostek wycenianych metodą praw własności

(429)

(1 509)

(1 202)

Razem podatek dochodowy w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów

26 519

32 093

30 415

Stawki podatkowe
Stawki podatkowe
Polska
Ukraina
Cypr

19%
18%
13%

Odroczony podatek dochodowy
Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujęte w odniesieniu do różnic
przejściowych wynikających z poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań przedstawione zostały w
poniższej tabeli:
31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

1 stycznia 2018

18 781
4 767
430
354

20 304
4 405
430
305

17 626
5 894
430
264

11 998
4 692
433
268

345

1 011

908

1 573

588

112

155

-

298

253

189

138

476

187

-

703

531

479

1 755

1 283

Pozostałe ujemne różnice przejściowe

115

80

215

247

Razem aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

26 685

27 566

27 436

21 335

Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Zobowiązania z tytułu umów z klientami
Zobowiązania handlowe
Pozostałe aktywa niefinansowe
Należności handlowe
Straty podatkowe do rozliczenia w kolejnych
okresach
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania i
zobowiązania z tytułu leasingu (MSSF 16)
Rezerwy na świadczenia pracownicze
Inwestycje wycenianie do wartości godziwej
przez wynik finansowy
Podatek odroczony od korekt związanych z
przejściem na MSSF
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31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

1 stycznia 2018

3 192

3 192

3 192

-

Zobowiązania z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Inwestycje wycenianie do wartości godziwej
przez wynik finansowy
Pozostałe dodatnie różnice przejściowe
Razem zobowiązania z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Podatek odroczony netto

-

-

-

20

3 192

3 192

3 192

20

23 493

24 374

24 244

21 315

Nieujęte składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Grupa nie ujęła aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do strat
podatkowych niektórych jednostek zależnych w wysokości 9.559 tys. złotych. W ocenie Grupy, prognozy
dotyczące działalności tych jednostek zależnych nie uzasadniają możliwości ujęcia aktywów z tytułu
podatku odroczonego od tych strat, gdyż nie jest prawdopodobne osiągnięcie przez te jednostki zależne
w przyszłości dochodu podatkowego pozwalającego na ich wykorzystanie.
31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

Wartość
brutto

Efekt
podatkowy

Straty
podatkowe

1 691

321

Razem

1 691

321

Wartość
brutto

31 grudnia 2018

1 stycznia 2018

Efekt
podatkowy

Wartość
brutto*

Efekt
podatkowy

Wartość
brutto

Efekt
podatkowy

39

7

7 896

1 500

4 285

814

39

7

7 896

1 500

4 285

814

* 7.867 tys. złotych dotyczyło strat jednostki zależnej, w której udziały Grupa sprzedała w lipcu 2019 roku.
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1 691

-

-

2025

39

-

2025

1 652

Rok
wygaśnięcia

Wartość
brutto
-

39

-

39

-

29
7 896

7 867

Wartość
brutto*
2023

2023

Rok
wygaśnięcia

31 grudnia 2018

-

4 285

4 275

10

Wartość
brutto
2022

2022

Rok
wygaśnięcia

1 stycznia 2018
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Razem
Rozpoznane aktywo z tytułu
podatku odroczonego

eRecruitment Solutions sp. z o.o.

Grupa Pracuj S.A.

345

-

-

1 816

2024

-

Rok
wygaśnięcia

1 816

Wartość
brutto

31 grudnia 2020

1 011

5 322

3 632
1 690
-

Wartość
brutto

-

2024
2020
-

Rok
wygaśnięcia

31 grudnia 2019

908

4 778

1 398
3 380
-

Wartość
brutto

-

2019
2020
-

Rok
wygaśnięcia

31 grudnia 2018

1 573

8 278

1 690
3 088
3 500

Wartość
brutto

2020
2019
2018
-

-

Rok
wygaśnięcia

1 stycznia 2018
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-

-

2024

Rok
wygaśnięcia

31 grudnia 2019

* 7.867 tys. złotych dotyczyło strat jednostki zależnej, w której udziały Grupa sprzedała w lipcu 2019 roku.

Razem

Emplo sp. z o.o.

BinarJobs sp. z o.o.
HumanWay sp. z o.o. w likwidacji

Wartość
brutto

31 grudnia 2020

Nierozliczone straty podatkowe, w odniesieniu do których nie zostały ujęte aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz terminy wygaśnięcia tych strat
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4. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW
PIENIEŻNYCH ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA
4.1

Polityka zarządzania kapitałem i zadłużenie netto

Celem Grupy w zakresie zarządzania kapitałem jest zabezpieczenie możliwości ciągłości jej działania
w celu zapewnienia zysków dla właścicieli oraz korzyści dla innych interesariuszy, a także utrzymanie
optymalnej struktury kapitału w celu obniżenia jego kosztu oraz utrzymanie odpowiednich ratingów
kredytowych. W celu utrzymania bądź dostosowania struktury kapitałowej, Grupa może odpowiednio
modyfikować poziom dywidendy wypłacanej właścicielom, skalę skupów akcji własnych, emitować
nowe akcje lub sprzedawać aktywa w celu ograniczenia poziomu zadłużenia netto.
Polityka zarządzania kapitałem uwzględnia:

•

wyniki działalności w połączeniu z planami inwestycyjnymi i rozwojowymi,

•

harmonogram spłat zadłużenia finansowego,

•

rating kredytowy i wskaźniki kapitałowe,

•

zwiększenie wartości dla właścicieli.

Na Grupę nie są nałożone żadne zewnętrzne wymagania kapitałowe z wyjątkiem kowenantów
wynikających z umowy kredytowej (Nota 4.3).
Grupa monitoruje poziom kapitału własnego w oparciu o wskaźnik zadłużenia liczony jako poziom
zadłużenia netto (suma wszystkich zobowiązań pomniejszona o saldo środków pieniężnych) podzielony
przez łączną wysokość kapitałów własnych Grupy.
Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wskaźnika zadłużenia kapitału własnego na koniec
okresów objętych niniejszymi Historycznymi Informacjami Finansowymi.
Celem Grupy jest utrzymywanie wskaźnika zadłużenia na poziomie dodatnim poniżej 1. W okresie
zakończonym 31 grudnia 2020 roku Grupa osiągnęła zamierzoną wartość wskaźnika zadłużenia. Rating
kredytowy Grupy jest również na odpowiednim poziomie, o czym świadczy dostępny, a niewykorzystany
przez Grupę limit kredytu odnawialnego w umowie z dnia 30 maja 2016 roku. Ujemne kapitały własne
na poziomie skonsolidowanym na dzień 1 stycznia oraz 31 grudnia 2018 roku były efektem procesu
reorganizacji w Grupie i nie miały wpływu na sytuację płynnościową spółek w Grupie ani potencjał
dywidendowy Jednostki Dominującej (która sporządza swoje jednostkowe sprawozdanie finansowe
zgodnie z Ustawą o rachunkowości i ma dodatnie kapitały własne na koniec wspomnianych okresów).

Zobowiązania razem
Minus: środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Zadłużenie netto
Kapitał własny
Wskaźnik zadłużenia

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

1 stycznia 2018

203 080
(135 227)

217 578
(85 934)

286 095
(93 544)

315 238
(85 129)

67 853
102 975
0,66

131 644
55 998
2,35

192 551
(22 818)
(8,44)

230 109
(110 366)
(2,08)
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4.2

Kapitał własny

Zasady rachunkowości
Kapitał podstawowy
Kapitałem podstawowym Grupy jest kapitał zakładowy Jednostki Dominującej wykazywany w
wysokości określonej i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Kapitał zapasowy
W kapitale zapasowym Spółka ujmuje agio powstałe w związku z emisją udziałów Spółki dla celów
połączenia w 2016 roku obecnej Grupy Pracuj S.A. jako jednostki przejmującej (wówczas: Grupa
Pracuj Holding sp. z o.o.) ze spółką przejmowaną działającą w momencie połączenia pod firmą Grupa
Pracuj S.A.
W roku 2020 na kapitał zapasowy przeniesione zostały dodatkowo środki finansowe z funduszu
celowego utworzonego dla celów umorzenia udziałów własnych w związku z umorzeniem udziałów
własnych w 2019 roku.
Kapitał podstawowy i zapasowy w Historycznych Informacjach Finansowych są kapitałami Jednostki
Dominującej.
Fundusz celowy na zakup udziałów własnych
Fundusz celowy powstał na mocy uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zasilany jest w
drodze podziału zysku i przeznaczony na umorzenie udziałów własnych Spółki.
Udziały własne Spółki wycenia się na koniec okresu sprawozdawczego według ceny ich nabycia.
Programy płatności w formie akcji
W kapitale własnym Jednostki Dominującej ujmowany jest program płatności w formie akcji
rozliczanych w instrumentach kapitałowych.
Szczegóły programu płatności w formie akcji przedstawione zostały w Nocie 6.8.
Pozostałe kapitały rezerwowe
Pozostałe kapitały rezerwowe powstają głównie z podziału wyników lat ubiegłych, jeśli taka decyzja
jest podjęta przez Walne Zgromadzenie. W ciężar tych kapitałów Grupa ujmuje również skutki zmiany
wyceny rezerw na świadczenia pracownicze będące efektem zmiany założeń aktuarialnych.
Różnice kursowe z przeliczenia
W tej pozycji kapitałów własnych Grupa ujmuje różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań
finansowych jednostek działających za granicą, których waluta funkcjonalna jest inna niż złoty polski.
Rozliczenie połączeń
W tej pozycji kapitałów własnych Grupa ujęła efekt rozliczenia po wartościach księgowych transakcji
połączenia z 2016 roku (opis w Nocie 1.8).
Zyski / (Straty) zatrzymane
Zyski (Straty) zatrzymane stanowią sumę wyniku netto roku bieżącego oraz skumulowanych wyników
z lat poprzednich, które nie zostały wypłacone w formie dywidendy ani przeniesione na kapitał
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zapasowy, pozostałe kapitały rezerwowe oraz inne pozycje kapitałów własnych. W zyskach/
(stratach) zatrzymanych ujmowane są również wykryte w bieżącym roku, a popełnione w poprzednich
okresach błędy, jak również efekt dokonanych w bieżącym roku zmian zasad rachunkowości.
Kapitał podstawowy
31 grudnia 2020
Udziałowiec

Liczba
posiadanych
udziałów

Przemysław Gacek
TCV Luxco Perogie S.à r.l
Maciej Noga
Pozostali członkowie Zarządu
Pozostali

3 726 200
1 815 586
695 700
32 683
427 168
6 697 337

Razem

Wartość
nominalna
udziałów (PLN)
186 310 000
90 779 300
34 785 000
1 634 150
21 358 400
334 866 850

Udział %
55,64
27,11
10,39
0,49
6,37
100,00

31 grudnia 2019
Udziałowiec

Liczba
posiadanych
udziałów

Przemysław Gacek
TCV Luxco Perogie S.à r.l
Maciej Noga
Pozostali członkowie Zarządu
Pozostali

3 726 200
1 815 586
695 700
20 023
449 828
6 707 337

Razem

Wartość
nominalna
udziałów (PLN)
186 310 000
90 779 300
34 785 000
1 001 150
22 491 400
335 366 850

Udział %
55,55
27,07
10,37
0,30
6,71
100,00

31 grudnia 2018
Udziałowiec

Liczba
posiadanych
udziałów

Przemysław Gacek
TCV Luxco Perogie S.à r.l
Maciej Noga
Pozostali członkowie Zarządu
Pozostali

3 726 200
1 815 586
695 700
36 567
582 255
6 856 308

Razem

Wartość
nominalna
udziałów (PLN)
186 310 000
90 779 300
34 785 000
1 828 350
29 112 750
342 815 400

Udział %
54,35
26,48
10,15
0,53
8,49
100,00

1 stycznia 2018
Udziałowiec

Liczba
posiadanych
udziałów

Przemysław Gacek
TCV Luxco Perogie S.à r.l
Maciej Noga
Pozostali członkowie Zarządu
Pozostali

3 902 349
1 718 300
758 750
176 459
300 450
6 856 308

Razem

Wartość
nominalna
udziałów (PLN)
195 117 450
85 915 000
37 937 500
8 822 950
15 022 500
342 815 400

Udział %
56,92
25,06
11,07
2,57
4,38
100,00
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Zmiany kapitału własnego w roku 2018
Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie podziału
zysku netto osiągniętego przez Jednostkę Dominującą w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
2017 roku postanowiono o zasileniu kwotą 35.012.050,47 złotych funduszu celowego utworzonego dla
celów umorzenia udziałów własnych Spółki. Pozostała część zysku netto w wysokości 8.459.541,39
złotych przeznaczona została na pokrycie strat z lat ubiegłych.
5 lipca 2018 roku Spółka zawarła ze wspólnikami Umowę nabycia od nich udziałów w celu umorzenia
za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 35.011.773,04 złotych, z czego 24.702.999,36 złotych
dotyczyło wynagrodzenia dla członków Zarządu będących zarazem wspólnikami Spółki (Nota 7.3).
Zmiany kapitału własnego w roku 2019
W dniu 31 stycznia 2019 roku, zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia
5 lipca 2018 roku, nastąpiło obniżenie kapitału podstawowego Spółki do kwoty 334.866.850,00 złotych,
w drodze umorzenia nabytych przez Spółkę 158.971 udziałów własnych o wartości nominalnej 50,00
złotych każdy.
W dniu 19 sierpnia 2019 roku, zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia
19 lipca 2019 roku, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 335.366.850,00
złotych o kwotę 500.000,00 złotych, w drodze emisji 10.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00
złotych każdy. Udziały te objęte zostały przez członka Zarządu Spółki.
Zysk netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku uchwałą nr 4 z dnia 27 czerwca 2019
roku podzielony został w taki sposób, że kwotę 44.470.317,68 złotych przeznaczono na wypłatę
dywidendy, a kwotę 8.029.177,99 złotych przeznaczono na fundusz celowy utworzony dla celów
umorzenia udziałów własnych Spółki.
30 września 2019 roku Spółka zawarła z wybranymi wspólnikami umowę nabycia od nich udziałów za
łącznym wynagrodzeniem w wysokości 6.338.126,80 złotych. Wszystkie odkupione udziały były w
posiadaniu członków Zarządu Spółki (Nota 7.3).
Zmiany kapitału własnego w roku 2020
W dniu 24 marca 2020 roku, zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia
30 września 2019 roku, nastąpiło obniżenie kapitału podstawowego Spółki do kwoty 334.097.600,00
złotych, w drodze umorzenia nabytych przez Spółkę 25.385 udziałów własnych o wartości nominalnej
50,00 złotych każdy.
W dniu 26 czerwca 2020 roku, zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia
27 maja 2020 roku, nastąpiło podwyższenie kapitału podstawowego Spółki do kwoty 334.866.850,00
złotych o kwotę 769.250,00 złotych, w drodze emisji 15.385 udziałów o wartości nominalnej 50,00
złotych każdy. Udziały objęte zostały przez członków kluczowego personelu kierowniczego Spółki.
Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 lipca 2020 roku postanowiono o
wypłacie dywidendy z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.
Na wypłatę dywidendy przeznaczono 60.008.139,52 złotych, z czego 39.905.241,60 złotych dotyczyło
członków kluczowego personelu kierowniczego Spółki (Nota 7.3). Pozostałą część zysku netto w
wysokości 38.039.901,81 złotych przeniesiono na pozostałe kapitały rezerwowe.
Uchwałą numer 7 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 lipca 2020 roku, nastąpiło
przeniesienie części funduszu celowego utworzonego dla celów umorzenia udziałów własnych Spółki
na kapitał zapasowy w związku z umorzeniem udziałów, w wyniku czego kapitał zapasowy uległ
zwiększeniu do kwoty 107.247.430,00 złotych.

49

F-98

Prospekt Grupa Pracuj S.A.
Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

Zdarzenia po dniu bilansowym dotyczące kapitału własnego
Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Jednostki Dominującej z dnia 28 czerwca 2021
roku zatwierdzono podział zysku netto osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020
roku w kwocie 72.166.652,66 złotych w następujący sposób:
•

kwotę 6.531.777,71 złotych przeznaczono na fundusz celowy utworzony dla celów umorzenia
udziałów własnych,

•

kwotę 65.634.874,95 złotych przeznaczono na wypłatę dywidendy.

Kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy zostanie powiększona o kwotę 38.039.901,81 złotych
przeniesioną z pozostałych kapitałów rezerwowych, utworzonych na mocy Uchwały nr 6 Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Grupy z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie sposobu podziału zysku netto
osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.
4.3

Zobowiązania z tytułu zadłużenia

Zasady rachunkowości
Kredyty
W momencie początkowego ujęcia kredyty są ujmowane według wartości godziwej, pomniejszonej o
koszty związane z uzyskaniem finansowania.
Po początkowym ujęciu zobowiązania z tytułu kredytów są wyceniane według zamortyzowanego
kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego
kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem finansowania oraz dyskonta i premie uzyskane
przy rozliczeniu zobowiązania.
Zobowiązania z tytułu leasingu
Ujmowanie i wycena
Na dzień rozpoczęcia leasingu, Grupa jako leasingobiorca wycenia zobowiązanie z tytułu leasingu w
wysokości bieżącej wartości przyszłych opłat leasingowych, które obejmują:

•

stałe opłaty leasingowe (w tym zasadniczo stałe opłaty leasingowe) pomniejszone o wszelkie
należne zachęty finansowe;

•

zmienne opłaty leasingowe zależne od indeksu lub stawki, wycenione początkowo z
zastosowaniem tego indeksu lub tej stawki zgodnie z ich wartością w dacie rozpoczęcia;

•

kwoty, których zapłaty przez Grupę oczekuje się w ramach gwarantowanej wartości
końcowej;

•

cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że Grupa
skorzysta z tej opcji;

•

kary pieniężne za wypowiedzenie umów leasingu, jeżeli w warunkach leasingu przewidziano,
że leasingobiorca może skorzystać z opcji wypowiedzenia i jest wysoce prawdopodobne
skorzystanie z tej opcji.

Bieżąca wartość przyszłych płatności leasingowych jest obliczana z zastosowaniem stopy
procentowej leasingu, jeśli można ją w łatwy sposób ustalić. W przeciwnym wypadku Grupa stosuje
swoją krańcową stopę oprocentowania długu dla danej umowy leasingu. Dla wszystkich umów
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leasingu ujętych w okresach objętych niniejszymi Historycznymi Informacjami Finansowymi Grupa
zastosowała swoją krańcową stopę oprocentowania długu.
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Grupa wycenia zobowiązanie z tytułu leasingu
poprzez:

•

zwiększenie wartości bilansowej w celu odzwierciedlenia naliczonych odsetek od
zobowiązania z tytułu leasingu wyznaczonych zgodnie z metodą efektywnej stopy
procentowej;

•

zmniejszenie wartości bilansowej w celu uwzględnienia zapłaconych opłat leasingowych oraz

•

zaktualizowanie wyceny wartości bilansowej w celu uwzględnienia wszelkiej ponownej oceny
lub zmiany umów leasingu.

Ponowna ocena zobowiązania z tytułu leasingu
Wartość zobowiązania z tytułu leasingu podlega aktualizacji m.in., jeżeli zmienia się okres leasingu
lub zmianie ulegają szacunki odnośnie skorzystania z opcji zakupu przedmiotu leasingu (aktualizacja
z zastosowaniem nowej stopy dyskonta) lub zmienia się wartość opłat leasingowych w wyniku innych
zdarzeń niż zmiana stopy procentowej, np. w wyniku indeksacji czynszów (aktualizacja z
zastosowaniem dotychczasowej stopy dyskonta). Zmiana wartości zobowiązania jest ujmowana w
korespondencji ze zmianą wartości składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania.
Zastosowane zwolnienia
Grupa korzysta ze zwolnień i nie stosuje wymogów MSSF 16 w zakresie wyceny zobowiązania z
tytułu leasingu i składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania w odniesieniu do następujących
umów:
•

leasingów krótkoterminowych, tj. leasingów, dla których okres obowiązywania umowy nie
przekracza 12 miesięcy oraz które nie zawierają opcji kupna;

•

leasingów, w których bazowy składnik aktywów ma niską wartość. Grupa uznaje za składniki
o niskiej wartości te aktywa, których wartość nie przekracza 20 tysięcy złotych (wartość
nowych aktywów).

Zasady rachunkowości oraz ujawnienia dotyczące składników aktywów z tytułu prawa do
użytkowania przedstawione zostały w Nocie 6.3.

Istotne osądy i szacunki
Okres leasingu
Wycena składników aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązania z tytułu leasingu jest
oparta na szacunkach i osądach związanych z ustaleniem okresu leasingu dla umów na czas
nieokreślony oraz na czas określony z opcją przedłużenia na dotychczasowych warunkach. Przy
ustalaniu okresu leasingu Grupa bierze pod uwagę wszystkie fakty i okoliczności, które tworzą
zachętę ekonomiczną do skorzystania z opcji przedłużenia umowy lub nieskorzystania z opcji jej
zakończenia. Okresy wynikające z powyższych opcji są uwzględniane przy ustalaniu okresu leasingu
w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, że Grupa skorzysta z opcji przedłużenia lub nie
skorzysta z opcji zakończenia umowy. Ponownej oceny okresu leasingu dokonuje się tylko
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w przypadku zaistnienia istotnych zdarzeń będących pod kontrolą Grupy i mających wpływ na zmianę
dotychczasowej oceny dotyczącej okresu leasingu (np. istotne zmiany decyzji biznesowych).
Bazowy składnik aktywów

Okres leasingu

Lokale
Środki transportu

13-88 miesięcy
52-67 miesięcy

Ocena skorzystania z opcji zakupu
W dacie rozpoczęcia umów leasingu samochodów Grupa ocenia, czy istnieje wystarczająca
pewność, że skorzysta z opcji nabycia bazowego składnika aktywów. W tym celu Grupa uwzględnia
postanowienia i warunki związane z realizacją takiej opcji (np. stawkę oferowaną przez
leasingodawcę w stosunku do aktualnych stawek rynkowych) oraz znaczenie bazowych składników
aktywów dla działalności Grupy. Dla umów leasingu samochodów otwartych na koniec 31 grudnia
2020 roku Grupa oceniła, że nie istnieje wystarczająca pewność skorzystania z opcji zakupu i do
kalkulacji zobowiązania nie została uwzględniona cena wykonania tej opcji.
Stopa dyskonta
Grupa nie dysponuje stopami procentowymi leasingu wynikającymi z umów i stosuje krańcowe stopy
oprocentowania długu. Krańcowa stopa procentowa to stopa, którą Grupa musiałaby zapłacić, aby
na podobny okres i przy podobnych zabezpieczeniach pożyczyć środki niezbędne do zakupu
składnika aktywów o podobnej wartości, co składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania w
podobnym środowisku gospodarczym. Grupa do wyceny wszystkich swoich umów leasingu
zastosowała krańcową stopę procentową, ustalając ją na poziomie stopy wolnej od ryzyka (przyjęto
oprocentowanie obligacji rządowych najlepiej odzwierciedlających charakterystyki płatności
leasingowych w danej umowie, tj. walutę oraz termin zapadalności obligacji) powiększonej o marżę
odzwierciedlającą ryzyko poszczególnych jednostek w Grupie.
Poniższa tabela przedstawia przedziały stóp dyskonta zastosowanych do wyceny zobowiązań z
tytułu leasingu z uwzględnieniem waluty płatności leasingowych:
Waluta płatności
PLN
EUR
USD
UAH

Stopa dyskonta
3%-4,5%
1,90%
5%
7,7%-11%

Identyfikacja komponentów nieleasingowych
W umowach leasingu powierzchni biurowych Grupa zidentyfikowała komponenty nieleasingowe
związane ze świadczeniem usług (opłaty eksploatacyjne) oraz opłaty za korzystanie z części
wspólnych. Grupa zdecydowała o niewyodrębnianiu opłat za korzystanie z części wspólnych,
natomiast opłaty za komponenty usługowe zostały ujęte oddzielnie od komponentów leasingowych.
W umowach leasingu samochodów komponenty nieleasingowe, jak opłaty serwisowe, nie zostały
uwzględnione w wycenie zobowiązania z tytułu leasingu.

Zobowiązania z tytułu zadłużenia
31 grudnia 2020
Kredyty
- długoterminowe
- krótkoterminowe

31 grudnia 2019

29 294
29 294

29 203
28 285
918

31 grudnia 2018
109 104
69 475
39 629

1 stycznia 2018
177 123
139 138
37 985
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Zobowiązania z tytułu leasingu
- długoterminowe
- krótkoterminowe

32 146
23 647
8 499

37 981
29 471
8 510

29 033
22 468
6 565

27 903
25 414
2 489

Razem

61 440

67 184

138 137

205 026
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PLN

Kredyt odnawialny od mBank S.A., DNB Bank
Polska S.A. oraz PKO Bank Polski S.A.
-

295 000

Wartość
nominalna

10 000

nie
dotyczy

Limit
kredytu

WIBOR + marża
1,9%

WIBOR + marża
1,4-2,25%

Oprocentowanie

1,3 lub 6 mscy
od wypłaty

30.05.2021

Termin
zapadalności

29 294

-

29 294

31 grudnia
2020

29 203

-

29 203

31 grudnia
2019

109 104

-

109 104

31 grudnia
2018

177 123

-

177 123

1 stycznia
2018

F-103
915 000

Razem

915 000

15 000
15 000
442 500
442 500

31 grudnia 2019

915 000

15 000
15 000
442 500
442 500

31 grudnia 2018

915 000

15 000
15 000
442 500
442 500

1 stycznia 2018
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Dodatkowo, Grupa ustanowiła zastawy finansowe na poszczególnych rachunkach bankowych na rzecz PKO Bank Polski S.A., DNB Bank Polska S.A., mBank
S.A., cesję praw z Umowy Przelewu na Zabezpieczenie dotyczącą Praw z Dokumentów Nabycia oraz Umów Zabezpieczeń na rzecz mBank S.A. oraz
oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

15 000
15 000
442 500
442 500

31 grudnia 2020

Zastaw rejestrowy i zwykły na domenie „Pracuj.pl”
Zastaw rejestrowy i zwykły na znaku towarowym „Pracuj.pl”
Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw majątkowych
Zastawy rejestrowe na poszczególnych rachunkach bankowych Spółki

Zabezpieczenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytu

Zabezpieczenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytu

Na dzień sporządzenia niniejszych Historycznych Informacji Finansowych Grupa nie naruszyła zapisów umów kredytowych, na podstawie których byłaby
zobowiązania do wcześniejszej spłaty zadłużenia. Do dnia sporządzenia niniejszych Historycznych Informacji Finansowych Grupa spłaciła całkowicie kredyt
terminowy.

Kowenanty

Razem

PLN

Waluta

Kredyt terminowy od mBank S.A., DNB Bank
Polska S.A. oraz PKO Bank Polski S.A.

Kredyty

Zadłużenie z tytułu kredytów – warunki, terminy płatności i salda na koniec okresów sprawozdawczych

Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
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Prospekt Grupa Pracuj S.A.

Prospekt Grupa Pracuj S.A.
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Zobowiązania z tytułu leasingu – koszty ujęte w okresie sprawozdawczym w związku z
leasingami
2020
Amortyzacja składników aktywów z tytułu prawa do
użytkowania
Odsetki od leasingów

2019

2018

6 671

6 875

1 053

988

647

11

63

104

83

56

29

Koszty związane z leasingami krótkoterminowymi
Koszty związane z leasingami aktywów o niskiej
wartości początkowej (z wyłączeniem leasingów
krótkoterminowych takich aktywów)

5 261

Całkowite wypływy środków pieniężnych z tytułu leasingów zaprezentowane zostały w poniższej tabeli
przedstawiającej uzgodnienie zobowiązań z tytułu zadłużenia do przepływów z działalności finansowej.
Uzgodnienie zobowiązań z tytułu zadłużenia do przepływów z działalności finansowej w
skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
Zobowiązania z
tytułu leasingów

Kredyty
1 stycznia 2020

Razem

29 203

37 981

67 184

Spłaty odsetek od kredytów
Spłaty zobowiązań z tytułu leasingu
Spłaty odsetek z tytułu leasingu

(945)
-

(7 797)
(1 053)

(945)
(7 797)
(1 053)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(945)

(8 850)

(9 795)

Inne zmiany
Nowe umowy leasingowe
Modyfikacje umów leasingowych
Odsetki naliczone
Efekt zmiany kursów walutowych

1 036
-

150
579
1 053
1 233

150
579
2 089
1 233

Razem inne zmiany

1 036

3 015

4 051

29 294

32 146

61 440

Zmiany przepływów pieniężnych z działalności
finansowej

31 grudnia 2020

Kredyty
1 stycznia 2019

Zobowiązania z
tytułu leasingów

Razem

109 104

29 033

138 137

Spłaty kredytów
Spłaty odsetek od kredytów
Spłaty zobowiązań z tytułu leasingu
Spłaty odsetek z tytułu leasingu

(80 000)
(2 475)
-

(7 753)
(988)

(80 000)
(2 475)
(7 753)
(988)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(82 475)

(8 741)

(91 216)

Inne zmiany
Nowe umowy leasingowe
Modyfikacje umów leasingowych
Odsetki naliczone
Efekt zmiany kursów walutowych

2 574
-

17 496
120
988
(915)

17 496
120
3 562
(915)

Razem inne zmiany

2 574

17 689

20 263

29 203

37 981

67 184

Zmiany przepływów pieniężnych z działalności
finansowej

31 grudnia 2019
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Zobowiązania z
tytułu leasingów

Kredyty
1 stycznia 2018

Razem

177 123

27 903

205 026

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów
Spłaty kredytów
Spłaty odsetek od kredytów
Spłaty zobowiązań z tytułu leasingu
Spłaty odsetek z tytułu leasingu

(70 000)
(3 417)
-

(3 381)
(647)

(70 000)
(3 417)
(3 381)
(647)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(73 417)

(4 028)

(77 445)

Inne zmiany
Nowe umowy leasingowe
Modyfikacje umów leasingowych
Odsetki naliczone
Efekt zmiany kursów walutowych

5 398
-

2 888
886
647
737

2 888
886
6 045
737

Razem inne zmiany

5 398

5 158

10 556

109 104

29 033

138 137

Zmiany przepływów pieniężnych z działalności
finansowej

31 grudnia 2018

Informacje dotyczące ekspozycji Grupy na ryzyko stóp procentowych, ryzyko walutowe oraz ryzyko
płynności przedstawione zostały w Nocie 5.4. Informacje dotyczące wartości godziwej zawarte są
natomiast w Nocie 5.1.
4.4

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Zasady rachunkowości
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej obejmują
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych, lokaty bankowe płatne lub wymagalne w ciągu trzech
miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia, wyceniane są na każdy dzień
sprawozdawczy w wartości nominalnej powiększonej o naliczone do końca okresu sprawozdawczego
odsetki, skorygowanej o ewentualny odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych.
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
31 grudnia 2020
Środki pieniężne na rachunkach
bieżących
Lokaty bankowe
Środki pieniężne w drodze
Środki pieniężne w kasie
Razem

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

1 stycznia 2018

59 782

30 114

17 019

84 703

75 400
45
-

55 768
52
-

76 474
51
-

323
97
6

135 227

85 934

93 544

85 129
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Na koniec każdego okresu sprawozdawczego objętego niniejszymi Historycznymi Informacjami
Finansowymi Grupa posiadała kredyt odnawialny z niewykorzystanym limitem 10.000 tys. złotych.
4.5

Pozostałe objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

Poniższa tabela prezentuje uzgodnienie bilansowych zmian stanu do zmian stanu wykazywanych w
rachunku przepływów pieniężnych:
2020
Zmiana stanu należności handlowych w skonsolidowanym
sprawozdaniu z sytuacji finansowej
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

2019

2018

8 302

3 438

(14 582)

20

(25)

(12)

Zmiana stanu należności handlowych w skonsolidowanym
sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

8 322

3 413

(14 594)

Zmiana stanu zobowiązań wobec pracowników w skonsolidowanym
sprawozdaniu z sytuacji finansowej

1 957

(6 900)

4 797

(2)

(140)

(139)

Zmiana stanu zobowiązań wobec pracowników w skonsolidowanym
sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

1 955

(7 040)

4 658

Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych w
skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej

(735)

1 213

727

Zmiana stanu zaliczek na wartości niematerialne i rzeczowe aktywa
trwałe ujętych w przepływach działalności inwestycyjnej

(285)

(33)

(87)

Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych w
skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

(1 020)

1 180

640

Zmiana stanu zobowiązań handlowych w skonsolidowanym
sprawozdaniu z sytuacji finansowej

3 055

(1 201)

1 594

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia wartości niematerialnych
Pozostałe

(442)
140
-

223
93
94

(194)
(206)
-

Zmiana stanu zobowiązań handlowych w skonsolidowanym
sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

2 753

(791)

1 194

Zyski/straty aktuarialne z tytułu przeszacowania rezerw na świadczenia
pracownicze

57

F-106

Prospekt Grupa Pracuj S.A.
Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

5. INSTRUMENTY FINANSOWE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM
5.1

Instrumenty finansowe i wartość godziwa

Zasady rachunkowości
Początkowe ujęcie
Grupa ujmuje składnik aktywów lub zobowiązanie finansowe w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
wówczas, gdy staje się stroną umowy tego instrumentu.
Instrumenty finansowe ujmuje się początkowo według wartości godziwej powiększonej o koszty
transakcyjne, z wyjątkiem należności handlowych z datą zapadalności poniżej 12 miesięcy od
momentu ujęcia (tj. bez istotnego elementu finansowania), które ujmuje się początkowo w cenie
transakcyjnej.
Klasyfikacja i wycena po początkowym ujęciu
Grupa klasyfikuje swoje instrumenty finansowe w momencie początkowego ujęcia do następujących
kategorii: aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie, aktywów finansowych
wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz do pozostałych zobowiązań
finansowych.
• Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
Grupa klasyfikuje aktywa finansowe w oparciu o model biznesowy zarządzania nimi oraz
charakterystykę umownych przepływów pieniężnych związanych z daną klasą aktywów
finansowych. Aktywa finansowe zaklasyfikowane do kategorii wycenianych w zamortyzowanym
koszcie obejmują te aktywa finansowe, które nie zostały przez Grupę wyznaczone przy
początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz spełniają
jednocześnie następujące dwa warunki:

-

utrzymywane są zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest otrzymywanie
przepływów pieniężnych wynikających z umowy; oraz

-

warunki umowy tych instrumentów powodują powstawanie w określonych terminach
przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od kwoty
głównej pozostałej do spłaty (spełniają tzw. test SPPI).

Grupa przeprowadziła testy modelu biznesowego i umownych przepływów pieniężnych (test
SPPI) dla wszystkich istotnych pozycji aktywów finansowych na dzień 1 stycznia 2018 roku, w
oparciu o fakty i okoliczności występujące na ten dzień oraz w późniejszych okresach – w
momencie początkowego ujęcia aktywa finansowego.
Na podstawie wyników testów modelu biznesowego i SPPI, Grupa zaklasyfikowała następujące
aktywa finansowe: należności handlowe, kaucje gotówkowe, obligacje (ujęte jako
krótkoterminowe aktywa finansowe i utrzymywane do terminu wymagalności, tj. zwykle 3
miesiące), udzielone pożyczki oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty do kategorii aktywów
finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie.

58

F-107

Prospekt Grupa Pracuj S.A.
Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. (dawniej: Grupa Pracuj sp. z o.o.)
Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

Grupa dokonuje reklasyfikacji aktywów finansowych do innej kategorii, tylko wówczas gdy
zmienia się model zarządzania tymi aktywami. W takiej sytuacji przeklasyfikowaniu podlegają
te aktywa, na które zmiana modelu biznesowego miała wpływ.
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie wyceniane są na każdy dzień
sprawozdawczy w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
z uwzględnieniem utraty wartości z tytułu oczekiwanych strat kredytowych.
• Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Aktywa finansowe, które nie zostały zaklasyfikowane do kategorii wycenianych w
zamortyzowanym koszcie i nie zostały wyznaczone jako wyceniane w wartości godziwej przez
inne całkowite dochody są klasyfikowane do kategorii aktywów finansowych wycenianych w
wartości godziwej przez wynik finansowy.
Do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Grupa
zalicza udziały w spółkach nienotowanych na aktywnych rynkach, które nie są jednostkami
zależnymi Grupy ani jej jednostkami stowarzyszonymi.
• Pozostałe zobowiązania finansowe
Pozostałe zobowiązania finansowe są klasyfikowane do kategorii instrumentów finansowych
wycenianych po początkowym ujęciu w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej. Różnice z wyceny ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu. W
kategorii tej ujmuje się zobowiązania finansowe, które nie zostały zaklasyfikowane do kategorii
wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, tj. nie są przeznaczone do obrotu, a
także nie spełniają definicji umów gwarancji finansowych.
Grupa zaklasyfikowała wszystkie swoje zobowiązania finansowe, tj. kredyty, zobowiązania z
tytułu leasingu, zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania finansowe do kategorii
pozostałych zobowiązań finansowych.
Zobowiązania finansowe nie podlegają przeklasyfikowaniu po początkowym ujęciu.
Zaprzestanie ujmowania
Składnik aktywów wyłącza się z ksiąg rachunkowych, gdy prawa do uzyskiwania przepływów
pieniężnych z jego tytułu wygasły (tj. w szczególności w momencie, gdy następuje istotna modyfikacja
warunków umowy składnika aktywów finansowych) lub w momencie, gdy Grupa przenosi składnik
aktywów finansowych na podmiot trzeci i w efekcie przenosi zasadniczo całe ryzyko i wszystkie
korzyści związane z posiadaniem składnika aktywów finansowych.
Grupa zaprzestaje ujmować zobowiązanie finansowe (lub jego część), gdy obowiązek określony w
umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.
Wartość godziwa
Grupa klasyfikuje aktywa i zobowiązania finansowe ze względu na poziom hierarchii wartości
godziwej, w oparciu o dane wejściowe wykorzystywane w wycenie, w następujący sposób:
•

Poziom 1 - wartość godziwa oparta jest o notowania z aktywnych rynków (niekorygowane)
dla identycznych aktywów i zobowiązań,

•

Poziom 2 - wartość godziwa ustalana jest na bazie wartości obserwowalnych na rynku,
jednakże niebędących bezpośrednim kwotowaniem rynkowym (np. poprzez odniesienie
bezpośrednie do faktycznych transakcji rynkowych dla podobnych instrumentów lub
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odniesienie pośrednie – przy wykorzystaniu modeli bazujących na faktycznych rynkowych
transakcjach),
•

Poziom 3 – dane wejściowe do wyceny aktywów lub zobowiązań, które nie są oparte na
możliwych do zaobserwowania danych rynkowych.

Instrumenty finansowe stanowiące instrumenty zabezpieczające
Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.
Utrata wartości należności handlowych oraz innych aktywów finansowych
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Grupa wycenia i ujmuje odpis z tytułu oczekiwanych
strat kredytowych w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie.
Zmiana odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych ujmowana jest w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów w pozycji oczekiwane straty kredytowe w ramach działalności operacyjnej.
Oczekiwane straty kredytowe są to straty kredytowe ważone prawdopodobieństwem niewykonania
zobowiązania. Wycena odpisu wymaga od Grupy dokonania istotnych szacunków.
Grupa narażona jest na ryzyko kredytowe oraz ryzyko walutowe wynikające z aktywów finansowych.
Zarządzanie tymi ryzykami opisane zostało w Notach 5.4.2 i 5.4.4.

Istotne osądy i szacunki
Odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych
Wyznaczenie oczekiwanych strat kredytowych wymaga przyjęcia przez Grupę założeń i dokonania
szacunków, w szczególności w celu określenia średniej ważonej stopy straty dla poszczególnych
przedziałów przeterminowania.
Dla należności handlowych Grupa stosuje uproszczone podejście do szacowania oczekiwanych strat
kredytowych, w ramach którego odpisy są ujmowane w horyzoncie całego życia instrumentu – od
początkowego ujęcia ekspozycji w księgach do terminu jej zapadalności, z pominięciem zmian ryzyka
kredytowego. W celu wyznaczenia oczekiwanych strat kredytowych dla należności handlowych
Grupa wykorzystuje macierz rezerw utworzoną w oparciu o informacje historyczne dotyczące spłat
należności z poszczególnych przedziałów przeterminowania w podziale na grupy odbiorców o
różnych charakterystykach, na podstawie której są wyznaczane wskaźniki spłacalności będące
podstawą ustalenia odpisu dla poszczególnych przedziałów wiekowania należności. Historyczne
wskaźniki strat nie zostały skorygowane o informacje dotyczące przyszłości, ponieważ Grupa nie
zidentyfikowała czynników, które mogłyby istotnie zmienić poziom strat w przyszłości. Macierz
podlega aktualizacji przynajmniej na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Przy określaniu
ekspozycji na ryzyko kredytowe brany jest pod uwagę fakt objęcia należności ubezpieczeniem oraz
ustalone sposoby rozliczeń w postaci przedpłat lub kompensat wzajemnych rozrachunków.
Indywidualna ocena ryzyka skutkująca dokonaniem odpisu aktualizującego w pełnej wysokości
należności przeprowadzana jest dla należności przeterminowanych powyżej roku, kontrahentów
postawionych w stan likwidacji oraz należności spornych.
Dla pozostałych aktywów finansowych Grupa ocenia na każdy dzień sprawozdawczy, czy nie nastąpił
istotny wzrost ryzyka kredytowego dla danego instrumentu od momentu jego początkowego ujęcia.
W przypadku stwierdzenia istotnego wzrostu ryzyka kredytowego, odpis z tytułu oczekiwanej straty
kredytowej jest szacowany w horyzoncie pozostałego życia instrumentu. W przeciwnym wypadku,
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Grupa szacuje odpisy w kwocie 12-miesięcznych oczekiwanych strat kredytowych. Dla aktywów
finansowych innych niż należności handlowe, odpis z tytułu oczekiwanej straty kredytowej jest
szacowany indywidualnie. W okresach objętych niniejszymi Historycznymi Informacjami
Finansowymi Grupa nie ujęła oczekiwanych strat kredytowych w odniesieniu do aktywów
finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie innych niż należności handlowe.
Poniższa tabela prezentuje wartości sprawozdawcze i przyporządkowanie poszczególnych
instrumentów finansowych do poziomów hierarchii wartości godziwej.

Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez
wynik finansowy
Udziały w jednostkach
nienotowanych
Razem

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

1 stycznia 2018

32 089

26 526

21 508

1 008

32 089

26 526

21 508

1 008

Hierarchia

Poziom 3

Aktywa finansowe wyceniane
w zamortyzowanym koszcie
Należności handlowe
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty
Kaucje gotówkowe
Obligacje
Udzielone pożyczki
Razem
Pozostałe zobowiązania
finansowe
Kredyty
Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania handlowe
Pozostałe zobowiązania
finansowe
Razem

30 175

38 477

41 915

27 333

135 227

85 934

93 544

85 129

2 813
14 997
-

3 044
15 929
-

2 770
9 988
-

3 939
61

183 212

143 384

148 217

116 462

29 294
32 146
9 018

29 203
37 981
5 963

109 104
29 033
7 164

177 123
27 903
5 570

-

-

259

7 438

70 458

73 147

145 560

218 034

Poziom 2

Poziom 2

Według oceny Grupy, wartość sprawozdawcza należności handlowych, środków pieniężnych i
krótkoterminowych lokat, kaucji gotówkowych, obligacji, zobowiązań handlowych oraz pozostałych
zobowiązań finansowych na koniec każdego z okresów sprawozdawczych objętych niniejszymi
Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz na Dzień Przejścia jest wiarygodnym przybliżeniem ich
wartości godziwej ze względu na krótkoterminowy charakter tych pozycji.
Wartość godziwa oprocentowanych kredytów jest szacowana w oparciu o model zdyskontowanych
przepływów pieniężnych przy wykorzystaniu stopy dyskonta odzwierciedlającej stopę procentową
banku. Na podstawie tak przeprowadzonej kalkulacji Grupa oceniła, że wartość sprawozdawcza
kredytów na koniec każdego z prezentowanych okresów i na Dzień Przejścia jest wiarygodnym
przybliżeniem ich wartości godziwej.
5.2

Należności handlowe i pozostałe aktywa finansowe

Zasady rachunkowości
Należności handlowe
Należności handlowe Grupy nie zawierają istotnego elementu finansowania i ujmowane są
początkowo w cenie transakcyjnej, zgodnie z MSSF 15, tj. w kwocie wynagrodzenia, która zgodnie z
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oczekiwaniem Grupy będzie jej przysługiwać w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub
usług na rzecz klienta.
Po początkowym ujęciu należności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem ewentualnego odpisu z tytułu utraty wartości –
zgodnie z zasadami opisanymi w Nocie 5.1.
Pozostałe aktywa finansowe
Do pozostałych aktywów finansowych Grupa zalicza udziały w spółkach nienotowanych na aktywnym
rynku, kaucje gotówkowe zapłacone jako zabezpieczenie gwarancji bankowych oraz zobowiązań z
tytułu umów najmu powierzchni, krótkoterminowe obligacje komercyjne wyemitowane przez
mLeasing sp. z o.o. oraz udzielone pożyczki.
Grupa lokuje okresowo wolne środki pieniężne w krótkoterminowe obligacje, które utrzymuje do
terminu wykupu przypadającego w ciągu 6 miesięcy od momentu ich nabycia.
Pozostałe aktywa finansowe są ujmowane i wyceniane zgodnie z zasadami rachunkowości
opisanymi w Nocie 5.1 dla instrumentów finansowych.

Istotne osądy i szacunki
Istotne szacunki konieczne przy wycenie odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dla aktywów
finansowych opisane zostały w Nocie 5.1.
Wycena udziałów nienotowanych na aktywnych rynkach
Udziały w jednostkach nienotowanych na aktywnych rynkach Grupa wycenia do wartości godziwej
sklasyfikowanej na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej. Grupa wykorzystuje do tej wyceny własne
szacunki, kierując się założeniem, że brak jest racjonalnie dostępnych informacji, które
wskazywałyby, że uczestnicy rynku przyjęliby inne założenia.
Wycena do wartości godziwej udziałów w spółce Beamery Inc. jest dokonywana w odniesieniu do
wyceny udziałów emitowanych przez tę spółkę w kolejnych rundach finansowania. W czerwcu 2018
roku zakończyła się runda B finansowania, w ramach której Beamery Inc. pozyskała środki na rozwój
dalszej działalności od inwestorów niepowiązanych z Grupą, m.in. EQT Partners i M12 (dawniej
Microsoft Ventures) w łącznej wysokości 28 mln USD. Na podstawie wyceny udziałów
wyemitowanych przez Beamery Inc. w tej rundzie finansowania, Grupa przeszacowała wartość
godziwą posiadanych udziałów w tej spółce o 20.500 tys. złotych.
Ocena statusu zaangażowania Grupy w spółkę Pracuj Ventures sp. z o.o. ASI sp. k.
Grupa zaklasyfikowała swoje zaangażowanie w spółkę Pracuj Ventures spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. k. („Pracuj Ventures”) do inwestycji, mimo
wniesienia do tego podmiotu 66,85% na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 70,25% na dzień 31 grudnia
2020 roku łącznej wartości wkładów wniesionych do tej spółki (pozostałe wkłady wnieśli inni
wspólnicy, w tym m.in. Przemysław Gacek – Prezes Zarządu Spółki – 11,16% na dzień 31 grudnia
2019 roku oraz 10,75% na dzień 31 grudnia 2020 roku). Grupa oceniła, że wartość wniesionych
wkładów narażona jest na zmienne wyniki finansowe Pracuj Ventures, ale wniesione wkłady nie dają
Zarządowi Spółki możliwości wpływu na bieżące kierowanie i decydowanie o działaniach
inwestycyjnych tej spółki, a tym samym Zarząd Spółki nie ma wpływu na osiągane zwroty z inwestycji
i nie sprawuje kontroli nad Pracuj Ventures.
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Kluczowym czynnikiem, który w oparciu o przeprowadzoną analizę wpłynął na osąd Grupy o braku
istnienia znaczącego wpływu na Pracuj Ventures jest sposób podejmowania decyzji oraz skład
kluczowego personelu kierowniczego Spółki Pracuj Ventures. W podejmowaniu decyzji dotyczących
istotnych obszarów działalności nie są kluczowe prawa właścicielskie (prawa głosu wynikające z
posiadanych udziałów), lecz decyzje inwestycyjne są podejmowane przez kilku wskazanych w
umowie spółki udziałowców. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu (tj. kluczowych
działaniach operacyjnych) dla ważności uchwały wymagana jest jednomyślność następujących
inwestorów: Przemysław Gacek, Maciej Noga, Ataraxy Ventures Man Sp. z o.o. oraz Paweł Leks.
Oznacza to, że decydujący wpływ na działalność inwestycyjną Pracuj Ventures, czyli istotne działania
operacyjne tej spółki, ma Przemysław Gacek, występujący w roli indywidualnego inwestora tej spółki,
a nie w roli Prezesa Zarządu Grupy Pracuj S.A.

Należności handlowe
31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

1 stycznia 2018

Należności handlowe
- od jednostek powiązanych
- od jednostek pozostałych

2
30 173

2
38 475

3
41 912

27 333

Razem

30 175

38 477

41 915

27 333

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

Pozostałe aktywa finansowe
1 stycznia 2018

Długoterminowe
Udziały w jednostkach nienotowanych
Kaucje gotówkowe

34 817
32 089
2 728

29 254
26 526
2 728

24 084
21 508
2 576

3 527
1 008
2 519

Krótkoterminowe
Obligacje
Kaucje gotówkowe
Udzielone pożyczki

15 082
14 997
85
-

16 245
15 929
316
-

10 182
9 988
194
-

1 481
1 420
61

Razem

49 899

45 499

34 266

5 008

Zmiany wartości udziałów w jednostkach nienotowanych na aktywnych rynkach w każdym z
okresów prezentowanych w niniejszych Historycznych Informacjach Finansowych:
2020
Udziały w jednostkach nienotowanych wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy na początek okresu

2019

2018

26 526

21 508

1 008

Wniesienie wkładów do Pracuj Ventures sp. z o.o. ASI sp.k.

7 086

6 000

-

Zmiana wyceny do wartości godziwej ujęta w przychodach /
(kosztach) finansowych netto

(1 523)

(982)

20 500

Wzrost wartości godziwej udziałów w Beamery Inc.
Spadek wartości godziwej udziałów w Pracuj Ventures sp. z o.o.
ASI sp.k.
Udziały w jednostkach nienotowanych wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy na koniec okresu
W tym udziały w:
Beamery Inc.
Pracuj Ventures sp. z o.o. ASI sp. k.

-

-

20 500

(1 523)

(982)

-

32 089

26 526

21 508

21 508
10 581

21 508
5 018

21 508
-
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5.3

Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania finansowe

Zasady rachunkowości
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania finansowe
Grupa klasyfikuje zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania finansowe do kategorii
instrumentów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie, dla których zasady ujmowania
i wyceny opisane zostały w Nocie 5.1.
Zobowiązania handlowe
31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

1 stycznia 2018

Zobowiązania handlowe
- wobec jednostek powiązanych
- wobec jednostek pozostałych

66
8 952

54
5 909

29
7 135

12
5 558

Razem

9 018

5 963

7 164

5 570

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

1 stycznia 2018

Pozostałe zobowiązania finansowe
31 grudnia 2020
Zobowiązanie z tytułu nabycia
udziałów w jednostce
stowarzyszonej WorkIP Ltd

-

-

259

7 438

Zobowiązanie z tytułu nabycia udziałów w jednostce stowarzyszonej WorkIP Ltd stanowiło płatność
odroczoną za udziały nabyte w tej spółce w 2017 roku.
5.4

Zarządzanie ryzykiem finansowym

5.4.1

Zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Działalność Grupy narażona jest na następujące rodzaje ryzyka związanego z instrumentami
finansowymi:

•

ryzyko kredytowe,

•

ryzyko utraty płynności finansowej,

•

ryzyko walutowe,

•

ryzyko stóp procentowych.

Niniejsza Nota zawiera informacje o ekspozycji Grupy na każdy rodzaj ryzyka wskazanego powyżej, a
także opisuje cele i politykę związane z zarządzaniem ryzykiem. Nadrzędnym celem polityki
zarządzania ryzykiem finansowym jest minimalizowanie negatywnego wpływu zidentyfikowanych ryzyk
finansowych na wynik finansowy Grupy.
5.4.2

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe jest związane z potencjalnym zdarzeniem kredytowym, które może zmaterializować
się w przyszłości w postaci następujących czynników: niewypłacalności kontrahenta, częściowej spłaty
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należności, istotnego opóźnienia w spłacie należności, innego nieprzewidzianego odstępstwa od
warunków kontraktowych lub ryzyko nieodzyskania środków pieniężnych ulokowanych w bankach.
Ryzyko to dotyczy przede wszystkim należności handlowych, środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
oraz pozostałych aktywów finansowych, w ramach których Grupa ujmuje przede wszystkim
krótkoterminowe obligacje oraz wpłacone kaucje gotówkowe.
Poniższa tabela przedstawia maksymalną ekspozycję Grupy na ryzyko kredytowe:
31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

1 stycznia 2018

Należności handlowe
Pozostałe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

30 175
49 899
135 227

38 477
45 499
85 934

41 915
34 266
93 544

27 333
5 008
85 129

Razem

215 301

169 910

169 725

117 470

Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi
Grupa alokuje okresowo wolne środki pieniężne na krótkoterminowych lokatach w bankach w celu
osiągania przychodów finansowych z odsetek.
Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi w banku i lokatami bankowymi jest niskie,
ponieważ Grupa zawiera transakcje z bankami o wysokim ratingu i stabilnej pozycji rynkowej.
Oczekiwana strata kredytowa oszacowana przez Spółkę jest bliska zeru, dlatego odpis z tytułu tej straty
nie został ujęty.
Maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości sprawozdawczej środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów.
Ryzyko kredytowe związane z należnościami handlowymi
Poniższa tabela przedstawia informacje o wartości należności brutto i odpisie z tytułu oczekiwanych
strat kredytowych dla należności handlowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie.
Wartość
należności
brutto

Średnioważona
stopa straty
31 grudnia 2020
31 grudnia 2019
31 grudnia 2018
1 stycznia 2018

7,03%
4,88%
4,24%
6,13%

32 458
40 451
43 769
29 117

Odpis z tytułu
oczekiwanej
straty
kredytowej
2 283
1 974
1 854
1 784

Wartość
należności netto
30 175
38 477
41 915
27 333

Zmiany odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dla należności handlowych w okresach objętych
niniejszymi Historycznymi Informacjami Finansowymi przedstawiały się następująco:
2020
Bilans otwarcia
Zmiana netto odpisu z tytułu oczekiwanej straty
kredytowej
Wykorzystanie
Różnice kursowe z przeliczenia
Bilans zamknięcia

2019

2018

1 974

1 854

1 784

557

334

318

(228)
(20)

(239)
25

(260)
12

2 283

1 974

1 854
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Poniższe tabele prezentują wartości należności brutto i wartość odpisu z tytułu oczekiwanych strat dla
należności handlowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie w podziale na koszyki
przeterminowania.
31 grudnia 2020
Średnioważona
stopa straty
Przed terminem wymagalności
Przeterminowane od 1 do 30 dni
Przeterminowane od 31 do 60 dni
Przeterminowane od 61 do 90 dni
Przeterminowane od 91 do 180 dni
Przeterminowane od 181 do 360 dni
Przeterminowane ponad 361 dni

0,00%
2,76%
5,60%
59,86%
93,28%
100%
100%

Razem

7,03%

Odpis z tytułu
oczekiwanej straty
kredytowej

Wartość należności
brutto
24 167
5 643
464
147
357
235
1 445
32 458

31 grudnia 2019
Średnioważona
stopa straty
Przed terminem wymagalności
Przeterminowane od 1 do 30 dni
Przeterminowane od 31 do 60 dni
Przeterminowane od 61 do 90 dni
Przeterminowane od 91 do 180 dni
Przeterminowane od 181 do 360 dni
Przeterminowane ponad 361 dni

0,01%
1,20%
3,47%
40,62%
88,19%
99,65%
100%
4,90%

Razem

Odpis z tytułu
oczekiwanej straty
kredytowej

Wartość należności
brutto
30 684
6 833
864
325
144
286
1 315
40 451
31 grudnia 2018

Średnioważona
stopa straty
Przed terminem wymagalności
Przeterminowane od 1 do 30 dni
Przeterminowane od 31 do 60 dni
Przeterminowane od 61 do 90 dni
Przeterminowane od 91 do 180 dni
Przeterminowane od 181 do 360 dni
Przeterminowane ponad 361 dni

0,00%
2,69%
10,15%
64,93%
94,00%
100%
100%
4,24%

Razem

Wartość należności
brutto
32 137
9 366
680
134
100
198
1 154
43 769
1 stycznia 2018

Średnioważona
stopa straty
Przed terminem wymagalności
Przeterminowane od 1 do 30 dni
Przeterminowane od 31 do 60 dni
Przeterminowane od 61 do 90 dni
Przeterminowane od 91 do 180 dni
Przeterminowane od 181 do 360 dni
Przeterminowane ponad 361 dni
Razem

156
26
88
333
235
1 445
2 283

Wartość należności
brutto

3
82
30
132
127
285
1 315
1 974

Odpis z tytułu
oczekiwanej straty
kredytowej
252
69
87
94
198
1 154
1 854

Odpis z tytułu
oczekiwanej straty
kredytowej

0,02%

20 855

5

2,08%

6 247

130

12,95%

363

47

82,43%

74

61

80,33%

183

147

99,53%

211

210

100%
6,13%

1 184
29 117

1 184
1 784
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Ze względu na charakter prowadzonej działalności Grupa może być narażona na ryzyko związane ze
sprzedażą z odroczonym terminem płatności. Ryzyko kredytowe klientów jest zarządzane przez każdą
jednostkę organizacyjną zgodnie z ustaloną polityką, procedurami i kontrolą Grupy w zakresie
zarządzania ryzykiem kredytowym klientów. Zaległe należności od klientów oraz aktywa kontraktowe
są regularnie monitorowane.
Na poziom narażenia Grupy na ryzyko kredytowe wpływają przede wszystkim indywidualne cechy
każdego klienta. Jednakże kierownictwo bierze również pod uwagę czynniki, które mogą wpływać na
ryzyko kredytowe bazy klientów, w tym ryzyko niewypłacalności związane z branżą i krajem, w którym
działają klienci. Do ustalenia oczekiwanych strat kredytowych dla należności handlowych zostało
przyjęte podejście uproszczone, które polega na szacowaniu dożywotnich strat oczekiwanych (lifetime
ECL).
W ramach monitorowania ryzyka kredytowego klientów, Grupa identyfikuje portfele homogeniczne,
składające się z ekspozycji o podobnym profilu ryzyka kredytowego. Portfele te zostały utworzone na
podstawie segmentacji na branże i liczbę dni opóźnienia w spłacie. Podział na portfele homogeniczne
jest okresowo weryfikowany z punktu widzenia ich jednorodności.
Grupa ocenia ryzyko koncentracji należności handlowych jako niskie, ponieważ klienci Grupy są
rozproszeni i działają w różnych branżach.
Stopa oczekiwanej straty kredytowej jest obliczana dla każdej branży na podstawie statusu zaległości i
rzeczywistych strat kredytowych. Klienci są grupowani według ich charakterystyki kredytowej, w tym
klasyfikacji branżowej i występowania wcześniejszych problemów finansowych.
Ponadto Grupa tworzy w indywidualnych przypadkach dodatkowe odpisy dla poszczególnych
kontrahentów, jeśli istnieją odpowiednie przesłanki. Odpisy indywidualne z tytułu oczekiwanej straty
kredytowej na koniec poszczególnych lat obrotowych, ujęte w kwotach podanych w powyższych
tabelach, kształtowały się odpowiednio:
31 grudnia 2020 roku – 1.645 tys. złotych,
31 grudnia 2019 roku – 1.582 tys. złotych,
31 grudnia 2018 roku – 1.351 tys. złotych,
1 stycznia 2018 roku – 1.346 tys. złotych.
Ryzyko kredytowe związane z obligacjami
Zakupione obligacje komercyjne wyemitowane zostały przez instytucję finansową o wiarygodnym
ratingu (mLeasing sp. z o.o.) i zaprezentowane zostały jako krótkoterminowe aktywa finansowe.
Maksymalna ekspozycja tej pozycji na ryzyko kredytowe równa jest ich wartości ujętej w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej. Grupa ocenia, że ryzyko kredytowe związane z tą pozycją aktywów finansowych
jest niskie, dlatego odpis z tytułu tej straty nie został ujęty.
5.4.3

Ryzyko utraty płynności finansowej

Grupa jest narażona na ryzyko utraty płynności, tj. zdolności do terminowego regulowania zobowiązań
finansowych. Grupa zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów płatności oraz
zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi krótkoterminowych płatności oraz
długoterminowego zapotrzebowania na gotówkę. Zapotrzebowanie na gotówkę porównywane jest z
dostępnymi źródłami pozyskania środków oraz konfrontowane jest z dostępnymi wolnymi środkami.
Dodatkowo Grupa prowadzi politykę dywersyfikacji źródeł finansowania.
Polityka zarzadzania ryzykiem utraty płynności finansowej w Grupie polega na zapewnieniu środków
finansowania niezbędnych do wywiązywania się przez spółki z Grupy ze zobowiązań, przy
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wykorzystaniu najbardziej atrakcyjnych źródeł finansowania. Zarządzanie płynnością Grupy koncentruje
się na:

•

bieżącym monitorowaniu płynności spółek Grupy,

•

monitorowaniu i optymalizacji poziomu kapitału obrotowego,

•

bieżącym monitoringu regulowania zobowiązań wynikających z warunków umów kredytowych.

Poniższe tabele przedstawiają zapadalność zobowiązań finansowych Grupy. Wartości przedstawione
w tabeli stanowią niezdyskontowane przepływy pieniężne obejmujące odsetki, wynikające z
odpowiednich umów.
31 grudnia 2020
Kredyty
Zobowiązania z tytułu
leasingu
Zobowiązania handlowe
Razem

31 grudnia 2019

Wartość
bilansowa
29 294
32 146

Oczekiwane przepływy z tytułu zobowiązań finansowych
do 1 roku
1-3 lata
3-5 lat
powyżej 5 lat
Razem
29 631
29 631
8 689

16 993

8 698

-

34 380

9 018

9 018

-

-

-

9 018

70 458

47 338

16 993

8 698

-

73 029

Wartość
bilansowa

Oczekiwane przepływy z tytułu zobowiązań finansowych
do 1 roku
1-3 lata
3-5 lat
powyżej 5 lat
Razem

Kredyty
Zobowiązania z tytułu
leasingu
Zobowiązania handlowe

29 203

916

29 631

-

-

30 547

37 981

8 684

16 517

15 689

783

41 673

5 963

5 963

-

Razem

73 147

15 563

46 148

31 grudnia 2018
Kredyty
Zobowiązania z tytułu
leasingu
Zobowiązania handlowe
Pozostałe zobowiązania
finansowe
Razem

1 stycznia 2018
Kredyty
Zobowiązania z tytułu
leasingu
Zobowiązania handlowe
Pozostałe zobowiązania
finansowe
Razem

Wartość
bilansowa

-

15 689

-

5 963

783

78 183

Oczekiwane przepływy z tytułu zobowiązań finansowych
do 1 roku
1-3 lata
3-5 lat
powyżej 5 lat
Razem

109 104

82 430

30 547

-

-

112 977

29 033

6 799

10 252

9 731

4 637

31 419

7 164

7 164

-

-

-

7 164

259

259

-

-

-

259

145 560

96 652

40 799

9 731

4 637

151 819

Wartość
bilansowa

Oczekiwane przepływy z tytułu zobowiązań finansowych
do 1 roku
1-3 lata
3-5 lat
powyżej 5 lat
Razem

177 123

43 990

86 954

60 480

-

191 424

27 903

2 524

10 285

9 532

9 188

31 529

5 570

5 570

-

-

-

5 570

7 438

7 179

259

-

-

7 438

218 034

59 263

97 498

70 012

9 188

235 961

Kapitał obrotowy, zdefiniowany jako różnica pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami
krótkoterminowymi, na koniec okresów sprawozdawczych zaprezentowanych w niniejszych
Historycznych Informacjach Finansowym oraz na Dzień Przejścia przedstawia poniższa tabela. Na
przestrzeni ostatnich lat wskaźnik uległ znacznej poprawie, co wskazuje na niskie ryzyko utraty
płynności przez Grupę. Na wzrost kapitału obrotowego wpłynęły głównie: wzrost środków pieniężnych i
ich ekwiwalentów oraz spadek zobowiązań z tytułu kredytów.
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Aktywa obrotowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał obrotowy

5.4.4

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

1 stycznia 2018

184 670
177 884

144 060
151 895

150 201
189 033

119 217
143 388

6 786

(7 835)

(38 832)

(24 171)

Ryzyko walutowe

Grupa jest narażona na transakcyjne ryzyko walutowe w zakresie, w jakim występuje niedopasowanie
pomiędzy walutami, w których denominowane są transakcje sprzedaży, zakupu, należności i
zobowiązania a odpowiednimi walutami funkcjonalnymi spółek Grupy. Walutami obcymi spółek z Grupy
są przede wszystkim euro (EUR) i dolar amerykański (USD).
Ponieważ Grupa prowadzi działalność głównie na rynku krajowym, ryzyko walutowe jest
minimalizowane.
Poniższe tabele prezentują ekspozycję Grupy na ryzyko zmiany kursów walutowych:
31 grudnia 2020
Kwoty w walutach

EUR

Należności handlowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Kaucje gotówkowe
Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania handlowe

USD
30
(1 907)
(9)

Ekspozycja netto w walucie

292
2 559
76
(4 841)
(23)
(1 937)

Ekspozycja netto w przeliczeniu na PLN

(8 939)

(7 088)

(1 886)

31 grudnia 2019
Kwoty w walutach

EUR

Należności handlowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Kaucje gotówkowe
Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania handlowe
Ekspozycja netto w walucie
Ekspozycja netto w przeliczeniu na PLN

USD
289
2 575
72
(5 922)
(36)
(3 022)

10
(2 293)
(15)

(12 869)

(8 727)

(2 298)

31 grudnia 2018
Kwoty w walutach

EUR

Należności handlowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Kaucje gotówkowe
Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania handlowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Ekspozycja netto w walucie
Ekspozycja netto w przeliczeniu na PLN

USD
377
1 473
(6 000)
(33)
(60)
(4 243)

20
(11)
-

(18 245)

34

9
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1 stycznia 2018
Kwoty w walutach

EUR

Należności handlowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Kaucje gotówkowe
Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania handlowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Ekspozycja netto w walucie
Ekspozycja netto w przeliczeniu na PLN

USD
2
739
(5 950)
(37)
(1 783)
(7 029)

44
10
(6)
-

(29 317)

167

48

Poniższe tabele przedstawiają analizę wrażliwości możliwego umocnienia (osłabienia) walut obcych,
które wpłynęłoby na wycenę instrumentów finansowych denominowanych w walucie obcej i wpłynęłoby
na zysk lub stratę o kwoty wykazane poniżej. Analiza ta zakłada, że wszystkie inne zmienne, w
szczególności stopy procentowe, pozostają niezmienne i nie uwzględnia wpływu zmian na
prognozowaną sprzedaż i zakupy.

31 grudnia 2020
Umocnienie kursu
EUR
USD

10%
10%

Umocnienie kursu
EUR
USD

10%
10%

Wpływ na wynik
finansowy

Osłabienie kursu

(724)
(574)

-10%
-10%

31 grudnia 2019
Wpływ na wynik
Osłabienie kursu
finansowy
(1 042)
-10%
(707)
-10%

Wpływ na wynik
finansowy
724
574

Wpływ na wynik
finansowy
1 042
707

31 grudnia 2018
Umocnienie kursu
EUR
USD

10%
10%

Wpływ na wynik
finansowy

Osłabienie kursu

(1 478)
3

-10%
-10%

Wpływ na wynik
finansowy
1 478
(3)

1 stycznia 2018
Umocnienie kursu
EUR
USD

5.4.5

10%
10%

Wpływ na wynik
finansowy
(2 375)
14

Osłabienie kursu
-10%
-10%

Wpływ na wynik
finansowy
2 375
(14)

Ryzyko stóp procentowych

Grupa narażona jest na ryzyko zmienności przepływów pieniężnych z tytułu zmiany stóp procentowych
wynikające z posiadanych aktywów oraz zobowiązań, dla których przychody oraz koszty odsetkowe są
uzależnione od zmiennych stóp procentowych (kredyty, leasing). Głównym celem zarządzania ryzykiem
stopy procentowej jest zminimalizowanie wahań przepływów odsetkowych oprocentowanych zmienną
stopą procentową.
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Poniższa tabela przedstawia profil podatności Grupy na ryzyko zmiany stóp procentowych poprzez
prezentację oprocentowanych aktywów i zobowiązań finansowych w podziale na stałe i zmienne
oprocentowanie.
31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

1 stycznia 2018

Oprocentowane instrumenty finansowe
- o stałej stopie procentowej
Zobowiązania z tytułu leasingu
Obligacje
- o zmiennej stopie procentowej
Kredyty
Kaucje gotówkowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Udzielone pożyczki
Ekspozycja netto na ryzyko stopy
procentowej
(w odniesieniu do instrumentów o
zmiennej stopie procentowej)

(17 149)
(32 146)
14 997

(22 052)
(37 981)
15 929

(19 045)
(29 033)
9 988

108 411
(29 294)
2 478
135 227
-

59 442
(29 203)
2 711
85 934
-

(13 065)
(109 104)
2 495
93 544
-

108 411

59 442

(13 065)

(27 903)
(27 903)
(88 038)
(177 123)
3 895
85 129
61
(88 038)

Poniższa tabela przedstawia wpływ zmiany stopy procentowej na wynik finansowy Grupy w odniesieniu
do instrumentów oprocentowanych zmienną stopą procentową.
Ekspozycja netto
na ryzyko stopy
procentowej
31 grudnia 2020
31 grudnia 2019
31 grudnia 2018
1 stycznia 2018

Wpływ na wynik finansowy
Wzrost oprocentowania o 1
p.p.

108 411
59 442
(13 065)
(88 038)

878
481
(106)
(713)

Spadek oprocentowania o 1
p.p.
(878)
(481)
106
713

Wzrost stóp procentowych może przyczynić się do zwiększenia kosztów obsługi finansowania, a w
konsekwencji do obniżenia wyniku finansowego i pogorszenia efektywności finansowej realizowanych
inwestycji. Ryzyko to nie jest dla Grupy ryzykiem istotnym. Grupa nie stosuje rachunkowości
zabezpieczeń.
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6. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI
FINANSOWEJ
6.1

Wartości niematerialne

Zasady rachunkowości
Ujmowanie i wycena
Wartości niematerialne ujmuje się, gdy jest prawdopodobny wpływ przyszłych korzyści
ekonomicznych związanych z danym składnikiem aktywów oraz można wiarygodnie ustalić cenę
nabycia lub koszt wytworzenia tego składnika aktywów, według których następuje początkowe ujęcie
wartości niematerialnych.
Składnik wartości niematerialnych powstały w wyniku prac rozwojowych lub etapu prac rozwojowych
ujmowany jest, gdy spełnione są łącznie kryteria wynikające z MSR 38 Wartości niematerialne („MSR
38”), tj. Grupa jest w stanie udowodnić techniczną możliwość i zamiar ukończenia składnika wartości
niematerialnych, zamiar i zdolność do jego użytkowania lub sprzedaży, sposób uzyskiwania
przyszłych korzyści ekonomicznych z użytkowania tego składnika wartości niematerialnych,
dostępność środków finansowych w celu ukończenia prac rozwojowych oraz wiarygodne ustalenie
poniesionych nakładów. W tej kategorii Grupa ujmuje oprogramowanie wytwarzane we własnym
zakresie.
Po początkowym ujęciu, składniki wartości niematerialnych wycenia się w cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia (w przypadku oprogramowania wytwarzanego we własnym zakresie) pomniejszonych o
umorzenie i zakumulowane odpisy z tytułu utraty wartości.
Amortyzacja
Grupa ocenia, że okres użytkowania jej wartości niematerialnych jest określony, w związku z czym
wszystkie wartości niematerialne są amortyzowane (za wyjątkiem oprogramowania wytwarzanego
we własnym zakresie, które nie zostało jeszcze ukończone i nie jest użytkowane). Amortyzację
rozpoczyna się, gdy składnik wartości niematerialnych jest gotowy do użycia, tj. znajduje się w stanie
i miejscu umożliwiającym jego użytkowanie w sposób zamierzony przez Zarząd Jednostki
Dominującej.
Wartości niematerialne, które nie są użytkowane (poniesione nakłady na oprogramowanie
komputerowe wytwarzane we własnym zakresie, które nie zostało jeszcze zakończone) nie są
amortyzowane, natomiast Grupa testuje je pod kątem utraty wartości na koniec każdego okresu
sprawozdawczego.
Amortyzacji wartości niematerialnych dokonuje się liniowo przez okres odpowiadający
przewidywanemu okresowi ich użytkowania. Przyjęte okresy amortyzacji wartości niematerialnych
wynoszą:
•

prawa majątkowe

2 - 15 lat

•

inne wartości niematerialne

2 - 12 lat

•

oprogramowanie wytworzone we własnym zakresie

3 lata
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Grupa wyłącza składnik wartości niematerialnych ze sprawozdania z sytuacji finansowej w momencie
zbycia lub gdy nie oczekuje żadnych przyszłych korzyści ekonomicznych wynikających z jego
użytkowania lub zbycia.

Istotne osądy i szacunki
Okresy ekonomicznej użyteczności
Okresy ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych są weryfikowane na każdy dzień
bilansowy. Szacunkom takim towarzyszy niepewność, co do przyszłych warunków prowadzenia
działalności gospodarczej, zmian technologicznych i konkurencji na rynku, które mogą wpłynąć na
zmianę oceny okresu przynoszenia korzyści ekonomicznych przez dany składnik wartości
niematerialnych.
Utrata wartości
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Grupa ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki
wskazujące na możliwą utratę wartości składnika wartości niematerialnych. W przypadku
stwierdzenia istnienia takich przesłanek, Grupa szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika
aktywów. Na koniec okresów prezentowanych w niniejszych Historycznych Informacjach
Finansowych Grupa oceniła, że nie występują obiektywne przesłanki utraty wartości składników
wartości niematerialnych, za wyjątkiem praw majątkowych w spółce Emplo sp. z o.o. Na koniec 2018
roku Grupa dokonała analizy dotychczasowego wykorzystania tych praw majątkowych w świetle
zaistniałych zmian technologicznych i ujęła odpis aktualizujący w wysokości 7.749 tys. złotych.
W przypadku oprogramowania wytwarzanego we własnym zakresie, które nie zostało zakończone i
nie jest jeszcze użytkowane, testy na utratę wartości są przeprowadzane na koniec każdego okresu
sprawozdawczego, niezależnie od zidentyfikowania przesłanek. Na koniec 31 grudnia 2020 roku
nakłady na oprogramowanie wytwarzane we własnym zakresie, które nie zostało jeszcze
zakończone, były nieznaczące (81 tys. złotych) i dotyczyły nakładów poniesionych w grudniu 2020
roku, w związku z czym Grupa oceniła, że ryzyko utraty wartości jest dla nich nieistotne.
Wartość odzyskiwalna to wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty
doprowadzenia składnika aktywów do sprzedaży lub wartości użytkowej. Wartość odzyskiwalną
ustala się dla poszczególnych składników aktywów indywidualnie, chyba, że dany składnik aktywów
nie generuje samodzielnie wpływów pieniężnych, które w większości byłyby niezależne od tych, które
są generowane przez inne aktywa lub grupy aktywów. W takim przypadku wartość odzyskiwalną
ustala się dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego dany składnik aktywów jest
zaliczany.
Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości nadwyżki wartości sprawozdawczej danego
składnika aktywów nad jego wartością odzyskiwalną i wykazuje w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych.
Składniki wartości niematerialnych, dla których nastąpiła utrata wartości, weryfikowane są na koniec
każdego okresu sprawozdawczego pod kątem istnienia jakichkolwiek przesłanek wskazujących na
to, że odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości powinien zostać odwrócony.
Grupa wyodrębnia następujące kategorie wartości niematerialnych: nabyte prawa majątkowe, inne
wartości niematerialne, a także oprogramowanie wytworzone we własnym zakresie. Wszystkie
kategorie dotyczą w większości oprogramowania wykorzystywanego w podstawowej działalności
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operacyjnej Grupy. Nakłady poniesione na oprogramowanie wytwarzane we własnym zakresie stanowią
koszty prac rozwojowych poniesione przed okresem wykorzystywania tego oprogramowania w celu
osiągania przychodów z umów z klientami.
Uzgodnienie wartości bilansowej wartości niematerialnych
Prawa
majątkowe
Wartość brutto na dzień 1 stycznia
2018
Zwiększenia
Różnice kursowe
Wartość brutto na dzień 31 grudnia
2018
Wartość brutto na dzień 1 stycznia
2019
Zwiększenia
Zbycia / likwidacje
Różnice kursowe
Wartość brutto na dzień 31 grudnia
2019
Wartość brutto na dzień 1 stycznia
2020
Zwiększenia
Różnice kursowe
Wartość brutto na dzień 31 grudnia
2020

Inne wartości
niematerialne

Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty
wartości na dzień 1 stycznia 2019
Amortyzacja
Zbycia / likwidacje
Różnice kursowe
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty
wartości na dzień 31 grudnia 2019
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty
wartości na dzień 1 stycznia 2020
Amortyzacja
Różnice kursowe
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty
wartości na dzień 31 grudnia 2020

Razem

9 046

4 762

-

13 808

2 353
-

1 301
19

-

3 654
19

11 399

6 082

-

17 481

11 399

6 082

-

17 481

444
(9 807)
(2)

572
(18)
47

-

1 016
(9 825)
45

2 034

6 683

-

8 717

2 034

6 683

-

8 717

417
3

193
(59)

920
-

1 530
(56)

2 454

6 817

920

10 191

Prawa
majątkowe
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty
wartości na dzień 1 stycznia 2018
Amortyzacja
Odpis z tytułu utraty wartości
Różnice kursowe
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty
wartości na dzień 31 grudnia 2018

Oprogramowanie
wytworzone we
własnym zakresie

Inne wartości
niematerialne

Oprogramowanie
wytworzone we
własnym zakresie

Razem

(1 562)

(3 997)

-

(5 559)

(1 380)
(7 749)
2

(432)
(14)

-

(1 812)
(7 749)
(12)

(10 689)

(4 443)

-

(15 132)

(10 689)

(4 443)

-

(15 132)

(284)
9 807
2

(705)
16
(40)

-

(989)
9 823
(38)

(1 164)

(5 172)

-

(6 336)

(1 164)

(5 172)

-

(6 336)

(430)
(4)

(610)
55

(116)

(1 156)
51

(1 598)

(5 727)

(116)

(7 441)
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Prawa
majątkowe
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2018
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2018
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2019
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2020

6.2

7 484
710
870
856

Inne wartości
niematerialne

Oprogramowanie
wytworzone we
własnym zakresie

Razem

765
1 639
1 511
1 090

804

8 249
2 349
2 381
2 750

Rzeczowe aktywa trwałe

Zasady rachunkowości
Ujmowanie i wycena
Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego
o umorzenie oraz zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartości danego składnika rzeczowych aktywów trwałych lub
ujmuje jako odrębny składnik rzeczowych aktywów trwałych tylko wówczas, gdy jest prawdopodobne,
że z tytułu tej pozycji nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych do Grupy, zaś koszt danej pozycji można
wiarygodnie wycenić. Wszelkie pozostałe wydatki na remonty, naprawy i konserwacje odnoszone są
do zysków lub strat w okresie obrotowym, w którym je poniesiono.
Amortyzacja
Amortyzację rzeczowych aktywów trwałych nalicza się systematycznie, metodą liniową przez
szacowany okres ich użytkowania i ujmuje w kosztach bieżącego okresu. Amortyzację rozpoczyna
się w momencie, gdy składnik aktywów jest gotowy do użycia, tj. znajduje się w stanie i miejscu
umożliwiającym jego użytkowanie w sposób zamierzony przez Zarząd Jednostki Dominującej.
Podstawę naliczania amortyzacji stanowi wartość początkowa pomniejszona o wartość końcową,
jeżeli jest istotna. Grupa ocenia, że istotna wartość końcowa występuje w przypadku samochodów i
dla tej grupy rzeczowych aktywów trwałych ustalana jest wartość końcowa, tj. kwota, jaką Grupa
spodziewa się uzyskać z ze zbycia danego samochodu na koniec okresu jego użytkowania (po
pomniejszeniu o szacowane koszty zbycia).
Przyjęte okresy amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych wynoszą:
•

budynki i lokale (inwestycje w najmowanych powierzchniach biurowych)

2 - 6 lat

•

maszyny i urządzenia techniczne

2 - 5 lat

•

środki transportu

2 - 5 lat

•

pozostałe rzeczowe aktywa trwałe

2 - 8 lat

Okresy amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych ujętych w związku z poniesionymi nakładami
inwestycyjnymi w najmowanych powierzchniach biurowych dostosowane są do okresów amortyzacji
odpowiednich składników aktywów z tytułu prawa do użytkowania i amortyzowane są przez krótszy
z okresów: okres, na który zawarto umowę lub szacowany okres użytkowania składnika aktywów z
tytułu prawa do użytkowania.
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia ich budowy, tj.
momentu, kiedy są one dostępne do użytkowania. Wówczas są one przeniesione do odpowiedniej
kategorii rzeczowych aktywów trwałych i rozpoczyna się ich amortyzacja.
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Zysk lub strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych ujmowana jest w pozostałych kosztach
operacyjnych lub pozostałych przychodach operacyjnych okresu.

Istotne osądy i szacunki
Amortyzacja
Wartość końcowa, przyjęte okresy użytkowania rzeczowych aktywów trwałych oraz metody
amortyzacji są weryfikowane corocznie na koniec okresu sprawozdawczego. Zmiany wynikające z
przeprowadzonej weryfikacji ujmuje się jako zmianę szacunków. Szacunkom takim towarzyszy
niepewność co do przyszłych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, zmian
technologicznych i konkurencji na rynku, które mogą wpłynąć na zmianę oceny okresu użytkowania
rzeczowych aktywów trwałych.
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych
Zasady i założenia przyjmowane przy testowaniu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych są
analogiczne, jak przy testowaniu utraty wartości składników wartości niematerialnych (dla wartości
niematerialnych o określonym okresie użytkowania) i zostały opisane w Nocie 6.1. Na koniec okresów
prezentowanych w niniejszych Historycznych Informacjach Finansowych Grupa oceniła, że nie
występują obiektywne przesłanki utraty wartości składników aktywów trwałych.
Najistotniejszą pozycją rzeczowych aktywów trwałych Grupy jest infrastruktura sprzętowa (komputery,
serwery, telefony) wykazywana w pozycji Urządzenia techniczne i maszyny oraz poniesione nakłady
inwestycyjne w powierzchniach biurowych będących przedmiotem najmu ujmowane w pozycji Budynki
i lokale. W pozycji Środki transportu Grupa wykazuje własną flotę samochodową wykorzystywaną dla
celów prowadzenia działalności gospodarczej.
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9 708
971
(12)
(392)
10 275

4
(503)
6 572

9 708

7 071
7 071

2 684
(1 829)
238

3 200
(50)
-

8 615

3 921
8 615

2 559
(505)
88

50
(11)
-

3 921

6 473

3 882
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Wartość brutto na dzień 1 stycznia
2020
Zwiększenia
Zwiększenia - wykup z leasingu
Zbycia / likwidacje
Różnice kursowe
Wartość brutto na dzień 31 grudnia
2020

Wartość brutto na dzień 1 stycznia
2019
Zwiększenia
Zwiększenia - wykup z leasingu
Zbycia / likwidacje
Różnice kursowe
Wartość brutto na dzień 31 grudnia
2019

Wartość brutto na dzień 1 stycznia
2018
Zwiększenia
Zwiększenia - wykup z leasingu
Zbycia / likwidacje
Reklasyfikacje
Różnice kursowe
Wartość brutto na dzień 31 grudnia
2018

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Budynki i lokale

Uzgodnienie wartości bilansowej rzeczowych aktywów trwałych
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5 064

382
775
(618)
(108)

4 633

4 633

661
1 214
(1 396)
54

4 100

4 100

596
311
(1 110)
26

4 277

Środki
transportu

1 862

105
(5)
(34)

1 796

1 796

291
(450)
82

1 873

1 873

199
(13)
5
36

1 646

Pozostałe

273

273
-

-

-

-

-

-

-

-

Rzeczowe
aktywa trwałe w
budowie

24 046

1 735
775
(635)
(1 037)

23 208

23 208

6 836
1 214
(3 725)
374

18 509

18 509

3 404
311
(1 639)
5
150

16 278

Razem
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(974)
(551)
29
(2)
(1 498)
(1 498)
(992)
45
(2 445)

Umorzenie na dzień 1 stycznia 2019
Amortyzacja
Zbycia / likwidacje
Różnice kursowe

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2019

Umorzenie na dzień 1 stycznia 2020
Amortyzacja
Różnice kursowe

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2020

Wartość netto na dzień 1 stycznia 2018
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2018
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2019
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2020

(974)

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2018

3 398
2 947
5 573
4 127

Budynki i
lokale

(484)
(501)
11
-

Umorzenie na dzień 1 stycznia 2018
Amortyzacja
Zbycia / likwidacje
Różnice kursowe

Budynki i lokale
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Urządzenia
techniczne i
maszyny
2 163
3 148
4 057
3 181

(7 094)

(5 651)
(1 651)
208

(5 651)

(5 467)
(1 767)
1 775
(192)

(5 467)

Urządzenia
techniczne i
maszyny
(4 310)
(1 584)
490
(63)

2 615
2 658
3 123
2 970

Środki
transportu

(2 094)

(1 510)
(641)
57

(1 510)

(1 442)
(559)
510
(19)

(1 442)

(1 662)
(445)
671
(6)

Środki
transportu

1 187
1 163
872
663

Pozostałe

(1 199)

(924)
(316)
41

(924)

(710)
(312)
135
(37)

(710)

(459)
(253)
13
(11)

Pozostałe

Rzeczowe
aktywa trwałe w
budowie
273

-

-

-

-

-

Rzeczowe
aktywa trwałe w
budowie
-

9 363
9 916
13 625
11 214

Razem

(12 832)

(9 583)
(3 600)
351

(9 583)

(8 593)
(3 189)
2 449
(250)

(8 593)

(6 915)
(2 783)
1 185
(80)

Razem
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6.3

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

Zasady rachunkowości
Ujmowanie i wycena
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania ujmuje się w cenie nabycia w dacie rozpoczęcia leasingu, tj.
w dacie, w której składnik aktywów został udostępniony leasingobiorcy do użytkowania. Cena nabycia
składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania obejmuje:
•

kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu,

•

opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed nią (np. opłatę wstępną w
umowach leasingu samochodów), pomniejszone o otrzymane zachęty leasingowe, oraz

•

początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez leasingobiorcę

Po początkowym ujęciu Grupa wycenia składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania stosując
model oparty o cenę nabycia, tj. według ceny nabycia pomniejszonej o łączne odpisy umorzeniowe
oraz odpisy z tytułu utraty wartości oraz skorygowanej o jakiekolwiek aktualizacje wyceny
zobowiązania z tytułu leasingu (w związku z ponowną oceną lub zmianą leasingu lub aktualizacją
zasadniczo stałych opłat leasingowych).
Amortyzacja
Metody amortyzacji aktywów będących przedmiotem leasingu są spójne z zasadami stosowanymi
przez Grupę przy amortyzacji aktywów będących własnością Grupy.
Jeżeli w ramach umowy leasingowej Grupa uzyskuje na koniec okresu leasingu prawo własności
składnika aktywów lub jeżeli koszt składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania uwzględnia to,
że Grupa skorzysta z opcji kupna, wówczas amortyzacji takiego składnika aktywów z tytułu prawa do
użytkowania dokonuje się począwszy od daty rozpoczęcia leasingu aż do końca okresu użytkowania
bazowego składnika aktywów. W przeciwnym razie, przy braku wystarczającej pewności, że Grupa
uzyska tytułu własności na koniec okresu leasingu, amortyzacji składnika aktywów z tytułu prawa do
użytkowania dokonuje się od daty rozpoczęcia leasingu aż do końca okresu użytkowania tego
składnika lub do końca okresu leasingu, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.
Zasady rachunkowości dotyczące ujmowania i wyceny zobowiązań leasingowych opisane są w Nocie
4.3

Istotne osądy i szacunki
Okres użytkowania
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Grupa weryfikuje, czy przyjęty na moment rozpoczęcia
leasingu szacunek co do okresu użytkowania danego składnika aktywów z tytułu prawa do
użytkowania jest nadal zasadny, uwzględniając swoje zamiary dotyczące dalszego wykorzystywania
danego składnika aktywów w działalności gospodarczej. Dla wszystkich niezakończonych umów
leasingu na koniec 31 grudnia 2020 roku Grupa przyjęła, że okres amortyzacji aktywów z tytułu prawa
do użytkowania jest równy okresowi leasingu.
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Utrata wartości składników aktywów z tytułu prawa do użytkowania
Na zasadach analogicznych, jak w przypadku rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych (o określonym okresie użytkowania), Grupa przeprowadza testy na utratę wartości
składników aktywów z tytułu prawa do użytkowania, jeśli zachodzą przesłanki wskazujące na możliwą
utratę wartości tych aktywów. Stosowne zasady rachunkowości dotyczące ujmowania odpisów
aktualizujących zostały opisane w Nocie 6.1. Na koniec okresów prezentowanych w niniejszych
Historycznych Informacjach Finansowych, Grupa oceniła, że nie występują obiektywne przesłanki
utraty wartości składników aktywów tytułu prawa do użytkowania.
Okres leasingu, stopa dyskonta oraz ocena skorzystania z opcji zakupu
Istotne szacunki i osądy dokonywane w związku z ujęciem i wyceną składników aktywów z tytułu
prawa do użytkowania i odnoszące się do okresu leasingu, stopy dyskontowej oraz oceny
skorzystania z opcji zakupu zostały opisane w Nocie 4.3.
Grupa występuje jako leasingobiorca w umowach, których przedmiotem jest użytkowanie powierzchni
biurowych wynajmowanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz umowach leasingu
samochodów.
Leasingi, które zgodnie z uprzednio stosowanymi zasadami polityki rachunkowości były ujmowane jako
leasingi finansowe i prezentowane w kategorii rzeczowych aktywów trwałych, są od Dnia Przejścia na
MSSF prezentowane jako składniki aktywów z tytułu prawa do użytkowania.
Uzgodnienie wartości sprawozdawczej składników aktywów z tytułu prawa do użytkowania
Budynki i lokale

Środki transportu

Razem

Wartość księgowa na dzień 1 stycznia 2018
Zwiększenia - nowe umowy
Zwiększenia - modyfikacje umów
Zmniejszenia - wykup z leasingu
Amortyzacja za okres
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek
zagranicznych
Wartość księgowa na dzień 31 grudnia 2018

23 621
1 869
906
(4 861)

2 006
1 104
(311)
(400)

25 627
2 973
906
(311)
(5 261)

(13)

-

(13)

21 522

2 399

23 921

Wartość księgowa na dzień 1 stycznia 2019
Zwiększenia - nowe umowy
Zwiększenia - modyfikacje umów
Zmniejszenia - wykup z leasingu
Amortyzacja za okres
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek
zagranicznych
Wartość księgowa na dzień 31 grudnia 2019

21 522
17 175
433
(6 519)

2 399
321
(1 214)
(356)

23 921
17 496
433
(1 214)
(6 875)

(31)

-

(31)

32 580

1 150

33 730

Wartość księgowa na dzień 1 stycznia 2020
Zwiększenia - nowe umowy
Zwiększenia - modyfikacje umów
Zmniejszenia - wykup z leasingu
Amortyzacja za okres
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek
zagranicznych
Wartość księgowa na dzień 31 grudnia 2020

32 580
370
(6 458)

1 150
150
(775)
(213)

33 730
150
370
(775)
(6 671)

(1 882)

-

(1 882)

24 610

312

24 922
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6.4

Inwestycje wyceniane metodą praw własności

Zasady rachunkowości
Jako inwestycje wykazywane metodą praw własności Grupa ujmuje udziały w jednostkach
stowarzyszonych, tj. jednostkach, na które Grupa wywiera znaczący wpływ. Zasady wyceny tych
inwestycji zostały opisane w Nocie 1.3.

Istotne osądy i szacunki
Istnienie znaczącego wpływu
Jednostka Dominująca ocenia status swoich inwestycji w innych jednostkach pod kątem ich ujęcia w
Historycznych Informacjach Finansowych, analizując zapisy MSSF 10 i MSR 28 w tym zakresie i
kwalifikując je odpowiednio do następujących kategorii:
•

Inwestycje w jednostkach zależnych – w przypadku sprawowania przez Grupę kontroli;

•

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych – w przypadku wywierania przez Grupę
znaczącego wpływu;

•

Inwestycje będące instrumentami finansowymi i wyceniane zgodnie z MSSF 9 (Nota 5.1) –
nieznaczące udziały w kapitale zakładowym, niemające znamion kontroli ani znaczącego
wpływu.

Podstawowe aspekty brane pod uwagę przy tej ocenie są opisane w Nocie 1.3.
Ujednolicenie zasad rachunkowości danych finansowych jednostek stowarzyszonych
Dane finansowe spółki WorkIP Ltd są sporządzane zgodnie z MSSF. Pozostałe jednostki
stowarzyszone prezentują dane finansowe zgodnie z lokalnymi standardami rachunkowości.
Grupa przeanalizowała konieczność ujednolicenia zasad rachunkowości stosowanych przez
jednostki stowarzyszone z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę, tj. z MSSF. Biorąc
pod uwagę składniki aktywów netto występujące w sprawozdaniach finansowych jednostek
stowarzyszonych (głównie środki pieniężne, należności, zobowiązania handlowe oraz kredyty) Grupa
nie zidentyfikowała istotnych różnic między lokalnymi zasadami rachunkowości stosowanymi przez
jednostki stowarzyszone oraz MSSF. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic wpływających na
aktywa netto tych jednostek, wprowadzane są stosowne korekty doprowadzające dane tych
jednostek do zgodności z MSSF.
Utrata wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności
Grupa przeprowadza testy na utratę wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności, jeśli
zachodzą przesłanki wskazujące na możliwą utratę wartości tych aktywów. Dodatkowo, dla
inwestycji, dla których w momencie początkowego ujęcia ujęta została wartość firmy, Grupa
przeprowadziła testy utraty wartości tych inwestycji na Dzień Przejścia (dotyczyło to spółek WorkIP
Ltd oraz Resolutio sp. z o.o.). Na bazie tego testu dla spółki Resolutio sp. z o.o. ujęty został na Dzień
Przejścia dodatkowy odpis aktualizujący wartość tej inwestycji w kwocie 738 tys. złotych.
W przypadku jednostek WorkIP Ltd oraz Work Ukraine TOV ocena istnienia przesłanek utraty
wartości dokonywana jest dla obu spółek łącznie, ze względu na fakt, że zdaniem Grupy powiązania
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operacyjne obu tych spółek są na tyle istotne, że nie można uznać, że przepływy generowane przez
obie spółki są od siebie w znacznym stopniu niezależne (WorkIP Ltd posiada znaki towarowe i
domeny i jej główne wpływy stanowią opłaty licencyjne płacone przez Work Ukraine TOV za
korzystanie z tych praw, z kolei Work Ukraine TOV generuje wpływy operacyjne dzięki wykorzystaniu
licencji WorkIP Ltd).
Wartość odzyskiwalna inwestycji jest ustalana w wysokości jej wartości użytkowej i liczona jest przy
pomocy metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
W przypadku, gdy wartość udziałów wyceniona z zastosowaniem metody praw własności przewyższa
wartość odzyskiwalną wynikającą z przeprowadzonego testu na utratę wartości, Grupa tworzy odpis
aktualizujący w wysokości nadwyżki dotychczasowej wartości sprawozdawczej inwestycji nad jej
wartością odzyskiwalną.
Wyniki testów są uzależnione od przyjętych założeń dotyczących przyszłych przepływów
pieniężnych, zastosowanej stopy dyskonta w okresie szczegółowym prognozy (na poziomie
średnioważonego kosztu kapitału) oraz przyjętej stopy dyskonta w okresie rezydualnym. Zmiany
przyjętych założeń mogą w przyszłości wpłynąć na wartość wykazywanych udziałów.
Przesłanki utraty wartości zostały zidentyfikowane dla poniższych jednostek stowarzyszonych na
koniec wskazanych okresów sprawozdawczych, w związku z czym w tych okresach przeprowadzone
zostały testy utraty wartości dla tych inwestycji i ujęte stosowne odpisy z tytułu utraty wartości:
- Resolutio sp. z o.o. – przesłanki zidentyfikowane na 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2020
roku – w wyniku przeprowadzonych testów ujęte zostały odpisy aktualizujące inwestycję w tej spółce
(całkowite odpisanie inwestycji na koniec 31 grudnia 2020 roku),
- Coders Lab sp. z o.o. – przesłanki utraty wartości zidentyfikowane na 31 grudnia 2019 i 31 grudnia
2020 roku, ujęte stosowne odpisy z tytułu utraty wartości w oparciu o wyniki przeprowadzonych
testów na utratę wartości.
Zestawienie jednostek stowarzyszonych wraz z udziałem Grupy w kapitale własnym tych jednostek we
wszystkich okresach objętych niniejszymi Historycznymi Informacjami Finansowymi przedstawione
zostało w Nocie 1.3.
Poniższa tabela przedstawia wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą
praw własności:
31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

1 stycznia 2018

16 143

15 846

15 584

15 303

Work Ukraine TOV

6 321

8 638

6 644

1 203

Pozostałe jednostki stowarzyszone

1 481

1 377

5 986

642

23 945

25 861

28 214

17 148

Udziały w jednostkach
stowarzyszonych wyceniane metodą
praw własności
WorkIP Ltd

Razem
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Zmiany wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności w każdym z okresów
prezentowanych w niniejszych Historycznych Informacjach Finansowych
2020
Inwestycje wyceniane metodą praw własności na
początek okresu
Nabycie udziałów
Otrzymane dywidendy
Udział w zysku jednostek wykazywanych metodą praw
własności
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
Inwestycje wyceniane metodą praw własności na
koniec okresu

2019

2018

25 861

28 214

17 148

(4 123)

(5 314)

6 185
(1 213)

2 258

7 941

6 327

(51)

(4 980)

(233)

23 945

25 861

28 214

Otrzymane przez Jednostkę Dominującą dywidendy były wypłacone przez jednostkę stowarzyszoną
Work Ukraine TOV.
Na koniec żadnego z okresów prezentowanych w niniejszych Historycznych Informacjach Finansowych
nie miały miejsca odwrócenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości inwestycji wycenianych
metodą praw własności. Zmiany ujętych odpisów dotyczą wyłącznie ich zwiększenia w kolejnych
okresach.
Skrócone informacje finansowe dotyczące jednostek stowarzyszonych
WorkIP Ltd

Work Ukraine TOV

2
2 626
(83)
2 545
33,0%
840
15 303
-

2 254
19 697
(2 797)
19 154
33,0%
6 321
-

Stan na dzień 31 grudnia 2020
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Aktywa netto (100%)
Udział Grupy w kapitale jednostki stowarzyszonej (%)
Udział Grupy w aktywach netto (tys. zł)
Wartość firmy
Odpis z tytułu utraty wartości
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych
wyznaczana metodą praw własności
Przychody
Zysk / (strata) netto
Całkowite dochody ogółem
Udział Grupy w całkowitych dochodach ogółem jednostki
stowarzyszonej

16 143

6 320

1 062
760
760

48 488
16 792
16 792

296

1 806

WorkIP Ltd
Stan na dzień 31 grudnia 2019
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Aktywa netto (100%)
Udział Grupy w kapitale jednostki stowarzyszonej (%)
Udział Grupy w aktywach netto (tys. zł)
Wartość firmy
Odpis z tytułu utraty wartości
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych
wyznaczana metodą praw własności
Przychody
Zysk / (strata) netto
Całkowite dochody ogółem
Udział Grupy w całkowitych dochodach ogółem jednostki
stowarzyszonej

Work Ukraine TOV
2
1 682
(36)
1 648
33,0%
544
15 303
-

2 694
27 882
(4 400)
26 176
33,0%
8 638
-

15 846

8 638

953
806
806

44 832
23 528
23 528

263

7 308
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Stan na dzień 31 grudnia 2018
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Aktywa netto (100%)
Udział Grupy w kapitale jednostki stowarzyszonej (%)
Udział Grupy w aktywach netto (tys. zł)
Wartość firmy
Odpis z tytułu utraty wartości
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych
wyznaczana metodą praw własności
Przychody
Zysk / (strata) netto
Całkowite dochody ogółem
Udział Grupy w całkowitych dochodach ogółem jednostki
stowarzyszonej

Stan na dzień 1 stycznia 2018
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Aktywa netto (100%)
Udział Grupy w kapitale jednostki stowarzyszonej (%)
Udział Grupy w aktywach netto (tys. zł)
Wartość firmy
Odpis z tytułu utraty wartości
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych
wyznaczana metodą praw własności

WorkIP Ltd

Work Ukraine TOV

2
969
(120)
851
33,0%
281
15 303
-

1 263
21 313
(2 441)
20 135
33,0%
6 644
-

15 584

6 644

1 038
866
866

11 078
5 726
5 726

281

6 655

WorkIP Ltd

Work Ukraine TOV

8
(26)
(18)
33,0%
15 303
-

136
4 637
(1 128)
3 645
33,0%
1 203
-

15 303

1 203

Dane finansowe jednostek stowarzyszonych będące podstawą wyceny udziału Grupy w zmianie
aktywów netto tych jednostek od dnia rozpoczęcia wywierania znaczącego wpływu są przygotowywane
za te same okresy sprawozdawcze, co okresy sprawozdawcze Grupy.
Udział Grupy w wyniku netto oraz całkowitych dochodach ogółem za okres jednostek
stowarzyszonych, które są indywidualnie nieistotne
2020
Udział Grupy w całkowitych dochodach ogółem
pozostałych indywidualnie nieistotnych jednostek
stowarzyszonych

2019
156

2018
370

(609)

Nieujęte udziały w stratach jednostek stowarzyszonych, ze względu na brak obowiązku Grupy
do ich pokrycia w przyszłości
2020
Straty jednostek stowarzyszonych nieujęte przez
Grupę w wartości inwestycji wykazywanych metodą
praw własności

2019
(171)

2018
(190)

(538)
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6.5

Pozostałe aktywa niefinansowe

Zasady rachunkowości
W ramach pozostałych aktywów niefinansowych Grupa wykazuje rozliczenia międzyokresowe
kosztów oraz inne aktywa niefinansowe, w szczególności zapłacone zaliczki na rzeczowe aktywa
trwałe i wartości niematerialne, należności z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych (innych niż podatek
dochodowy od osób prawnych) oraz aktywa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
(„ZFŚS”).
Rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmowane są jako aktywa wtedy, gdy spełnione są
następujące warunki:

•

poniesione koszty wynikają z przeszłych zdarzeń i nie stanowią nakładów inwestycyjnych,

•

ich wysokość można wiarygodnie określić,

•

dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i spowodują w przyszłości wpływ korzyści
ekonomicznych do Grupy.

Pozostałe aktywa niefinansowe ujmowane są początkowo w wartości nominalnej i wyceniane na
koniec każdego okresu sprawozdawczego w kwocie należnej zapłaty, z wyjątkiem zaliczek na
rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, które wykazywane są w wartości nominalnej
zapłaconych kwot. Aktywa i zobowiązania ZFŚS są kompensowane w skonsolidowanym
sprawozdaniu z sytuacji finansowej – w przypadku niezerowego salda po kompensacie wykazywane
jest ono odpowiednio w pozostałych aktywach niefinansowych lub pozostałych zobowiązaniach
niefinansowych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. We wszystkich prezentowanych okresach
ujęte zostały aktywa ZFŚS.

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

244
244
4 186

291
291
3 404

348
348
4 560

406
406
5 229

39

32

114

41

168

61

179

1 419

Przedpłacone usługi utrzymania sprzętu i
oprogramowania komputerowego

1 039

985

668

546

Przedpłacone pozostałe usługi obce
Pozostałe

535
1 207

682
970

592
803

692
660

24

310

342

429

281
543
350

32
89
243

80
1 465
317

35
1 110
297

4 430

3 695

4 908

5 635

Długoterminowe
Pozostałe
Krótkoterminowe
Przedpłacone usługi
Domeny internetowe
Przedpłacone koszty kampanii
marketingowych

1 stycznia 2018

Inne aktywa
Zaliczki na wartości niematerialne i
rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa ZFŚS
Należności budżetowe
Pozostałe
Razem
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6.6

Pozostałe zobowiązania niefinansowe

Zasady rachunkowości
Pozostałe zobowiązania niefinansowe ujmuje się początkowo w wartości nominalnej i wycenia się na
dzień kończący okres sprawozdawczy w kwocie wymagalnej zapłaty.
Do pozostałych zobowiązań niefinansowych Grupa zalicza w szczególności zobowiązania z tytułu
podatków (z wyłączeniem podatku dochodowego od osób prawnych („CIT”)) oraz ubezpieczeń
społecznych.

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

1 stycznia 2018

Zobowiązania z tytułu podatków (z
wyłączeniem CIT) oraz ubezpieczeń
społecznych

6 145

7 626

8 248

5 385

Inne zobowiązania niefinansowe

1 590

1 619

1 336

1 090

Razem

7 735

9 245

9 584

6 475

6.7

Zobowiązania wobec pracowników

Zasady rachunkowości
Zobowiązania wobec pracowników obejmują rezerwy na świadczenia pracownicze oraz pozostałe
zobowiązania wobec pracowników.
Rezerwy
Rezerwy są ujmowane, gdy na spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo
oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że
wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści
ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Grupa tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze takie jak:
•

świadczenia emerytalne i rentowe,

•

odprawę pośmiertną,

•

premie z tytułu programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników

Rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe i odprawy pośmiertne
Rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe tworzona jest w wysokości odpowiadającej przyszłym
przepływom przysługującym pracownikom po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wysokość rezerwy
zależy od stażu pracy, średniego wynagrodzenia, wskaźnika rotacji zatrudnienia i innych danych
demograficznych.
Rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy pośmiertne wyceniane są przez
niezależnego aktuariusza z wykorzystaniem metody prognozowanych uprawnień.
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Zyski i straty aktuarialne dotyczące określonych świadczeń po okresie zatrudnienia są prezentowane
w innych całkowitych dochodach za okres i ujmowane następnie w pozycji Pozostałe kapitały
rezerwowe.
Natomiast zyski i straty dotyczące pozostałych świadczeń wypłacanych w okresie zatrudnienia są
ujmowane w kosztach świadczeń pracowniczych w sprawozdania z całkowitych dochodów bieżącego
okresu sprawozdawczego.
Rezerwy na premie dla kluczowych pracowników
Rezerwa na premie tworzona jest w wysokości odpowiadającej przepływom przysługującym
pracownikom w momencie jej wypłacenia. Wysokość rezerwy zależy od poziomu wykonania
określonych w programie motywacyjnym celów, np. poziom EBIT lub cele specjalne w danym roku.
Koszty związane z utworzeniem rezerwy na premie z tytułu uczestnictwa w długoterminowym
programie motywacyjnym dla kluczowych pracowników Grupa ujmuje w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów w pozycji kosztów świadczeń pracowniczych.
Pozostałe zobowiązania wobec pracowników
Pozostałe zobowiązania wobec pracowników ujmuje się początkowo w wartości nominalnej i wycenia
się na dzień kończący okres sprawozdawczy w kwocie wymagalnej zapłaty.
Do pozostałych zobowiązań wobec pracowników Grupa zalicza w szczególności zobowiązania z
tytułu niewykorzystanych urlopów oraz prowizji i premii sprzedażowych dla pracowników.

Istotne osądy i szacunki
Ustalając kwoty rezerw na świadczenia pracownicze Grupa opiera się na osądach oraz wykorzystuje
szacunki. Głównymi założeniami do ustalenia rezerw są: stopa dyskonta oraz stopa wzrostu
wynagrodzeń. Założenia te są ustalane przez aktuariusza na podstawie danych historycznych Spółki
oraz informacji rynkowych.
Grupa dokonuje również oceny prawdopodobieństwa wystąpienia potencjalnych zobowiązań. Gdy
ocena wskazuje na to, że wystąpienie zobowiązania jest prawdopodobne (ale kwota przyszłego
zobowiązania lub termin jego powstania są niepewne) ujmowana jest rezerwa. Gdy wystąpienie
zobowiązania jest możliwe, lecz nie zostaje uznane za prawdopodobne – ujawnia się zobowiązanie
warunkowe (Nota 7.7).

Zobowiązania wobec pracowników

Długoterminowe
Rezerwy
Odprawy pośmiertne
Odprawy emerytalne
Odprawy rentowe
Premie
Krótkoterminowe
Rezerwy

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

1 stycznia 2018

1 549
1 549
746
708
95
-

7 927
7 927
668
555
86
6 618

5 119
5 119
500
407
70
4 142

7 278
7 278
373
285
54
6 566

20 306
11 075

11 971
23

21 679
10 235

14 723
6 142
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Odprawy pośmiertne
Odprawy rentowe
Premie
Pozostałe zobowiązania wobec
pracowników
Zobowiązania z tytułu niewykorzystanych
urlopów
Zobowiązania z tytułu premii i prowizji dla
pracowników

13
9
11 053

14
9
-

10
8
10 217

7
7
6 128

9 231

11 948

11 444

8 581

2 872

4 426

4 511

2 945

6 359

7 522

6 933

5 636

Razem

21 855

19 898

26 798

22 001

Rezerwy
Odprawa
pośmiertna

Odprawa
emerytalna

Odprawa
rentowa

Premie

Rezerwy razem

1 stycznia 2018
Utworzenie
Wykorzystanie

380
143
(13)

285
122
-

61
17
-

12 694
1 665

13 420
1 947
(13)

31 grudnia 2018
Długoterminowe
Krótkoterminowe

510
500
10

407
407
-

78
70
8

14 359
4 142
10 217

15 354
5 119
10 235

1 stycznia 2019
Utworzenie
Wykorzystanie

510
172
-

407
148
-

78
17
-

14 359
2 476
(10 217)

15 354
2 813
(10 217)

31 grudnia 2019
Długoterminowe
Krótkoterminowe

682
668
14

555
555
-

95
86
9

6 618
6 618
-

7 950
7 927
23

1 stycznia 2020
Utworzenie
Wykorzystania

682
77
-

555
153
-

95
9
-

6 618
4 435
-

7 950
4 674
-

31 grudnia 2020
Długoterminowe
Krótkoterminowe

759
746
13

708
708
-

104
95
9

11 053
11 053

12 624
1 549
11 075

Założenia aktuarialne do kalkulacji rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia
(odprawy pośmiertne, emerytalne i rentowe)

Stopa dyskonta
Stopa wzrostu wynagrodzeń
- w kolejnych 10-ciu latach
- po upływie kolejnych 10-ciu lat

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

1 stycznia 2018

1,1%

2,0%

2,7%

3,1%

5,0%
2,5%

5,0%
2,5%

5,0%
2,5%

5,0%
2,5%

Rezerwa na premie - Długoterminowy Program Motywacyjny dla kluczowych pracowników
(„DPM”)
Grupa ujmuje rezerwę na świadczenia pracownicze dotyczące programu motywacyjnego dla
kluczowych pracowników. Wybrani pracownicy zostali objęci tym programem w latach 2018-2019.
Pracownicy objęci programem są uprawnieni do otrzymania premii za uczestnictwo w programie, pod
warunkiem pozostawiania w stosunku pracy (lub współpracy) i nieznajdowania się w okresie
wypowiedzenia w dniu 31 maja 2021 roku.
Premia może wynieść co najmniej 60% rocznego całkowitego wynagrodzenia. Wysokość premii DPM
jest uzależniona w 80% od poziomu realizacji celu EBIT oraz w 20% od realizacji celów specjalnych na
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dany rok (dedykowane cele specjalne dla poszczególnych lat 2018, 2019 oraz 2020). Prawo do
uzyskania składowej premii za dany rok jest każdorazowo potwierdzane przez Zarząd i uzależnione od
realizacji celów w poszczególnych latach.
Premii nie mogą uzyskać pracownicy, których przerwy w wykonywaniu obowiązków z umowy wiążącej
go ze spółką z Grupy przekroczą 10% wymiaru rocznego czasu pracy (wyjątek stanowią urlopy
macierzyńskie, tacierzyńskie, rodzicielskie – wówczas premia naliczana jest w wysokości
proporcjonalnej do przepracowanego czasu). Ponadto, uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania
premii DPM w sytuacji, gdy działa na szkodę spółek Grupy lub zaangażował się w prowadzenie
działalności konkurencyjnej.
6.8

Płatności w formie akcji

Zasady rachunkowości
Wartość grupowego programu płatności w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych
jest wyceniana w wartości godziwej instrumentów kapitałowych na dzień ich przyznania, tj. na dzień,
w którym Jednostka Dominująca i jej pracownicy zawarli umowę dotyczącą płatności w formie akcji,
czyli dzień, w którym obie strony przyjęły uzgodnione terminy i warunki porozumienia. Koszt ten jest
ujmowany jako koszt świadczeń pracowniczych w korespondencji z kapitałem własnym (pozycja
Programy płatności w formie akcji) i jest rozkładany równomiernie przez okres nabywania uprawnień
do opcji (okres czasu, przez który pracownik musi być w Spółce zatrudniony, aby nabyć prawo do
realizacji opcji i w odniesieniu do którego ustalone są cele związane z dokonaniami Spółki i
pracowników, warunkujące nabycie uprawnień).
Całkowita kwota podlegająca ujęciu w kosztach zostaje określona bez uwzględnienia wpływu
wszelkich warunków nierynkowych nabywania uprawnień.
Warunki nierynkowe (osiągnięcie ustalonego poziomu EBIT) ujmowane są w założeniach
dotyczących oczekiwanej liczby akcji, do których nabyte będą uprawnienia. W programie nie
występują warunki rynkowe nabycia uprawnień, nie zostały również uwzględnione w wycenie warunki
niezwiązane z nabywaniem uprawnień.

Istotne osądy i szacunki
Oczekiwany czas życia opcji
Z wielu powodów posiadacze opcji na akcje realizują je zaraz na początku okresu, w którym jest to
możliwe. Zazwyczaj przyznane opcje są nieprzenaszalne, co oznacza, że posiadacz nie może
zlikwidować swojej pozycji w opcjach inaczej niż poprzez ich realizację. Dodatkowo, w przypadku
ustania zatrudnienia, pracownicy mogą być zobowiązani do natychmiastowej realizacji opcji (jeśli
wcześniej nabyli prawo do realizacji), w przeciwnym bowiem przypadku opcje zostaną umorzone.
Innym czynnikiem może być awersja na ryzyko.
Oczekiwany współczynnik zmienności ceny akcji
Oczekiwana zmienność jest wielkością obrazującą o ile (jak można oczekiwać) cena będzie się
zmieniać w okresie. Miarą zmienności wykorzystywaną w modelach wyceny opcji jest odchylenie
standardowe (w ujęciu rocznym) stopy zwrotu z akcji w określonym przedziale czasu. Stopa zwrotu
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wyrażona jest jako roczna stopa procentowa przy kapitalizacji ciągłej (roczna ciągła stopa
procentowa).
Czynniki, które należy rozważyć szacując oczekiwaną zmienność obejmują:
•

zmienność stosowaną dla opcji na akcje jednostki będących przedmiotem obrotu na giełdzie
lub dla innych notowanych instrumentów jednostki zawierających element opcyjny (np.
obligacja zamienna na akcje), jeśli jest dostępna;

•

historyczną zmienność cen akcji w możliwie ostatnim okresie czasu, którego długość jest
generalnie współmierna z oczekiwanym okresem trwania opcji (uwzględniającym pozostały
okres umownego trwania opcji oraz skutki jej oczekiwanego wczesnego wykonania);

•

czas, przez jaki akcje jednostki są przedmiotem publicznego obrotu; nowo–notowane
jednostki mogą mieć wysoką historyczną zmienność w porównaniu do podobnych jednostek,
które są notowane od dłuższego czasu;

•

tendencję zmienności do oscylowania (powrotu) wokół jej średniej;

•

właściwe i regularne przedziały czasowe dla obserwacji cen.

Oczekiwana stopa dywidendy
Jednostka Dominująca wypłaca dywidendę na akcję. Uczestnicy programu za okres, w którym nie
posiadają jeszcze akcji, nie otrzymają kwoty dywidendy, ani wprost, ani w żadnej innej postaci – cena
realizacji (zamiany na akcje) jest stała. Zgodnie z MSSF 2.B34 dla takich opcji należy uwzględnić w
wycenie przyszłe wypłaty dywidendy.
Oczekiwana data realizacji opcji
Programy motywacyjne są szczególnymi rodzajami opcji, w ramach których osoby uprawnione mają
uzyskać dodatkowe wynagrodzenie za świadczenie usług na rzecz Jednostki Dominującej. Biorąc to
pod uwagę, należy zakładać, że opcje takie będą wykonywane wcześniej niż innego rodzaju opcje.
W przypadku programu obowiązującego w Jednostce Dominującej wszystkie przyznane opcje
(niezależnie od tego, kiedy upływa okres nabywania uprawnień), mogą być zrealizowane w jednym
wąskim oknie czasowym – od 6 do 31 lipca 2021 roku.
Oczekiwana zmienność ceny udziału na dzień wyceny
Z uwagi na fakt, iż udziały objęte programem nie są kwotowane na aktywnym rynku, nie ma
możliwości pozyskania informacji o zmienności na podstawie danych rynkowych. Wykorzystano
zmienność spółek porównywalnych, których akcje są kwotowane na aktywnym rynku. Jednostka
Dominująca uznała poniższe pięć spółek, jako spełniających kryteria podobnego charakteru
działalności i profilu ryzyka oraz obecności na parkiecie co najmniej od 2014 roku:
•

Recruit Holdings Co Ltd, notowana na giełdzie w Tokio,

•

Seek, notowana na giełdzie w Australii,

•

Info Edge (India) Ltd, notowana na giełdzie w Indiach,

•

51job Inc., notowana na giełdzie NASDAQ,

•

New Work SE, notowana na giełdzie Xetra.
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Prawdopodobieństwo realizacji warunku osiągnięcia określonego poziomu EBIT oraz
pozostawania w stosunku pracy
Dla potrzeb wyznaczenia schematu amortyzacji wartości programu niezbędne jest na każdą datę
sprawozdawczą oszacowanie, w stosunku do ilu opcji zostaną nabyte uprawnienia.
Do wyceny opcji Jednostka Dominująca zastosowała model Blacka-Scholesa-Mertona.
Umowy wspólników dotyczące możliwości obejmowania udziałów zostały podpisane dnia 5 grudnia
2017 roku. Zgodnie z tymi umowami, uprawnione osoby mogą otrzymać opcje (uprawnienia)
umożliwiające zamianę na udziały w zamian za wkład pieniężny w określonej wysokości. Program
obowiązywał za lata obrotowe: 2016 (opcje przyznane natychmiastowo), 2017 (przyznane w 2018 roku),
2018 (przyznane w 2019 roku), 2019 (przyznane w 2020 roku), 2020 (przyznane w 2021). Okres
nabywania uprawnień dla poszczególnych transz kończył się w dniu 31 grudnia odpowiednio roku 2016,
2017, 2018, 2019 oraz 2020. Dodatkowe uprawnienia mogły zostać również przyznane w 2021 roku w
związku z przychodami z tzw. nowej działalności. Opcje oferowane w ramach programu zostały
podzielone na 6 transz. Liczba przyznanych opcji jest różna dla każdego Uczestnika programu.
Przyznane opcje (niezależnie od momentu, w którym upływa okres nabywania uprawnień) mogły być
zrealizowane w przedziale czasowym od 6 do 31 lipca 2021 roku (w 2019 roku umożliwiono poprzez
zmianę warunków programu wcześniejszą realizację części uprawnień). W związku z przekształceniem
formy prawnej Spółka umożliwiła realizację programu poprzez zamianę uprawnień na akcje (patrz też
Nota 7.9)
Poniższa tabela przedstawia kluczowe założenia przyjęte do wyceny oraz warunki programu:
Wycena programu do wartości godziwej na dzień przyznania opcji tj. 5 grudnia 2017 roku
Wartość godziwa pojedynczej opcji na dzień przyznania (PLN)
Liczba przyznanych opcji
Wartość godziwa łącznie (tys. złotych)
Kluczowe założenia przyjęte do wyceny
Wartość jednego udziału na dzień przyznania (PLN)
Cena realizacji opcji (PLN)
Oczekiwany współczynnik zmienności
Oczekiwana data realizacji opcji
Oczekiwana stopa dywidendy
Stopa wolna od ryzyka
Wykorzystany model

83,59 lub 37,23
231 260
18 172
197,35
105,33 lub 197,35
30,57%
31 lipca 2021
3,24%
1,97%
Black-Scholes Merton

Wartość godziwa opcji szacowana jest na dzień przyznania przy użyciu modelu wyceny BlackaScholesa Mertona, z uwzględnieniem warunków, na jakich opcje zostały przyznane poszczególnym
uczestnikom. Wartość godziwa opcji przyznanych w roku 2017 przedstawiona została w tabeli powyżej.
Łączna wartość programu dla wszystkich transz według stanu na dzień 5 grudnia 2017 roku wyniosła
18.172 tys. złotych.
Kwoty ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów (koszty świadczeń pracowniczych) w
korespondencji z kapitałem własnym (programy płatności w formie akcji) na podstawie oczekiwanej
liczby opcji, do których w przyszłości zostaną nabyte uprawnienia, wynoszą:
•

w roku 2017: 6.035 tys. złotych,

•

w roku 2018: 6.000 tys. złotych,

•

w roku 2019: 3.919 tys. złotych,

•

w roku 2020: 731 tys. złotych.
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Łączny koszt programu ujęty w kapitale własnym Grupy wyniósł 16.685 tys. złotych. Różnica pomiędzy
łączną wyceną programu na dzień 5 grudnia 2017 roku a kosztem programu ujętym w poszczególnych
latach wynikała między innymi ze zmiany liczby opcji, do których faktycznie nabyte zostały uprawnienia
w stosunku do pierwotnie zakładanej liczby uprawnień, m.in. na skutek wcześniejszego wyjścia z
programu przez jednego z uczestników oraz zmniejszenia liczby uprawnień w 2018 roku proporcjonalnie
do umorzenia kapitału podstawowego Spółki zgodnie z zapisami programu. W 2019 roku doszło do
częściowej realizacji programu. Jednostka Dominująca w ramach podpisanych aneksów dała możliwość
zrealizowania przyznanych już uprawnień (warrantów) wcześniej niż to wynikało z pierwotnego
regulaminu programu. Łączny dodatkowy koszt realizacji programu wyniósł 2.085 tys. złotych.
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7. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
7.1

Zysk na akcję

Zysk na akcję obliczany jest poprzez podzielenie zysku za rok obrotowy przypadającego na właścicieli
Jednostki Dominującej przez średnią ważoną liczbę udziałów zwykłych w danym okresie
sprawozdawczym skorygowaną proporcjonalnie o efekt zmiany liczby występujących udziałów wskutek
przekształcenia formy prawnej Jednostki Dominującej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w
spółkę akcyjną (co opisane zostało w Nocie 7.9), zakładając brak jednoczesnej zmiany zasobów.
Średnia ważona liczba udziałów w każdym prezentowanym okresie została skorygowana tak, jakby
przekształcenie formy prawnej Spółki miało miejsce już na 1 stycznia 2018 roku.
W okresach objętych niniejszymi Historycznymi Informacjami Finansowymi występowały instrumenty
kapitałowe rozwadniające średnią ważoną liczbę udziałów zwykłych służących do wyliczenia
podstawowego zysku na akcję i wynikały one z uprawnień przyznanych w ramach programu płatności
w formie akcji, opisanego w Nocie 6.8. Dla celów wyliczenia liczby udziałów mających rozwadniający
wpływ na wskaźnik zysku na akcję wykorzystane zostały średnie ważone ceny udziałów Spółki ustalone
poprzez odniesienie do faktycznych transakcji zakupu udziałów przez Spółkę w 2018 i 2019 roku w
związku z transakcjami nabycia udziałów własnych Spółki w celu ich umorzenia.
2020

2019

2018

Zysk netto przypadający właścicielom Jednostki Dominującej
Działalność kontynuowana

105 753

125 502

117 231

Zysk netto przypadający właścicielom Jednostki Dominującej

105 753

125 502

117 231

-

-

-

105 753

125 502

117 231

6 695 649

6 714 510

6 856 308

66 956 488

67 145 099

68 563 080

798 323

490 012

192 492

67 754 811

67 635 111

68 755 572

Podstawowy zysk na akcję (w PLN) - działalność kontynuowana

1,58

1,87

1,71

Rozwodniony zysk na akcję (w PLN) - działalność kontynuowana

1,56

1,86

1,71

Wpływ rozwodnienia
Zysk netto przypadający właścicielom Jednostki Dominującej,
skorygowany o efekt rozwodnienia
Średnia ważona liczba udziałów zwykłych - dla celów ustalenia podstawowego
zysku na akcję
Średnia ważona liczba akcji zwykłych* - dla celów ustalenia podstawowego
zysku na akcję - po przekształceniu w spółkę akcyjną
Wpływ rozwodnienia (program płatności w formie akcji)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych* dla celów ustalenia rozwodnionego
zysku na akcję - po przekształceniu w spółkę akcyjną

*Liczba akcji bezpośrednio po przekształceniu wyniosła 66.973.370, co oznacza przekształcenie udziałów na akcje według
parytetu 1 udział na 10 akcji. Średnioważona liczba udziałów w każdym z okresów została przeliczona na liczbę akcji spółki po
przekształceniu - proporcjonalnie przy zastosowaniu powyższego parytetu.
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7.2

Transakcje z jednostkami powiązanymi

W okresach objętych niniejszymi Historycznymi Informacjami Finansowymi Grupa zawierała transakcje
z jednostkami stowarzyszonymi. Salda i obroty tych transakcji zostały przedstawione w poniższych
tabelach.
Salda
Jednostka powiązana

31 grudnia
2020

Transakcje z jednostkami powiązanymi kapitałowo:
Należności handlowe i pozostałe należności
Coders Lab sp. z o.o.
Epicode sp. z o.o.
Udzielone pożyczki
Resolutio sp. z o.o.
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania
Coders Lab sp. z o.o.
Epicode sp. z o.o.
Resolutio sp. z o.o.

31 grudnia
2019

2
2
78
10
68
-

Jednostka powiązana

31 grudnia
2018

2
2
79
79
-

64
3
61
29
28
1

Obroty
2019

2020

1 stycznia
2018
61
61
61
61
42
42
-

2018

Przychody z umów z klientami
Coders Lab sp. z o.o.
Epicode sp. z o.o.
Resolutio sp. z o.o.
Inne przychody operacyjne
Pracuj Ventures sp. z o.o. ASI sp. k.
Przychody finansowe
Resolutio sp. z o.o.
Pozostałe usługi obce
Coders Lab sp. z o.o.
Epicode sp. z o.o.
Resolutio sp. z o.o.

65
60
4
1
32
32
(371)
(1)
(337)
(33)

74
69
2
3
24
24
(1 421)
(12)
(1 404)
(5)

82
77
3
2
1
1
(1 468)
(7)
(1 371)
(90)

Razem

(274)

(1 323)

(1 385)

Członkowie Zarządu Jednostki Dominującej, Rady Nadzorczej oraz bliscy członkowie ich rodzin ani inne
podmioty z nimi powiązane, nie dokonywali transakcji ze spółkami Grupy mających istotny wpływ na
zysk lub stratę okresu sprawozdawczego oraz sytuację finansową Grupy.
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7.3

Wynagrodzenie i pozostałe transakcje z kluczowym personelem kierowniczym

Wynagrodzenie kluczowego personelu kierowniczego
Za członków kluczowego personelu kierowniczego Grupa uznaje Zarząd Jednostki Dominującej oraz
Radę Nadzorczą.
2020

2019

2018

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze
Świadczenia po okresie zatrudnienia
Płatności w formie akcji

1 550
7
731

3 379
8
3 919

3 904
1
6 000

Razem

2 288

7 306

9 905

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze dotyczą kosztów wynagrodzeń i premii wraz z narzutami
członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
Świadczenia niepieniężne otrzymywane przez członków kluczowego personelu kierowniczego Grupy
dotyczą przede wszystkim korzystania przez nich z pakietów medycznych, samochodów służbowych i
telefonów służbowych dla celów prywatnych i ich wartość nie jest znacząca.
Płatności dla kluczowego personelu kierowniczego wynikające z posiadanych udziałów w
Spółce
2020
Przepływy:
- wypłacone dywidendy

7.4

2018

(39 905)

(29 604)

-

-

(6 338)

(24 703)

(39 905)

(35 942)

(24 703)

- wypłacone wynagrodzenie z tytułu nabycia udziałów Spółki
będących w posiadaniu Członków Zarządu
Razem

2019

Wynagrodzenie podmiotu badającego sprawozdanie finansowe
2020

2019

2018

Badanie jednostkowego sprawozdania Jednostki
Dominującej i skonsolidowanego Grupy

135

167

163

Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Badanie sprawozdania finansowego
Inne usługi poświadczające

135
135
-

167
151
16

163
148
15

Badanie sprawozdań finansowych jednostek zależnych

122

121

79

7.5

Koszty świadczeń pracowniczych
2020

Wynagrodzenia
Premie
Płatności w formie akcji
Ubezpieczenia społeczne
Inne świadczenia pracownicze
Razem

2019

2018

74 943
17 182
731
13 627
2 397

82 274
15 953
3 919
14 121
4 643

74 460
16 971
6 000
13 052
4 826

108 880

120 910

115 309
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7.6

Struktura zatrudnienia

Poniższa tabela przedstawia informacje o przeciętnej liczbie zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę osób w podziale na grupy zawodowe.
2020

2019

2018

Zarząd
Stanowiska kierownicze
Pozostali pracownicy

3
138
648

3
154
735

3
145
626

Razem

789

892

774

7.7

Zobowiązania warunkowe

Zasady rachunkowości
Za zobowiązanie warunkowe Grupa uznaje:
•

możliwy obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych, którego istnienie zostanie
potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej
liczby niepewnych przyszłych zdarzeń, niebędących w pełni pod kontrolą Grupy;
lub

•

obecny obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w
sprawozdaniu z sytuacji finansowej, ponieważ nie jest prawdopodobne, że nastąpi wypływ
środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne w celu wypełnienia obowiązku lub
kwoty obowiązku nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie.

Wystawca gwarancji

Waluta

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

1 stycznia 2018

PKO Bank Polski S.A.
HSBC Bank Polska S.A.

EUR

484
-

473
-

397
17

394
342

Razem
HSBC Bank Polska S.A.
Razem

EUR
PLN
PLN

484
-

473
193
193

414
190
190

736
103
103

Jako zobowiązania warunkowe Grupa ujmuje gwarancje bankowe wystawione na zlecenie Jednostki
Dominującej. Gwarancje te stanowią zabezpieczenie płatności leasingowych wynikających z umów
najmu powierzchni biurowych, w których Grupa jest leasingobiorcą.

7.8

Wpływ pandemii koronawirusa na działalność gospodarczą Grupy

Wpływ pandemii koronawirusa na dotychczasową działalność gospodarczą
Stan epidemii wprowadzony na terytorium Polski oraz stan nadzwyczajny na terytorium Ukrainy w
związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus), powodującego chorobę COVID-19, miał istotny
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wpływ na sytuację finansową Grupy w roku 2020, ale nie wpłynął na zakres prowadzonej przez Grupę
działalności gospodarczej.
Grupa posiada infrastrukturę informatyczną, która umożliwiła szybką reorganizację sposobu pracy i
kontynuowanie działalności gospodarczej w trybie zdalnym w znacznym zakresie. Grupa zapewniła
dotychczasowy poziom świadczonych usług, w szczególności obsługi klienta, oraz ciągłość działania.
Grupa szybko odpowiedziała na obostrzenia związane ze stanem epidemii, wspierając klientów ofertą
rozwiązań do prowadzenia procesów rekrutacyjnych w sposób zdalny.
W związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa, Grupa podjęła również szereg działań w
trosce o zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom, klientom i partnerom biznesowym.
Koncentrowały się one przede wszystkim na wdrożeniu zasad przebywania w biurach spółek z Grupy,
organizacji podróży służbowych, spotkań z klientami i dostawcami oraz postępowania w przypadku
podejrzenia i potwierdzenia zakażenia.
Wpływ pandemii koronawirusa na kontynuację działalności gospodarczej
Rozprzestrzenianie się wirusa oraz związane z tym obostrzenia ograniczające wybrane rodzaje
działalności gospodarczej i aktywność społeczną to aktualnie główne czynniki ryzyka dla prowadzonej
przez Grupę działalności gospodarczej.
Na polskim oraz ukraińskim rynku pracy widoczne są skutki kryzysu spowodowanego epidemią.
Zapotrzebowanie na pracowników było silnie uzależnione od branży, w której działało dane
przedsiębiorstwo w minionym roku i takie samo uzależnienie obserwowane jest 2021 roku.
Aktualna sytuacja epidemiologiczna będzie nadal sprzyjała wykorzystywaniu przez przedsiębiorstwa
technologicznych rozwiązań wspierających rekrutację z uwagi na ograniczanie do minimum
tradycyjnych procesów rekrutacyjnych opartych na bezpośrednim kontakcie z kandydatami. Grupa
odpowiada na takie potrzeby rynku, oferując odpowiednio przygotowane narzędzia i produkty.
Zarząd Jednostki Dominującej obserwuje na bieżąco wpływ pandemii na sytuację rynkową oraz na
działalność gospodarczą Grupy i podejmuje odpowiednie kroki, aby minimalizować negatywne dla
Grupy skutki wynikające ze stanu epidemii. Grupa posiada wystarczające środki finansowe pozwalające
na kontynuowanie działalności, w tym regulowanie bieżących zobowiązań, nawet w przypadku
tymczasowego spadku przychodów.

7.9

Zdarzenia po dacie bilansowej

Spłata kredytu terminowego
W dniu 12 kwietnia 2021 roku kredyt terminowy od mBank S.A., DNB Bank Polska S.A. oraz PKO Bank
Polski S.A. został spłacony w całości. Do dnia zatwierdzenia niniejszych Historycznych Informacji
Finansowych Spółka otrzymała od banków oświadczenia o zwolnieniu zabezpieczeń ustanowionych w
związku z kredytem terminowym i rozpoczęła proces wykreślania zastawów ustanowionych dla
zabezpieczenia spłaty tego kredytu z Rejestru Zastawów.
Wzrost wartości godziwej udziałów w Beamery Inc.
W czerwcu 2021 roku spółka Beamery Inc. zakończyła rundę C finansowania, w ramach której
pozyskała środki na rozwój dalszej działalności od inwestorów niepowiązanych z Grupą, m.in. Ontario
Teachers’ Pension Plan i Accenture Ventures w łącznej wysokości 138 mln USD. Wycena udziałów
wyemitowanych przez Beamery Inc. w tej rundzie finansowania ma istotny pozytywny wpływ na wzrost
wartości godziwej 5,2% udziałów w tej spółce posiadanych przez Grupę.
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Zmiana formy prawnej Spółki
Uchwałą nr 3 z dnia 29 czerwca 2021 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Grupa
Pracuj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanowiło o przekształceniu Grupy Pracuj spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą Grupa Pracuj spółka akcyjna.
Przekształcenie Spółki nastąpiło 2 sierpnia 2021 roku z chwilą wpisu Spółki przekształconej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie i wynosi
334.866.850 złotych oraz dzieli się na 66.973.370 akcji o wartości 5 złotych każda, w tym 48.817.510
akcji zwykłych imiennych serii A o numerach A00000001 do A48817510 oraz 18.155.860 akcji
uprzywilejowanych imiennych serii B o numerach B00000001 do B18155860 (akcje uprzywilejowane w
zakresie podziału między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli spółki w
przypadku jej likwidacji).
Inwestycja w spółkę Fitqbe sp. z o.o.
W dniu 10 maja 2021 roku została podpisana umowa inwestycyjna (dalej „Umowa Inwestycyjna”)
pomiędzy m.in. Ataraxy Ventures Noga sp.k (założycielem platformy Worksmile i podmiotem zależnym
Macieja Nogi, akcjonariusza Spółki i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki), Pracuj Ventures sp.
z o.o. ASI sp.k., Spółką oraz Fitqbe sp. z o.o. (dalej „Fitqbe”), dotycząca inwestycji Spółki w platformę
Worksmile. Zgodnie z Umową Inwestycyjną, Spółka uzyskała prawo do nabywania istniejących
udziałów lub obejmowania nowych udziałów Fitqbe po określonej wycenie.
W dniu 29 lipca 2021 roku Spółka podpisała oświadczenie o przystąpieniu jako wspólnik do Fitqbe oraz
objęciu w jej kapitale zakładowym 44 udziałów nowej emisji o wartości nominalnej 50 złotych, dających
prawo do 13% w kapitale zakładowym tej spółki. Objęcie udziałów nastąpiło w dniu 2 sierpnia 2021
roku.
Realizacja programu płatności w formie akcji
W dniu 11 sierpnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło
uchwały, na podstawie których Spółka wyemitowała akcje w celu realizacji programu płatności w formie
akcji opisanego w nocie 6.8. Spółka wyemitowała łącznie 1.261.400 akcji zwykłych imiennych serii C,
stanowiących 1,86% kapitału zakładowego Spółki, w tym 1.072.790 akcji dla członków Zarządu, w
wyniku czego kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony do kwoty 340.521.250,00 złotych.
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Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020
Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej

Zatwierdzenie Historycznych Informacji Finansowych 2018-2020
Niniejsze Historyczne Informacje Finansowe 2018-2020 zostały zatwierdzone przez Zarząd Grupy
Pracuj S.A. dnia 18 sierpnia 2021 roku.
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ZAŁĄCZNIK I STATUT SPÓŁKI
ZAŁĄCZNIK 1
STATUT SPÓŁKI
STATUT SPÓŁKI
GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Grupa Pracuj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę
akcyjną.
2. Spółka prowadzi działalność pod firmą Grupa Pracuj spółka akcyjna (dalej „Spółka”).
3. Spółka może używać nazwy skróconej Grupa Pracuj S.A.
4. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
§2
1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych
spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
§3
1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§4
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) PKD 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
b) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
c) PKD 58.19 – Pozostała działalność wydawnicza,
d) PKD 60. – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
e) PKD 63. – Działalność usługowa w zakresie informacji,
f) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
g) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
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h) PKD 73.20 – Badanie rynku i opinii publicznej,
i) PKD 78. – Działalność związana z zatrudnieniem,
j) PKD 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
k) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
l) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
m) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
n) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.
2. Jeżeli prowadzenie przez Spółkę określonego rodzaju działalności będzie wymagało uzyskania przez Spółkę koncesji lub zezwolenia
lub spełnienia innych warunków wynikających z przepisów prawa, działalność ta zostanie podjęta po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia
lub po spełnieniu tych warunków.
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli
uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE
§5
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 340.521.250,00 PLN (trzysta czterdzieści milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt
złotych) i dzieli się na 68.104.250 (sześćdziesiąt osiem milionów sto cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 5,00
PLN (pięć złotych) każda, w tym:
a) 48.686.990 (czterdzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych
serii A;
b) 18.155.860 (osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii B; oraz
c) 1.261.400 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych imiennych serii C.
2. Do dnia zamiany akcji imiennych serii B na akcje zwykłe na okaziciela, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3, akcje serii B są uprzywilejowane
co do podziału majątku pozostałego po likwidacji Spółki. Uprzywilejowanie to zostało szczegółowo opisane w § 27 ust. 5 niniejszego Statutu.
3. Akcje imienne serii A, serii B oraz serii C ulegną zamianie na akcje na okaziciela z chwilą zawarcia umowy pomiędzy Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) a Spółką o rejestrację akcji Spółki w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW w celu
ich dematerializacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W okresie, gdy Spółka jest spółką
publiczną w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”),
zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
4. Akcje są zbywalne.
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. W przypadku obligacji zamiennych tryb
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emisji obligacji, ich liczbę oraz wartość nominalną określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na których ustanowiono
zastaw lub użytkowanie, jeżeli wynika to z czynności prawnej ustanawiającej ograniczone prawo rzeczowe oraz jeżeli uczyniono odpowiednią wzmiankę o jego ustanowieniu i uprawnieniu do wykonywania prawa głosu.
§ 51 1
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D
w liczbie nie większej niż 1.191.823 (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy), o wartości nominalnej 5 złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.959.115 złotych (słownie pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt
dziewięć tysięcy sto piętnaście złotych) (kapitał docelowy) („Akcje Nowej Emisji”).
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd uprawniony jest do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy przedmiotowej zmiany Statutu
Spółki, to jest zmiany dokonanej na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/2021 z dnia 22 października 2021 r.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać Akcje Nowej Emisji wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. W ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości lub części.
5. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
a) określenia liczby Akcji Nowej Emisji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału
docelowego,
b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji oraz określania daty (dat), w której (których) Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć
w dywidendzie,
c) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji oraz sposobu proponowania objęcia
Akcji Nowej Emisji,
d) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji Akcji Nowej Emisji oraz rejestracji Akcji Nowej Emisji, w szczególności
w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w tym zawierania umów
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji Nowej Emisji, podejmowania wszystkich działań w sprawie
ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
e) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji oraz ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia przez
Zarząd decyzji o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji, będzie to wymagało zgody Rady Nadzorczej.
6. Określenie przez Zarząd Spółki liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz ustalenie ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału
zakładowego.
8. 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.
§6
W dniu 22 października 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgodnie z którą do Statutu dodany został
§ 51 w brzmieniu wskazanym powyżej. Po zakończeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 października 2021 r. Emitent złożył we właściwym sądzie rejestrowym
wniosek o rejestrację zmian wynikających z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, która na Datę Prospektu nie miała miejsca. Zmiana Statutu Spółki w powyższym
zakresie uzyska moc obowiązującą od momentu jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
1
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1.

Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne).

2.

Umorzenie dobrowolne akcji, oprócz zgody akcjonariusza, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie
umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
§7

Poniższe postanowienia obowiązują do pierwszego dnia notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:
1. Zbycie akcji imiennych, ustanowienie prawa użytkowania akcji lub jej zastawienie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest wymagana w następujących przypadkach:
a) zbycie przez któregokolwiek akcjonariusza (innego niż Przemysław Gacek) 100% akcji posiadanych przez takiego akcjonariusza na rzecz
jego Dozwolonego Następcy Prawnego (innego niż Przemysław Gacek) (z zastrzeżeniem, że zbycie akcji może nastąpić na rzecz jednego
Dozwolonego Następcy Prawnego, z wyjątkiem zbycia w następstwie spadkobrania, w którym to przypadku akcje posiadane przez
danego akcjonariusza mogą zostać nabyte przez więcej niż jednego Dozwolonego Następcę Prawnego);
b) zbycie przez Przemysława Gacka wszystkich posiadanych przez niego akcji na rzecz jego Dozwolonego Następcy Prawnego;
c) zbycie akcji Spółki przez Inwestora na rzecz osoby trzeciej (w tym w trybie konkurencyjnego procesu sprzedaży akcji lub w drodze oferty
publicznej akcji Spółki), z wyjątkiem zbycia akcji na rzecz podmiotu, którego przedmiot działalności obejmuje świadczenie w Polsce
lub na Ukrainie usług polegających na zamieszczaniu ogłoszeń o pracę, usług rekrutacyjnych oraz usług związanych z zarządzaniem
zasobami ludzkimi.
2. Ustanowienie zastawu na akcjach daje zastawnikowi prawo głosu z zastawionych akcji oraz prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, o ile prawa te nie zostały zastrzeżone w umowie zastawu na zasadach i warunkach w niej określonych.
3. Zbycie lub obciążenie akcji niezgodnie z niniejszym Statutem jest bezskuteczne wobec akcjonariuszy i Spółki; w takim przypadku Zarząd
podejmie wszelkie możliwe kroki prawne w celu uniemożliwienia wpisu nabywcy akcji do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez właściwy podmiot.
4. Akcje Spółki posiadane przez akcjonariuszy będących osobami fizycznymi podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych określonych
w Kodeksie cywilnym lub innych właściwych przepisach.
5. W przypadku śmierci Mirosława Stachowicza i odziedziczenia należących do niego akcji przez jego spadkobierców, akcje te ulegną umorzeniu bez konieczności podejmowania odrębnej uchwały przez Walne Zgromadzenie (umorzenie automatyczne).
6. W przypadku umorzenia akcji odziedziczonych przez spadkobierców Mirosława Stachowicza, Spółka wypłaci jego spadkobiercom, legitymującym się prawomocnym postanowieniem sądu stwierdzającym nabycie spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia,
wynagrodzenie w wysokości iloczynu liczby umorzonych akcji oraz ceny rynkowej jednej akcji, określonego przez powołanego w tym celu
Biegłego Rewidenta. Wynagrodzenie to nie może być niższe niż wartość aktywów netto przypadających na jedną akcję wykazana w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszona o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Wynagrodzenie
zostanie wypłacone spadkobiercom w proporcji wskazanej w postanowieniu sądu stwierdzającym nabycie spadku albo zarejestrowanym
akcie poświadczenia dziedziczenia, w terminie 90 dni od dnia przedstawienia Spółce przed danego spadkobiercę takiego postanowienia
lub aktu.
7. W przypadku zniesienia lub ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, w skład której wchodzą akcje akcjonariuszy będących osobami
fizycznymi wyłączone jest wstąpienie do Spółki współmałżonka akcjonariusza.
8. Jeśli na skutek rozstrzygnięcia sądu współmałżonek akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinien wstąpić do Spółki obok lub w miejsce
dotychczasowego akcjonariusza po zniesieniu lub ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, akcje współmałżonka tego akcjonariusza
podlegają umorzeniu bez konieczności podejmowania odrębnej uchwały przez Walne Zgromadzenie (umorzenie automatyczne).
9. W przypadku umorzenia akcji, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Spółka wypłaci współmałżonkowi akcjonariusza legitymującemu się
prawomocnym orzeczeniem sądu stwierdzającym podział majątku, wynagrodzenie w wysokości iloczynu liczby umorzonych akcji i ceny
rynkowej jednej akcji określonej przez powołanego w tym celu Biegłego Rewidenta. Wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonej o kwotę przeznaczoną
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do podziału między akcjonariuszy. Wynagrodzenie zostanie wypłacone współmałżonkowi akcjonariusza w proporcji wskazanej w orzeczeniu sądu w terminie 90 dni od dnia przedstawienia Spółce przez współmałżonka akcjonariusza takiego orzeczenia.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI
§8
1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Na kapitał własny Spółki składają się w szczególności:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) kapitały rezerwowe.
3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe i fundusze celowe na zasadach określonych w niniejszym
Statucie na początku roku obrotowego i w trakcie jego trwania.
4. O przeznaczeniu kapitałów zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
§9
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został
przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat
na akcje.
3. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za
dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłat dywidendy.
4. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały wyłączyć, częściowo lub w całości, zysk Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go na inne, wskazane w uchwale cele.
5. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na kapitał zapasowy, rezerwowy lub inne fundusze celowe.
6. Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

V. ORGANY SPÓŁKI
§ 10
Organami Spółki są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Rada Nadzorcza, oraz
c) Zarząd.

A. WALNE ZGROMADZENIE
§ 11
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Do pierwszego dnia notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane co najmniej na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może być
zwołane przez wysłanie zaproszeń listem poleconym lub pocztą kurierską co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem
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Walnego Zgromadzenia. Za datę ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia uważa się datę wysłania listów poleconych lub przesyłek kurierskich. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, zaproszenia mogą być wysłane do akcjonariuszy pocztą elektroniczną
na adres podany w rejestrze akcjonariuszy lub, za pisemną zgodą akcjonariusza, na inny wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
5. Z pierwszym dniem notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:
a) Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki w sposób właściwy dla przekazywania
informacji bieżących, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia. Do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dołącza się porządek obrad, określający przedmiot obrad oraz wszystkie istotne dokumenty.
b) Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach za pośrednictwem wideokonferencji lub przy wykorzystywaniu podobnych środków
komunikacji elektronicznej. Odpowiednie zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji
elektronicznej określa odpowiednio Regulamin Walnego Zgromadzenia lub szczegółowe zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej uchwalone przez Radę Nadzorczą.
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach
Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie.
7. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uznaje za wskazane. Prawo to może być
wykonywane również przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 50%
ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu.
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy
złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
§ 12
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych, Statut lub inne obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
§ 13
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego, a w razie nieobecności
członków Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona na piśmie przez Zarząd. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa
w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się jego Przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia.
§ 14
1. Oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie, do pierwszego dnia notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
a) zmiana Statutu;
b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
c) przekształcenie, połączenie lub podział Spółki;
d) zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
e) rozwiązanie lub likwidacja Spółki;
f) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki lub warrantów subskrypcyjnych;
g) wypłata lub przeznaczenie jakichkolwiek zysków, również w formie dywidendy lub umorzenia akcji, jeżeli EBITDA za ostatni rok obrotowy była niższa niż 80.000.000 PLN;
h) wypłata lub podział jakichkolwiek zysków, również w formie dywidendy lub umorzenia akcji, jeżeli EBITDA za ostatni rok obrotowy była
niższa od EBITDA za poprzedni rok obrotowy o kwotę przekraczającą równowartość (i) 40% EBITDA za ostatni rok obrotowy, jeżeli EBITDA za ostatni rok obrotowy była nie niższa niż 120.000.000 PLN; (ii) 30% EBITDA za ostatni rok obrotowy, jeżeli EBITDA za ostatni rok
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obrotowy była nie niższa niż 100.000.000 PLN, ale niższa niż 120.000.000 PLN; (iii) 20% EBITDA za ostatni rok obrotowy, jeżeli EBITDA
za ostatni rok obrotowy była nie niższa niż 80.000.000 PLN, ale niższa niż 100.000.000 PLN;
i)

nieproporcjonalny podział zysku pomiędzy akcjonariuszy, z wyłączeniem nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia;

j)

nieproporcjonalny podział zysku w stosunku do Inwestora w drodze nabycia przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia;

k) dematerializacja akcji Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
l)

zbycie lub obciążenie akcji Spółki na rzecz podmiotu prowadzącego Działalność Konkurencyjną (z wyjątkiem zbycia akcji przez Inwestora na rzecz osoby trzeciej po upływie czwartej rocznicy od dnia 28 czerwca 2017 r., z zastrzeżeniem, że wyjątek ten nie dotyczy zbycia
akcji na rzecz podmiotu, którego przedmiotem działalności jest świadczenie w Polsce lub na Ukrainie usług polegających na zamieszczaniu ogłoszeń o pracę, usług rekrutacyjnych lub usług związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi);

m) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy;
n) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej na zasadach opisanych w Statucie, z wyjątkiem powoływania i odwoływania
członków Rady Nadzorczej w drodze wykonania uprawnienia osobistego określonego w § 15 ust. 2 i 3;
o) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
p) sprzedaż, wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa
rzeczowego;
q) określanie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
r)

umorzenie lub nabycie przez Spółkę akcji w kapitale zakładowym Spółki.

2. Do pierwszego dnia notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach,
o których mowa w § 14 ust. 1 lit. a)-l) powyżej, muszą być podejmowane większością co najmniej 80% głosów, w obecności akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej 50%+1 (jeden) akcji w kapitale zakładowym Spółki.
3. Poza sprawami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, po pierwszym dniu notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga każda z następujących spraw:
a) zmiana Statutu;
b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
c) przekształcenie, połączenie lub podział Spółki;
d) zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
e) rozwiązanie lub likwidacja Spółki;
f) emisja obligacji zamiennych na akcje;
g) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy;
h) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej na zasadach opisanych w Statucie, z wyjątkiem powoływania i odwoływania
członków Rady Nadzorczej w drodze wykonania uprawnienia osobistego określonego w § 15 ust. 4 i 5;
i)

ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;

j)

sprzedaż, wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa
rzeczowego;

k) określanie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
l)

umorzenie lub nabycie przez Spółkę akcji w kapitale zakładowym Spółki;

m) przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej;
n) uchwalanie programów motywacyjnych opartych na akcjach albo innych papierach wartościowych lub instrumentach zamiennych
na akcje, w tym programów motywacyjnych dla aktualnych i byłych członków Zarządu.
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B. RADA NADZORCZA
§ 15
1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 4 (czterech) i nie więcej niż 8 (ośmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne
Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2-5, w zależności od przypadku. W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o Ofercie Publicznej, Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie
więcej niż 8 (ośmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2-5, w zależności
od przypadku. W przypadku wyboru choćby jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, wybrana w tym trybie Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków.
2. Do pierwszego dnia notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Przemysławowi Gackowi lub – w przypadku,
gdy Przemysław Gacek przeniesie swoje akcje na któregokolwiek z Dozwolonych Następców Prawnych – Przemysławowi Gackowi (jeżeli nadal posiada jakiekolwiek akcje Spółki) lub wyznaczonemu przez niego Dozwolonemu Następcy Prawnemu (o czym Spółka zostanie
powiadomiona) przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania:
a) dwóch (2) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tak długo jak Przemysław Gacek lub jego Dozwoleni
Następcy Prawni będą posiadać łącznie co najmniej 25% akcji Spółki;
b) jednego (1) członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tak długo jak Przemysław Gacek lub jego
Dozwoleni Następcy Prawni posiadają łącznie co najmniej 1% akcji Spółki, ale mniej niż 25% akcji Spółki.
Walne Zgromadzenie nie może odwołać członka Rady Nadzorczej powołanego przez Przemysława Gacka lub jego Dozwolonych Następców
Prawnych.
W przypadku zbycia akcji należących do Przemysława Gacka lub jego Dozwolonych Następców Prawnych, uprawnienia osobiste przyznane
Przemysławowi Gackowi oraz jego Dozwolonym Następcom Prawnym, o których mowa w niniejszym § 15 ust. 2 nie wygasają, lecz przechodzą na nabywcę tych akcji, a w przypadku istnienia więcej niż jednego nabywcy lub następcy prawnego, na tego nabywcę lub następcę prawnego, który będzie posiadał największą liczbę akcji pierwotnie należących do Przemysława Gacka i jego Dozwolonych Następców
Prawnych.
3. Do pierwszego dnia notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, tak długo jak Inwestor (lub jego Dozwolony Następca Prawny, w przypadku przeniesienia akcji w Spółce przez Inwestora na Dozwolonego Następcę Prawnego) będzie posiadał
co najmniej 8.591.500 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji Spółki, Inwestorowi (lub jego Dozwolonemu
Następcy Prawnemu) przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania dwóch (2) członków Rady Nadzorczej. Tak długo,
jak Inwestor (lub Inwestor łącznie z jego Dozwolonym Następcą Prawnym, w przypadku gdy Inwestor przeniesie jakiekolwiek swoje akcje
Spółki na Dozwolonego Następcę Prawnego) posiada mniej niż 8.591.500 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset)
akcji Spółki, Inwestor (lub jego Dozwolony Następca Prawny) ma prawo do powoływania i odwoływania jednego (1) członka Rady Nadzorczej. W przypadku zbycia przez Inwestora wszystkich akcji Spółki na rzecz Dozwolonego Następcy Prawnego, uprawnienia, o których mowa
w pierwszym i drugim zdaniu niniejszego punktu, będą przysługiwały Dozwolonym Następcom Prawnym (i będą przez nich wykonywane).
W przypadku zbycia przez Inwestora jedynie części akcji Spółki na rzecz Dozwolonego Następcy Prawnego (lub Dozwolonych Następców
Prawnych) lub zbycia przez Inwestora wszystkich akcji Spółki na rzecz kilku Dozwolonych Następców Prawnych, uprawnienia, o których
mowa w zdaniu pierwszym i drugim niniejszego punktu będą wykonywane, według wskazania Inwestora, (i) przez Inwestora (jeżeli Inwestor nadal posiada akcje Spółki) lub (ii) Dozwolonego Następcę Prawnego wskazanego Spółce przez Inwestora. Walne Zgromadzenie nie
może odwołać członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora lub jego Dozwolonego Następcę Prawnego (Dozwolonych Następców
Prawnych) zgodnie z niniejszym ustępem.
4. Z pierwszym dniem notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, zgodnie z art. 354 Kodeksu spółek handlowych, Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) – w zależności od tego, który z nich
posiada większą liczbę akcji Spółki - posiada uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania:
a) większości członków Rady Nadzorczej (tj. trzech (3) w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków, czterech (4)
w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z sześciu (6) lub siedmiu (7) członków oraz pięciu (5) w przypadku gdy Rada Nadzorcza
składa się z ośmiu (8) członków), w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tak długo jak Przemysław Gacek albo Frascati Investments
(lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) odpowiednio posiada co najmniej 25% akcji Spółki;
b) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tak długo jak Przemysław Gacek albo Frascati
Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) odpowiednio posiada co najmniej 5% akcji Spółki, ale mniej niż 25%
akcji Spółki;
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c) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, tak długo jak Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) odpowiednio posiada mniej niż 5% akcji Spółki, ale co najmniej 1% akcji Spółki.
Walne Zgromadzenie nie jest uprawnione do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Przemysława Gacka lub Frascati Investments (lub ich następców prawnych pod tytułem ogólnym).
5. Z dniem pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW zgodnie z art. 354 Kodeksu spółek handlowych, Inwestorowi (lub jego następcom prawnym pod tytułem ogólnym), przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego (1) członka Rady Nadzorczej, tak długo jak Inwestor (lub jego następcy prawni pod tytułem ogólnym) posiada łącznie co
najmniej 5% akcji Spółki.
6. Walne Zgromadzenie nie może odwołać członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora (lub jego następców prawnych pod tytułem
ogólnym).
7. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, trzyletnią kadencję. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy, w którym upłynął okres kadencji członków Rady Nadzorczej.
8. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu
dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie lub w sposób określony w § 15 ust. 2, 3 i 4.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani w jej skład na kolejne kadencje.
§ 16
1. Jeżeli uprawnienie przysługujące Przemysławowi Gackowi lub jego Dozwolonym Następcom Prawnym, o którym mowa w § 15 ust. 2 wygasło, Przewodniczący Rady Nadzorczej zostanie wybrany w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Jeżeli uprawnienie przysługujące
Przemysławowi Gackowi albo Frascati Investments (lub ich następcom prawnym pod tytułem ogólnym), o którym jest mowa w § 15 ust. 4
wygasło, Przewodniczący Rady Nadzorczej zostanie wybrany w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy obradom Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – osoba upoważniona przez Przewodniczącego lub, jeżeli taka osoba nie zostanie powołana, najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Pierwsze
posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wyboru Rady Nadzorczej. W porządku obrad pierwszego posiedzenia znajdzie się ukonstytuowanie Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia uprawnienia przysługującego
Przemysławowi Gackowi lub jego Dozwolonym Następcom Prawnym, o którym mowa w § 15 ust. 2 – porządek obrad będzie obejmował
również wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia uprawnienia przysługującego Przemysławowi Gackowi albo
Frascati Investments (lub ich następcom prawnym pod tytułem ogólnym), o którym mowa w § 15 ust. 4 – porządek obrad będzie obejmował również wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 17
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub, w przypadkach określonych w Statucie, osoba upoważniona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu bądź członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący
lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego są zobowiązani, w terminie 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia stosownego wniosku,
zwołać posiedzenie. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, organ lub osoba, która wystąpiła z wnioskiem upoważniona jest do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał kalendarzowy.
3. Członkowie Zarządu lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w jego braku osobę upoważnioną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, o ile posiedzenie nie dotyczy spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności lub ustalania wynagrodzenia.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi wysłanymi, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed planowanym terminem
posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej można zwołać także za pomocą poczty elektronicznej, co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia.
5. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia. Posiedzenia Rady
Nadzorczej mogą odbyć się z pominięciem wskazanych powyżej terminów powiadomienia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej
wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia w tym trybie oraz na proponowany porządek obrad.
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6. W sprawach niecierpiących zwłoki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego, może zarządzić inny
sposób i termin zawiadamiania członków Rady Nadzorczej, w szczególności bez obowiązku zachowania terminów, o których mowa w ust.
4. powyżej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane.
8. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
§ 18
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, chyba że
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub Statut przewidują surowsze warunki ich powzięcia.
2. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, że uchwała podjęta w tych trybach jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści
projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej 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.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 albo ust. 5 powyżej nie dotyczy powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 19
Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
§ 20
1. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 18
ust. 5 Statutu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych
czynności nadzorczych.
§ 21
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu
i pracowników Spółki przedstawienia dokumentów, sprawozdań i składania wyjaśnień, badać wszystkie księgi i dokumenty Spółki oraz
dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Spółka jest zobowiązana udostępniać żądane księgi i dokumenty oraz udzielać Radzie Nadzorczej
sprawozdań i wyjaśnień niezwłocznie po otrzymaniu uzasadnionego żądania, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
otrzymania żądania.
3. Do pierwszego dnia notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, do kompetencji Rady Nadzorczej należy
w szczególności:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy, w zakresie ich zgodności
z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym;
b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
c) ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w lit. a i b powyżej;
e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
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f) powoływanie i odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu i likwidatorów, z wyjątkiem powoływania oraz odwoływania członków
Zarządu przez akcjonariuszy posiadających uprawnienia osobiste wskazane w § 24 ust. 4;
g) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich
czynności;
h) udzielanie zezwolenia na tworzenie za granicą zakładów, oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek;
i)

rozpatrywanie oraz opiniowanie wniosków skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia;

j)

wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 10% EBITDA Spółki za ostatni rok
obrotowy, jeżeli ich suma jest nie mniejsza niż 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych) dla pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji dokonywanych w dowolnym okresie 12 miesięcy, z wyjątkiem finansowania nabycia akcji własnych Spółki w celu ich
umorzenia.

4. Do pierwszego dnia notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:
a)

wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań (w tym zobowiązań finansowych) przekraczających równowartość 10%
EBITDA Spółki za ostatni rok obrotowy, ale nie mniej niż 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych), w drodze jednej lub kilku
powiązanych ze sobą transakcji dokonywanych w dowolnym okresie 12 miesięcy, z wyłączeniem finansowania nabycia akcji własnych
Spółki w celu ich umorzenia;

b) udzielanie, na wniosek Zarządu, zgody na nabycie lub zbycie prawa lub udziału w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o wartości przekraczającej 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych);
c)

udzielanie, na wniosek Zarządu, zgody na zbycie aktywów o wartości przekraczającej 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych);

d) ustanawianie Obciążeń na składnikach majątku Spółki lub wystawianie gwarancji, poręczeń bądź weksli na zabezpieczenie zobowiązań podmiotów niebędących członkami Grupy;
e)

ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu (w tym w szczególności wynagrodzenia zasadniczego, programów motywacyjnych (z zastrzeżeniem programów motywacyjnych opartych na akcjach albo innych papierach wartościowych lub instrumentach
zamiennych na akcje utworzonych przez Walne Zgromadzenie), premii i świadczeń dodatkowych (takich jak samochód służbowy, telefon komórkowy itp.)), wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług lub wynagrodzenia z tytułu kontraktów menedżerskich, z wyjątkiem:
(i) wynagrodzenia (z wyłączeniem programów motywacyjnych), którego wartość dla danego członka Zarządu nie przekracza
850.000 PLN (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) za rok obrotowy; oraz
(ii) łącznej podwyżki wynagrodzenia podstawowego i premii (z wyłączeniem programów motywacyjnych) wszystkich członków
Zarządu w danym roku kalendarzowym o stopę procentową odpowiadającą średniemu rocznemu wskaźnikowi cen towarów
i usług konsumpcyjnych w ostatnim roku kalendarzowym powiększonemu o trzy punkty procentowe za dany rok kalendarzowy
(przy czym dana kwota bazowa zostanie pomniejszona o wynagrodzenie zasadnicze i premie w skali rocznej dla osób, które
przestały być członkami Zarządu w danym roku kalendarzowym oraz powiększona o wynagrodzenie zasadnicze i premie w skali
rocznej dla osób, które zostały członkami Zarządu w danym roku kalendarzowym),
z zastrzeżeniem, że powyższe wyłączenia dotyczą kwoty obliczonej jako suma wszystkich kwot otrzymanych przez danego członka
Zarządu od wszystkich podmiotów należących do Grupy z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, wynagrodzenia z tytułu umowy
o pracę, świadczenia usług oraz innych świadczeń;

f)

- ybór lub zmiana firmy audytorskiej Spółki, chyba że nową firmą audytorską będzie któryś z następujących podmiotów lub ich Podw
miotów Powiązanych: (i) Ernst & Young Audit sp. z o.o., (ii) Deloitte Audyt sp. z o.o., (iii) KPMG Audyt sp. z o.o., (iv) PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., (v) Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., (vi) PKF Consult sp. z o.o., (vii) BDO sp.
z o.o., (viii) UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub (ix) Mazars Audyt sp. z o.o.,

g) zawieranie, zmienianie lub rozwiązywanie umów z akcjonariuszami lub ich Podmiotami Powiązanymi, z wyjątkiem umów z akcjonariuszami, o których mowa w punkcie e) powyżej;
h) zatwierdzanie biznesplanu i budżetu rocznego na dany rok budżetowy oraz wszelkich zmian do nich;
i)

udzielanie członkom Zarządu zgody na prowadzenie Działalności Konkurencyjnej;
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j)

podejmowanie nowych inicjatyw gospodarczych wykraczających poza zakres zwykłej Działalności Spółki;

k)

wprowadzenie istotnych zmian w zakresie Działalności Spółki (w tym zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej).

5. Do pierwszego dnia notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody
na podjęcie czynności, o których mowa w ust. 4 powyżej, wymaga dla jej ważności głosowania „za” uchwałą przez co najmniej jednego
członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora.
6. Po pierwszym dniu notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW do kompetencji Rady Nadzorczej należy
w szczególności:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy, w zakresie ich zgodności
z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym;
b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
c) ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w lit. a i b;
e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
f) powoływanie i odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu i likwidatorów, z wyjątkiem powoływania oraz odwoływania członków
Zarządu przez akcjonariuszy posiadających uprawnienia osobiste wskazane w § 24 ust. 5;
g) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich
czynności;
h) udzielanie zezwolenia na tworzenie za granicą zakładów, oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek;
i)

rozpatrywanie i ocena projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz opiniowanie wniosków skierowanych przez Zarząd do Walnego
Zgromadzenia;

j)

wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 10% przychodów Spółki za ostatni
rok obrotowy, wykazanych w ostatnim dostępnym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki, nie mniej jednak niż
30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych);

k) udzielanie, na wniosek Zarządu, zgody na nabycie lub zbycie prawa lub udziału w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o wartości przekraczającej 10% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy wykazanych w ostatnim dostępnym
rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki, nie mniej jednak niż 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych);
l)

udzielanie, na wniosek Zarządu, zgody na zbycie aktywów o wartości przekraczającej 10% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,
wykazanych w ostatnim dostępnym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki, nie mniej jednak niż 30.000.000
PLN (trzydzieści milionów złotych);

m) ustanawianie Obciążeń na składnikach majątku Spółki lub wystawianie gwarancji, poręczeń bądź weksli na zabezpieczenie zobowiązań podmiotów niebędących członkami Grupy;
n) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, z zastrzeżeniem zasad wynagradzania członków Zarządu przyjętych przez
Walne Zgromadzenie;
o) ustanowienie lub zmiana firmy audytorskiej Spółki;
p) udzielanie członkom Zarządu zgody na prowadzenie Działalności Konkurencyjnej;
q) sporządzanie i przedkładanie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu swoich opinii, informacji, raportów oraz innych stosownych dokumentów, które powinna sporządzić rada nadzorcza spółki notowanej na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności
na zasadach określonych w dokumencie GPW zawierającym dobre praktyki spółek notowanych na GPW („Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW”);
r)

monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego oraz dokonywanie corocznej oceny funkcjonowania tych systemów, w szczególności w oparciu o zasady określone w Dobrych Praktykach Spółek
Notowanych na GPW;
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s)

wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotami powiązanymi (w rozumieniu art. 90h ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej), jeżeli jest to wymagane zgodnie z art. 90h i następnymi Ustawy o Ofercie Publicznej;

t)

opracowanie procedury okresowej oceny transakcji Spółki z podmiotami powiązanymi w zakresie określonym odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności art. 90j Ustawy o Ofercie Publicznej;

u) opracowywanie i uchwalanie szczegółowych zasad odbywania Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej;
v) podjęcie decyzji o czasowym zawieszeniu stosowania polityki wynagrodzeń w stosunku do członków Zarządu i Rady Nadzorczej
na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy o Ofercie Publicznej;
w) sporządzanie raportu na temat wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej na zasadach określonych właściwymi przepisami
prawa, w szczególności Ustawy o Ofercie Publicznej.
§ 22
1. Do pierwszego dnia notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wykonywanie przez Zarząd praw z udziałów
lub akcji posiadanych przez Spółkę w Istotnych Spółkach Zależnych, w zakresie czynności, o których mowa w ust. 2 poniżej, wymaga zgody
Rady Nadzorczej udzielonej w formie uchwały, zawierającej głos „za” oddany przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora.
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest wymagana do podjęcia uchwały na zgromadzeniach wspólników Istotnych Spółek Zależnych
w następujących sprawach:
a) wszelkie zmiany umowy spółki Istotnej Spółki Zależnej, z zastrzeżeniem lit. b) poniżej;
b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Istotnej Spółki Zależnej, z wyjątkiem: (i) podwyższenia kapitału zakładowego
w przypadku, gdy podmiot należący do Grupy posiada 100% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym Istotnej Spółki Zależnej,
a wszystkie nowo wyemitowane udziały mają zostać objęte przez podmioty z Grupy, (ii) podwyższenia kapitału zakładowego Istotnej
Spółki Zależnej dokonanego proporcjonalnie w stosunku do wszystkich wspólników tej Istotnej Spółki Zależnej i na identycznych zasadach i warunkach obowiązujących wszystkich wspólników tej Istotnej Spółki Zależnej;
c) połączenie Istotnej Spółki Zależnej z innym podmiotem, z wyjątkiem połączenia z podmiotem z Grupy;
d) podział Istotnej Spółki Zależnej, jeżeli w wyniku takiego podziału nastąpi przeniesienie majątku Istotnej Spółki Zależnej na podmiot
spoza Grupy;
e) zbycie przedsiębiorstwa Istotnej Spółki Zależnej lub jego zorganizowanej części;
f) rozwiązanie lub likwidacja Istotnej Spółki Zależnej;
g) nieproporcjonalny podział zysku Istotnej Spółki Zależnej pomiędzy wspólników, z wyłączeniem nabycia przez Spółkę udziałów lub akcji
w celu ich umorzenia;
h) nieproporcjonalny podział zysku Istotnej Spółki Zależnej w stosunku do Spółki lub innego podmiotu z Grupy pomiędzy wspólników
poprzez nabycie i umorzenie udziałów lub akcji;
i)

w przypadku przekształcenia Istotnej Spółki Zależnej w spółkę akcyjną, emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji dających
prawo pierwszeństwa do objęcia akcji Istotnej Spółki Zależnej lub emisja warrantów subskrypcyjnych;

j)

zbycie lub Obciążenie udziałów w Istotnej Spółce Zależnej na rzecz podmiotu prowadzącego Działalność Konkurencyjną;

k) zaciągnięcie przez Istotną Spółkę Zależną zobowiązań (w tym zobowiązań finansowych) o wartości przekraczającej równowartość
10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych), w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, dokonanych w dowolnym okresie 12 miesięcy;
l)

wyrażenie zgody na zbycie prawa lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości Istotnej Spółki Zależnej o wartości przekraczającej 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych);

m) wyrażenie zgody na zbycie aktywów Istotnej Spółki Zależnej o wartości przekraczającej 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych);
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n) ustanowienie obciążeń na majątku Istotnej Spółki Zależnej lub udzielenie przez nią gwarancji, poręczeń lub weksli jako zabezpieczenie
zobowiązań podmiotów niebędących spółkami Grupy;
o) udzielanie zgody członkom zarządu Istotnej Spółki Zależnej (z wyjątkiem Robota International TOV w zakresie ograniczeń wynikających
z prawa ukraińskiego) na prowadzenie Działalności Konkurencyjnej;
p) przyjęcie przez Istotną Spółkę Zależną planów motywacyjnych dla pracowników opartych na udziałach lub akcjach Istotnej Spółki
Zależnej lub innych papierach wartościowych lub instrumentach zamiennych na akcje Istotnej Spółki Zależnej, w tym planów motywacyjnych dla obecnych i byłych członków zarządu Istotnej Spółki Zależnej;
q) wszelkie istotne zmiany w działalności Istotnej Spółki Zależnej, w tym zaprzestanie działalności lub podjęcie nowych inicjatyw biznesowych wykraczających poza zwykły zakres działalności takiej Istotnej Spółki Zależnej;
r)

podpisanie, zmiana lub rozwiązanie umów Istotnej Spółki Zależnej z akcjonariuszami lub ich Podmiotami Powiązanymi, z wyjątkiem
umów z akcjonariuszami dozwolonych zgodnie z § 21 ust. 4 lit. (xv) powyżej;

s)

uchwały w sprawie dopłat (jeśli dotyczy), chyba że dopłaty te uchwalone są proporcjonalnie wobec wszystkich wspólników Istotnej
Spółki Zależnej,

przyjmuje się, że w odniesieniu do Istotnych Spółek Zależnych mających siedzibę poza terytorium Polski, dla celów punktów k), l) i m) powyżej kwota wyrażona w walucie kraju, w którym taka Istotna Spółka Zależna ma siedzibę, powinna zostać przeliczona na złote polskie według
wyższego z kursów średnich dla tej waluty, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na dzień udzielenia zgody lub na dzień dokonania
czynności, której zgoda dotyczy.
3. Wymogów, o których mowa w § 22 ust. 1 oraz w § 21 ust. 5 powyżej, nie stosuje się, gdy upłynęło 30 (trzydzieści) dni od dnia, w którym
ostatni członek Rady Nadzorczej powołany przez Inwestora przestał pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek powodu. Zdanie poprzedzające stosuje się wyłącznie do czasu powołania przez Inwestora lub jego Dozwolonych Następców członka Rady Nadzorczej
zgodnie z § 15 ust. 3 powyżej.
§ 23
1. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej:
a) W okresie, w którym Spółka /lub Rada Nadzorcza podlegają obowiązującym przepisom prawa dotyczącym komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, w szczególności przepisom ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych Rewidentach”), co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej
powinno spełniać kryteria niezależności wynikające z takich obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z Ustawy o Biegłych Rewidentach („Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej”).
b) Niezależny Członek Rady Nadzorczej składa pozostałym członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi oświadczenie, że spełnia kryteria niezależności określone w obowiązujących przepisach prawa.
c) Jeżeli tylko jeden członek Rady Nadzorczej spełnia lub żaden z członków Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności określonych w obowiązujących przepisach prawa, ale Rada Nadzorcza składa się z minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej wymaganej przez niniejszy Statut, Rada Nadzorcza jest uprawniona do działania i wykonywania swoich praw i obowiązków, w szczególności
do podejmowania uchwał. Utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej przez członka Rady Nadzorczej nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek
handlowych i w niniejszym Statucie.
2. Komitety Rady Nadzorczej:
a) W miarę potrzeb wynikających z przepisów prawa, Rada Nadzorcza tworzy komitety działające w ramach Rady Nadzorczej. Członkowie
danego komitetu Rady Nadzorczej są powoływani spośród członków Rady Nadzorczej. Skład, uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność oraz sposób działania komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej określają obowiązujące przepisy prawa, niniejszy Statut
oraz Regulamin Rady Nadzorczej. W zakresie nieuregulowanym przepisami prawa, niniejszym Statutem lub Regulaminem Rady Nadzorczej, skład, uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność i sposób działania danego komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej
określa regulamin tego komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej.
b) Na zasadach i przez okres określony przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach lub innymi obowiązującymi przepisami prawa w ramach
Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu. Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez członków Komitetu Audytu.
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c) Rada Nadzorcza może tworzyć komitety inne niż wymagane przez obowiązujące przepisy do działania w ramach Rady Nadzorczej.
d) Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o każdym istniejącym lub mogącym powstać konflikcie interesów i nie bierze
udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której może zaistnieć taki konflikt z tym członkiem Rady Nadzorczej. Członek Rady
Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby wpłynąć na jego bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu decyzji
lub negatywnie wpłynąć na ocenę niezależności jego opinii i sądów.

C. ZARZĄD
§ 24
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa Zarządu.
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 24 ust. 4 poniżej, przy czym pierwszy
Zarząd powołany został uchwałą Zgromadzenia Wspólników w sprawie przekształcenia, podjętą przy przekształceniu spółki Grupa Pracuj
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grupa Pracuj spółka akcyjna.
4. Do pierwszego dnia notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:
a) Przemysławowi Gackowi przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu. W przypadku zbycia przez
Przemysława Gacka swoich akcji na rzecz któregokolwiek z Dozwolonych Następców Prawnych, prawo to będzie przysługiwało Przemysławowi Gackowi (tak długo, jak będzie posiadał akcje Spółki) lub wyznaczonemu przez niego Dozwolonemu Następcy Prawnemu;
b) tak długo, jak Inwestor (lub łącznie Inwestor wraz z jego Dozwolonym Następcą Prawnym w przypadku przeniesienia akcji Spółki przez
Inwestora na jego Dozwolonego Następcę Prawnego) posiada co najmniej 8.591.500 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden
tysięcy pięćset) akcji Spółki, Inwestorowi (lub jego Dozwolonym Następcom Prawnym) przysługuje uprawnienie osobiste do odwołania każdego z członków Zarządu z wyjątkiem Przemysława Gacka, w przypadku zaistnienia Ważnej Przyczyny dotyczącej takiego
członka Zarządu. W przypadku zbycia przez Inwestora wszystkich akcji Spółki na rzecz Dozwolonego Następcy Prawnego, uprawnienie,
o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, będzie przysługiwało Dozwolonym Następcom Prawnym (i będzie wykonywane przez Dozwolonych Następców Prawnych). W przypadku zbycia przez Inwestora części akcji w Spółce na rzecz Dozwolonego
Następcy Prawnego (lub Dozwolonych Następców Prawnych) lub zbycia przez Inwestora wszystkich udziałów w Spółce na rzecz kilku Dozwolonych Następców Prawnych, uprawnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu będzie wykonywane,
zgodnie ze wskazaniem Inwestora, (i) przez Inwestora (jeżeli Inwestor nadal posiada udziały w Spółce) lub (ii) Dozwolonego Następcę
Prawnego wskazanego Spółce przez Inwestora. W przypadku odwołania przez Inwestora lub jego Dozwolonego Następcę Prawnego
członka Zarządu z powodu wystąpienia Ważnej Przyczyny, Rada Nadzorcza nie będzie miała prawa ponownego powołania takiego
członka Zarządu w skład Zarządu, chyba że za uprzednią zgodą Inwestora lub jego Dozwolonych Następców Prawnych.
5. Po pierwszym dniu notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW zgodnie z art. 354 Kodeksu spółek handlowych,
Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) – w zależności od tego, który z nich posiada
większą liczbę akcji Spółki – posiada uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu, tak długo jak Przemysław
Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym), odpowiednio, posiada co najmniej 25% akcji Spółki.
6. Powołanie i odwołanie członków Zarządu następuje uchwałą Rady Nadzorczej podjętą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej członków, z zastrzeżeniem § 24 ust. 4 i 5.
7. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden
członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
8. Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach, z zastrzeżeniem § 24 ust. 11.
9. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie osoba przez niego wyznaczona.
10. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu o zwołaniu, terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, poczty kurierskiej, telefonicznie bądź też
zawiadomienia bezpośrednio wręczanego członkowi Zarządu za pokwitowaniem odbioru. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu nie jest
konieczne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu oraz wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia oraz na wprowadzenie
określonych spraw do porządku obrad.
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11. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
12. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
13. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
14. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
15. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na kolejne kadencje.
16. Zarząd może uchwalić swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
§ 25
1. Członkowie Zarządu mogą powołać prokurenta. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
2. Odwołać prokurenta może każdy Członek Zarządu.
§ 26
1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki ani też uczestniczyć
w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku
posiadania w niej przez członka Zarządu więcej niż 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
2. Członkowie Zarządu zobowiązani są traktować wiadomości uzyskane w związku z działalnością w Spółce jako tajemnicę handlową.

VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI
§ 27
1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych.
2. Likwidację Spółki prowadzi Zarząd lub likwidator powołany przez Walne Zgromadzenie.
3. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
4. Wartość akcji w rozwiązanej i likwidowanej Spółce ustala się na podstawie bilansu likwidacyjnego po spłaceniu wszystkich zobowiązań
Spółki. Wypłaty z tytułu akcji dokonuje się przez podział majątku trwałego i obrotowego Spółki.
5. Do dnia zamiany akcji imiennych serii B na akcje zwykłe na okaziciela, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3 powyżej, akcje serii B są uprzywilejowane co do podziału majątku pomiędzy akcjonariuszy po zaspokojeniu wierzycieli Spółki w przypadku likwidacji Spółki w ten sposób,
że akcjonariuszowi posiadającemu akcje imienne serii B, tj. Inwestorowi (lub jego Dozwolonemu Następcy Prawnemu), przysługuje prawo
do uzyskania, z pierwszeństwem przed każdym innym akcjonariuszem, kwoty równej iloczynowi 1.992.554 oraz ceny zapłaconej przez
Inwestora za jeden udział Spółki w wykonaniu warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów z dnia 28 czerwca 2017 r., pomniejszonej o sumę dywidend i wynagrodzeń otrzymanych przez Inwestora (lub jego Dozwolonego Następcę Prawnego) od Spółki (jak również
od spółki Grupa Pracuj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z tytułu umorzenia lub zapłaty za zbycie udziałów w spółce Grupa Pracuj
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcji Spółki otrzymanych od jakiegokolwiek podmiotu, w przeliczeniu na jedną akcję. W przypadku zbycia przez Inwestora części akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na rzecz Dozwolonego Następcy Prawnego (lub Dozwolonych
Następców Prawnych) lub zbycia wszystkich akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na rzecz jednego lub więcej Dozwolonych Następców Prawnych, kwota określona w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu będzie płatna na rzecz podmiotu posiadającego akcje imienne
uprzywilejowane serii B (Inwestora) i/lub jego Dozwolonego Następcy Prawnego (Dozwolonych Następców Prawnych) posiadającego akcje
imienne uprzywilejowane serii B proporcjonalnie do liczby akcji imiennych uprzywilejowanych serii B posiadanych przez Inwestora lub jego
Dozwolonego Następcę Prawnego (Dozwolonych Następców Prawnych). Każda akcja będąca w posiadaniu Inwestora (lub jego Dozwolonego Następcy Prawnego) przestaje być uprzywilejowana zgodnie z niniejszym § 27 ust. 5 w przypadku zbycia takich uprzywilejowanych akcji
serii B przez Inwestora na rzecz podmiotu innego niż Dozwolony Następca Prawny (lub przez Dozwolonego Następcę Prawnego Inwestora
na rzecz osoby trzeciej).
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28
1. Określone w niniejszym Statucie uprawnienia osobiste przysługujące danemu akcjonariuszowi wykonywane są w drodze pisemnego zawiadomienia doręczanego do Spółki.
2. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że właściwe przepisy wymagają publikacji w inny sposób.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
4. Spory mogące wyniknąć w trakcie działania Spółki rozpatruje sąd właściwy według siedziby Spółki.
§ 29
Definicje
Następujące terminy pisane w niniejszym Statucie wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:
1. Biegły Rewident oznacza biegłego wybranego przez Radę Nadzorczą; chyba że biegłym będzie któryś z następujących podmiotów lub ich
Podmiotów Powiązanych wybrany przez Zarząd Spółki: (i) Ernst & Young Audit sp. z o.o., (ii) Deloitte Audyt sp. z o.o., (iii) KPMG Audyt sp.
z o.o., (iv) PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., (v) Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., (vi) PKF Consult
sp. z o.o., (vii) BDO sp. z o.o., (viii) UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub (ix) Mazars Audyt sp. z o.o.
2. Dozwolony Następca Prawny oznacza:
a) w odniesieniu do Inwestora:
(i) osobę, która jest Podmiotem Powiązanym Inwestora;
(ii) osobę, która jest (bezpośrednio lub pośrednio) spółką w pełni zależną od Inwestora;
(iii) osobę, która jest (bezpośrednio lub pośrednio) spółką w pełni zależną od osoby (osób) o której mowa w punkcie (i) lub (ii) powyżej;
jednakże, w każdym przypadku, z wyłączeniem wszystkich spółek portfelowych;
b) w odniesieniu do Przemysława Gacka lub Macieja Nogi – osobę, która jest (i) małżonką, wstępnym, zstępnym odpowiednio Przemysława Gacka lub Macieja Nogi lub (ii) spółką w pełni zależna, bezpośrednio lub pośrednio, odpowiednio od Przemysława Gacka
lub Macieja Nogi lub ich odpowiednich małżonek, wstępnych lub zstępnych.
3. Działalność oznacza działalność Spółki lub innej spółki z Grupy, związaną z usługami polegającymi na zamieszczaniu ogłoszeń o pracę,
usługami rekrutacyjnymi oraz usługami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi świadczonymi na rzecz pracodawców i pracowników, a także inne rodzaje działań, które wspierają organizację w procesie rekrutacji, zatrzymywania i rozwoju pracowników, w tym w szczególności, działalność w formie spółek inwestycyjnych i holdingowych oraz zarządzanie spółkami inwestycyjnymi i holdingowymi w odniesieniu do spółek z Grupy prowadzących działalności, o których mowa w niniejszej definicji.
4. Działalność Konkurencyjna oznacza Działalność prowadzoną (i) bezpośrednio lub pośrednio, (ii) przez bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie kapitałowe lub finansowe, (iii) jako wspólnik, akcjonariusz, partner, właściciel, pracownik, zleceniobiorca, doradca, lub członek
organów, na terytorium Polski lub Ukrainy.
5. EBITDA oznacza skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (w tym amortyzację wartości firmy) skorygowany o rozpoznane, jak również odwrócone, a uprzednio rozpoznane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów, za dany rok obrotowy
wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za ten rok.
6. Grupa oznacza Spółkę i jej podmioty zależne.
7. GPW oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Inwestor oznacza TCV Luxco Perogie S.à r.l., utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, zarejestrowaną
w Luksemburskim Rejestrze Handlu i Spółek (RCS Luxembourg) pod numerem B215552.
9. Istotne Spółki Zależne oznacza: eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000282554), Robota International TOV
(Робота Інтернешнл, ТОВ) z siedzibą w Kijowie (nr rejestru EDRPOU: 34190717), oraz każdą inną spółkę nabytą przez Spółkę (bezpośrednio
lub pośrednio) po 28 czerwca 2017 r., kontrolowaną (bezpośrednio lub pośrednio) przez Spółkę pod warunkiem, że aktywa takiej spółki
na ostatni dzień bilansowy przekroczyły 10% skonsolidowanych aktywów Grupy lub przychody takiej spółki za ostatni rok obrotowy przekroczyły 10% skonsolidowanych przychodów Grupy za ostatni rok obrotowy.
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10. Obciążenie oznacza wszelkie obciążenia (prawne lub powiernicze) oraz prawa do obciążania, w tym prawa rzeczowe, hipoteki, zastawy, zabezpieczenia, ciężary, opcje, prawa poboru lub pierwszeństwa, umowy sprzedaży, roszczenia, najmy, podnajmy, prawa korzystania, służebności, użytkowania (oraz wszelkie przedwstępne lub warunkowe umowy sprzedaży lub umowy ustanowienia takich obciążeń
lub zobowiązań bądź dokonania rozporządzeń) oraz wszelkie prawa użytkowania na rzecz organów rządowych lub innych organów (w tym
w związku z celami dotyczącymi obronności kraju), a także inne prawa przysługujące innymi osobom oraz wszelkie prawa i inne ustalenia
mające równoważny skutek prawny.
11. Podmiot Powiązany oznacza, w odniesieniu do dowolnej osoby, dowolną inną osobę, która bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, jest
kontrolowana przez lub znajduje się pod wspólną kontrolą z taką osobą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 41 ustawy o rachunkowości.
12. Przemysław Gacek oznacza Przemysława Gacka posiadającego nr PESEL: 74031200052.
13. Frascati Investments oznacza spółkę prowadzącą obecnie działalność pod firmą FOXENVILLE INVESTMENTS sp. z o.o. (a po planowanej
zmianie firmy – Frascati Investments sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000905362, NIP: 5272960722.
14. Umowa Wspólników oznacza umowę wspólników zawartą przez i pomiędzy wspólnikami Grupa Pracuj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. Przemysławem Gackiem, Oksaną Świerczyńską, Pawłem Leksem, Marcinem Pietrasem, Gracjanem Fiedorowiczem, Rafałem
Nachyną, Mykolą Mykhaylovem, Grażyną Rzehak-Majcherek, Maciejem Nogą, Mirosławem Stachowiczem, Inwestorem oraz Grupa Pracuj
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 28 czerwca 2017 r., ze zmianami.
15. Ważna Przyczyna oznacza, w odniesieniu do członków Zarządu, wystąpienie któregokolwiek z poniższych zdarzeń:
a) popełnienie przestępstwa na szkodę Spółki, popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego (z wyjątkiem przestępstw
popełnionych nieumyślnie lub przestępstw, o których mowa w art. 177 Kodeksu karnego, art. 178a Kodeksu karnego lub art. 180a
Kodeksu karnego) lub popełnienie przestępstwa, które w świetle obowiązujących przepisów uniemożliwia pełnienie funkcji członka
Zarządu, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu;
b) działanie w sposób rażący na szkodę Spółki, w tym m.in. naruszenie klauzuli o zakazie konkurencji w stosunku do Spółki;
c) naruszenie Statutu poprzez podjęcie działania bez zgody Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej na takie działanie, jeżeli zgoda
taka była wymagana zgodnie ze Statutem, z zastrzeżeniem, że przypadek „Ważnej Przyczyny”, o którym mowa w niniejszym punkcie c)
nie dotyczy zatwierdzania biznesplanu i rocznego budżetu zgodnie z § 21 ust. 4 lit. h) Statutu oraz postanowieniami § 21 ust. 2 Statutu;
d) w przypadku członków Zarządu będących jednocześnie akcjonariuszami: zbycie lub obciążenie akcji z naruszeniem Umowy Wspólników;
e) nieusprawiedliwioną przerwę w wykonywaniu obowiązków członka Zarządu przekraczającą 60 (sześćdziesiąt) dni w danym roku
obrotowym.
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EMITENT
Grupa Pracuj S.A.
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
Polska
AKCJONARIUSZE SPRZEDAJĄCY
TCV Luxco Perogie S.à r.l.
287-289, route d’Arlon
L-1150 Luksemburg
Wielkie Księstwo Luksemburga
Przemysław Gacek
Rafał Nachyna
Maciej Noga
Marcin Pietras
Oksana Świerczyńska
Mykola Mykhaylov
Paweł Leks
Grażyna Rzehak-Majcherek
Gracjan Fiedorowicz
GLOBALNI WSPÓŁKOORDYNATORZY I WSPÓŁPROWADZĄCY KSIĘGĘ POPYTU
Citigroup Global Markets Europe AG
Goldman Sachs Bank Europe SE
Reuterweg 16
Marienturm
60323 Frankfurt nad Menem
Taunusanlage 9-10
Niemcy
60329 Frankfurt nad Menem
Niemcy
Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
(dodatkowo – firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie publicznej
ul. Senatorska 16
Akcji Oferowanych objętych Prospektem)
00-923 Warszawa
Trigon Dom Maklerski S.A.
Polska
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków
Polska
WSPÓŁPROWADZĄCY KSIĘGĘ POPYTU
Numis Securities Limited
45 Gresham Street
Londyn EC2V 7BF
Wielka Brytania
WSPÓŁMENADŻER OFERTY
mBank S.A.
ul. Prosta 18
00-850 Warszawa
Polska
DORADCA FINANSOWY
Trigon Investment Banking sp. z o.o. & Wspólnicy sp.k.
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
Polska
DORADCA PRAWNY SPÓŁKI
w zakresie prawa angielskiego
w zakresie prawa polskiego
i prawa amerykańskiego
White & Case LLP
White & Case
5 Old Broad Street
M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria
Londyn EC2N 1DW
Prawna sp.k.
Wielka Brytania
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
Polska
DORADCA PRAWNY TCV LUXCO
w zakresie prawa polskiego
Rymarz, Zdort, Gasiński, Her, Iwaniszyn, Miklas, Uziębło i Wspólnicy sp.k.
ul. Prosta 18
00-850 Warszawa
Polska
DORADCA PRAWNY GLOBALNYCH KOORDYNATORÓW I WSPÓŁPROWADZĄCYCH KSIĘGĘ POPYTU
w zakresie prawa angielskiego
w zakresie prawa polskiego
i prawa amerykańskiego
Greenberg Traurig, LLP
Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński spk.
The Shard, 32 London Bridge St,
ul. Książęca 4
Londyn SE1 9SG
00-498 Warszawa
Wielka Brytania
Polska
BIEGŁY REWIDENT
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Polska

