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Podstawowe informacje o emitencie papieru 

wartościowego, warunkach i zasadach oferty  
(dalej: „Dokument Informacyjny”) 

 

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny, a rodzaj oferty publicznej nie 

wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum 

informacyjnego. 

 

Oferta publiczna akcji, której dotyczy niniejszy dokument prowadzona jest przez 

emitenta – Spółkę działającą pod firmą: BIALCON SPÓŁKA AKCYJNA, wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział 

Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000377159, NIP: 

5372604429, ul. Celników Polskich 14; 21-500 Biała Podlaska (dalej: „Spółka”, 

„Emitent” lub „Bialcon”). Oferta publiczna dotyczy nie mniej niż 1 oraz nie więcej 

niż 5.000 akcji nowej emisji Spółki, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł 

(słownie: jeden złoty) każda, oferowanych w trybie art. 430 § 1 i § 2 pkt.3 ustawy z 

dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej: „Akcje 

Oferowane”). 

 

Niniejszy dokument zawiera elementy określone w art. 8a Ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: 

„Ustawa”), to jest co najmniej podstawowe informacje o emitencie papieru 

wartościowego, warunkach i zasadach oferty, ze wskazaniem oferowanych 

papierów wartościowych, celach emisji, na które mają być przeznaczone środki 

uzyskane z emisji papieru wartościowego, istotnych czynnikach ryzyka oraz 

oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym 

dokumencie. 

 

 

I. Podstawowe informacje o Emitencie papieru wartościowego 

 

Spółka Bialcon Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ulicy Celników 

Polskich 14 została zawiązana przez jedynego założyciela w osobie Pani Barbary 

Chwesiuk na mocy aktu zawiązania Spółki z dnia 13 grudnia 2010 roku, za rep. A 

nr 7323/2010 przed notariuszem Jolantą Krasińską z Kancelarii Notarialnej w Białej 

Podlaskiej.  W dniu 1 lutego 2011 roku Spółka została wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarzy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000377159. Akt założycielski 

Spółki został zmieniony w dniu 15 listopada 2011 roku poprzez zmianę § 14 pkt. 4 

oraz usunięcie  § 22 pkt. 3 Aktu założycielskiego Spółki (dalej: „Akt założycielski”). 



2 | S t r o n a  

Spółka została utworzona na czas nieokreślony i działa na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”) i 

innych przepisów prawa dotyczących spółek prawa handlowego, a także 

postanowień Aktu założycielskiego i innych regulacji wewnętrznych. Przedmiot 

działalności Spółki jest określony w § 4 ust 1 Aktu założycielskiego, gdzie 

wskazano  następujące kategorie prowadzonej działalności: produkcja pozostałej 

odzieży wierzchniej; produkcja bielizny; produkcja pozostałej odzieży i dodatków do 

odzieży; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów 

kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich; produkcja pozostałych wyrobów gdzie 

indziej niesklasyfikowanych; sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych; sprzedaż 

hurtowa odzieży i obuwia; sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach; sprzedaży detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; sprzedaż detaliczna prowadzona 

przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. W dniu 26 listopada 2018 roku 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o zmianie Aktu 

założycielskiego Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego tekstu oraz przyjęcie 

nowego tekstu Aktu założycielskiego. Protokół wskazanego Walnego 

Zgromadzenia został zaprotokołowany przez notariusza Natalię Siennicką w dniu 

26 listopada 2018 r. (Rep. A 3233/2018), przy czym zmiana Aktu założycielskiego 

nie została dotychczas zarejestrowana. Tekst jednolity nowego Aktu 

założycielskiego zakłada rozszerzenie przedmiotów działalności Spółki o 

dodatkowe kategorie działalności, takie jak: Pozyskiwanie dziko rosnących 

produktów leśnych, z wyłączeniem drewna, Produkcja soków z owoców i warzyw, 

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, Produkcja olejów i 

pozostałych tłuszczów płynnych, Produkcja kakao, czekolady i wyrobów 

cukierniczych, Przetwórstwo herbaty i kawy, Produkcja przypraw, Produkcja 

pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana, Produkcja 

napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód 

butelkowanych, Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego 

rodzaju, Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach, Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

prowadzona na straganach i targowiskach, Sprzedaż detaliczna prowadzona przez 

domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Istotnym jest jednak, że składając 

wniosek o rejestrację zmiany Aktu założycielskiego, zgodnie z obecnymi przepisami 

prawa Spółka mogła zgłosić nie więcej niż 10 przedmiotów działalności, zgłoszono 

wówczas następujące przedmioty działalności: Produkcja pozostałej odzieży 

wierzchniej (działalność podstawowa),Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do 

odzieży, produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, 

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, 

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych  sklepach, 

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy 

sprzedaży wysyłkowej lub Internet, Działalność agentów zajmujących się sprzedażą 

towarów różnego rodzaju, Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w 

niewyspecjalizowanych sklepach. 
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Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 100.000,00 zł i dzieli się na 100.000 akcji 

na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł. Kapitał zakładowy został pokryty 

w całości aportem przed rejestracją Spółki. 100% akcji przysługuje jedynemu 

akcjonariuszowi Pani Barbarze Chwesiuk. Akcje nie są uprzywilejowane w żaden 

sposób, a w szczególności nie są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu, prawa 

do dywidendy ani podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki.  Ponadto nie 

istnieją akcje, które nie reprezentują kapitału zakładowego Spółki (nie stanowią 

udziału w kapitale zakładowym), Spółka nie posiada akcji własnych. Kapitał Spółki 

nie jest przedmiotem opcji, ani nie istnieją papiery wartościowe zamienne lub 

wymienne na papiery wartościowe (w tym akcje) Spółki ani wyemitowane przez 

Spółkę papiery wartościowe z warrantami. Kapitał Spółki nie został warunkowo 

podwyższony. 

 

Zarząd Spółki: 

 

Prezes Zarządu – Barbara Chwesiuk 

 

Pani Barbara Chwesiuk jest jedynym członkiem zarządu (pełni funkcję Prezesa 

Zarządu), założycielem Spółki, pomysłodawcą, twórcą marki Bialcon oraz 

Rabarbar. Pani Barbara Chwesiuk zasiada w zarządzie Spółki od początku jej 

istnienia, nadto jest jej jedynym akcjonariuszem posiadającym obecnie 100% 

kapitału zakładowego Spółki.   

 

Rada Nadzorcza Spółki: 

 

Dariusz Chwesiuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

Jakub Chwesiuk – Członek Rady Nadzorczej 

 

Szymon Chwesiuk – Członek Rady Nadzorczej 

 

Informacje podstawowe: 

Nazwa Spółki: Bialcon Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba Spółki: Biała Podlaska 

Adres Spółki: ul. Celników Polskich 14, 21-500 Biała Podlaska 

KRS: 0000377159 

NIP: 5372604429 

REGON: 060733279 

Telefon kontaktowy: +48667755881 

Adres e-mail: sekretariat@bialcon.pl 

Adres strony internetowej: www.bialcon.pl 

 

II. Warunki  i zasady oferty 
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1. Oferowane papiery wartościowe 

 

Oferowanymi papierami wartościowymi w drodze oferty publicznej, w związku z 

którą sporządzany jest niniejszy Dokument Informacyjny jest nie mniej niż 1 oraz 

nie więcej niż 5.000 akcji na okaziciela, zwykłych, nieuprzywilejowanych, serii B o 

numerach od B 0001 do B 5000, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) 

każda, oferowanych w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 3 

KSH. Wartość emisyjna jednej akcji wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).  

 

2. Cele emisji 

 

Spółka zamierza przeznaczyć środki finansowe pozyskane w związku z 

prowadzoną emisją akcji na cele zmierzające do rozwoju działalności dotychczas 

prowadzonej przez Spółkę. Szczegółowe cele emisji to: 

• rozwijanie platformy do sprzedaży internetowej prowadzonej przez Spółkę, 

• zbudowanie systemu komunikacji pomiędzy różnymi kanałami dystrybucji 

produktów oferowanych przez Spółkę, 

• pozyskiwanie nowych produktów od polskich producentów, stanowiących 

uzupełnienie  produkcji Spółki, 

•  inwestowanie w produkcję (powiększanie mocy produkcyjnych Spółki). 

 

3. Warunki i zasady oferty 

 

Zakładane wpływy z oferty publicznej Akcji Oferowanych wyniosą 1 000 000,00 zł 

(słownie: jeden milion złotych). Oferta publiczna Akcji Oferowanych jest pierwszą 

ofertą publiczną Spółki. 

 

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż zakładane wpływy brutto z oferty 

publicznej brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny 

emisyjnej z dnia jej ustalenia, będą stanowiły nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 

1 000 000 euro i wraz z wpływami, które emitent lub sprzedający zamierza uzyskać 

z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w 

okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą 

mniejsze niż 1 000 000 euro. 

 

Wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 7 ust. 4 pkt 5) i art. 7 ust. 8a Ustawy, 

oferta publiczna Akcji Oferowanych nie wymaga udostępnienia do publicznej 

wiadomości prospektu emisyjnego pod warunkiem udostępnienia niniejszego 

Dokumentu Informacyjnego, tj. dokumentu zawierającego co najmniej podstawowe 

informacje o emitencie papieru wartościowego, warunkach i zasadach oferty, ze 

wskazaniem oferowanych papierów wartościowych, celach emisji, na które mają 

być przeznaczone środki uzyskane z emisji papieru wartościowego, istotnych 

czynnikach ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje 

zawarte w tym dokumencie, nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której 
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zakładane wpływy brutto emitenta lub sprzedającego na terytorium Unii 

Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej 

ustalenia, stanowią nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro i wraz z 

wpływami, które emitent lub sprzedający zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert 

publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 

miesięcy, nie będą mniejsze. Wobec powyższego Spółka nie udostępnia do 

publicznej wiadomości prospektu emisyjnego ani memorandum 

informacyjnego. 

 

 

Emitent: Spółka pod firmą Bialcon Spółka Akcyjna, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w 
Świdniku VI Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem: 0000377159, NIP: 5372604429, ul. Celników 
Polskich 14; 21-500 Biała Podlaska o kapitale zakładowym w 
wysokości 100.000,00 zł. 

Informacje o statucie 
Spółki: 

Akt założycielski Spółki został ogłoszony w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym numer 30/2011 (3643) z dnia 14 lutego 2011 roku 
pod pozycją 16396. zmieniony na mocy uchwał Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaprotokołowanych przez 
notariusza Jolantę Karasińską w dniu 15 listopada 2011  r. (Rep. 
A 6392/2011), a także notariusz Natalię Siennicką w dniu 26 
listopada 2018 r. (Rep. A 3233/2018), przy czym ostatnia ze 
zmian nie została jeszcze zarejestrowana.  

Podstawa prawna emisji 
akcji: 

Emisja nowych akcji Spółki jest prowadzona na podstawie art. 
431 § 1 i § 2 pkt. 3 KSH oraz na podstawie uchwały nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 grudnia 
2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
poprzez nową emisję akcji serii B w ramach subskrypcji otwartej. 

Tryb emisji akcji: Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji 
otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 3 KSH. 

Podstawowe informacje o 
emisji akcji 

W wyniku emisji nowych akcji Spółki serii B, kapitał zakładowy 
Spółki zostanie podwyższony o kwotę od 1,00 zł (słownie: 
jednego złotego) do 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych), 
tj. z kwoty 100.000,00 zł (słownie: stu tysięcy złotych) do kwoty od 
100.001,00 zł (słownie: sto tysięcy jeden złoty) do 105.000,00 zł 
(słownie: sto pięć tysięcy złotych), w zależności od liczby objętych 
akcji. Przedmiotem emisji w trybie subskrypcji otwartej jest od 1 
do 5.000 akcji na okaziciela, zwykłych, nieuprzywilejowanych, 
serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł  (słownie: jeden złoty) 
każda, o numerach od B 0001 do B 5000.  

Cena emisyjna akcji: Cena emisyjna jednej akcji wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście 
złotych). 

Minimalny próg emisji 
akcji: 

Uznaje się, że emisja akcji oraz podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie 
subskrybowana co najmniej jedna akcja. 

Prawo poboru 
dotychczasowych 
akcjonariuszy: 

Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowemu jedynemu 
akcjonariuszowi Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały 
nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 
grudnia 2018 w sprawie pozbawienia dotychczasowych 
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akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B. 

Termin do zapisywania się 
na akcje: 

Termin zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 20 grudnia 
2018 r. do dnia 20 marca 2019 r. Spółka zastrzega sobie prawo 
do skrócenia tego okresu, z tym zastrzeżeniem, że nie może on 
być krótszy niż 1 miesiąc. 

Zapisy na akcje: Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje 
jest wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się wyłącznie w sposób 
opisany na stronie internetowej znajdującej pod adresem: 
www.akcje.bialcon.pl Aby subskrybować akcje należy złożyć 
Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje w 
wysokości odpowiadającej iloczynowi akcji wskazanych w 
formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie 
wpłaty na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje. 

Wpłaty na akcje: Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w 
terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie 
przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki 
wskazany na stronie internetowej: www.akcje.bialcon.pl Przez 
dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania na rachunku 
bankowym Spółki. 

Okres związania zapisem 
na akcje: 

Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym 
zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis na charakter 
nieodwołany. Subskrybenci przestają być związani złożonym 
zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie 
zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy 
od dnia powzięcia uchwały  nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 7 grudnia 2018 r. W sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia 
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub w 
terminie 1 miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji. 

Przydział akcji Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 tygodni od 
ostatniego dnia terminu zapisywania się na akcje. Przydział 
nastąpi w sposób uznaniowy, przy czym dokonując przydziału 
Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów 
na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 
tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji. 

 

 

III. Istotne czynniki ryzyka 

 

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane potencjalni inwestorzy powinni 

starannie przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej oraz inne informacje 

zawarte w Dokumencie Informacyjnym. Wystąpienie jednego lub kilku z wymienionych 

poniżej ryzyk samodzielnie lub w połączeniu z innymi może mieć istotny, niekorzystny 

wpływ w szczególności na działalność Emitenta, jego przepływy pieniężne, sytuację 

finansową, wyniki finansowe, perspektywy lub wartość Spółki. 

 

Nie można wykluczyć, że z upływem czasu lista ryzyk określonych poniżej nie będzie 

kompletna ani wyczerpująca i w związku z tym ryzyka te nie mogą być traktowane jako 

jedyne, na które Spółka jest narażona. Emitent może być narażony na dodatkowe ryzyka i 

negatywne czynniki, które nie są obecnie znane Emitentowi. Poniżej wyszczególniono 

jedynie ryzyka, które w ocenie Spółki są ryzykami istotnymi. Wystąpienie zdarzeń opisanych 
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jako ryzyka może spowodować spadek wartości akcji Spółki, w wyniku czego inwestorzy, 

którzy nabędą akcje Emitenta, mogą ponieść stratę równą całości lub części ich inwestycji. 

 

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta  

 

Dynamiczny spadek sprzedaży w salonach stacjonarnych 

 

Bialcon prowadzi sieć sklepów własnych oraz franczyzowych zarówno w galeriach 

handlowych jak i w lokalizacjach ulicznych. W związku z rozwojem dystrybucji 

poprzez Internet istnieje ryzyko związane z dużą dynamiką spadku obrotów w 

sklepach stacjonarnych, co może spowodować zachwianie rentowności tego kanału 

dystrybucji w krótkim okresie. 

 

Zmiana zachowań zakupowych konsumentów 

 

Bialcon od ponad 20 lat prowadzi swoją produkcję w Polsce co przekłada się na 

relatywnie wysokie koszty wytworzenia produktu. Dotychczas był to element 

doceniany przez konsumentów - tym bardziej, że wiązał się z jakością produktu. 

Istnieje jednak ryzyko, że konsumenci przestaną doceniać jakość, nadto istnieje 

ryzyko, iż produkcja w Polsce nie będzie miała dla nich znaczenia w to miejsce 

wybierając produkt z importu. 

 

Wpływ mody na wybory konsumentów 

 

Spółka Bialcon na bieżąco śledzi trendy w modzie i na ich bazie tworzy swoje 

kolekcje. Jednak może zaistnieć sytuacja, w której pojawią się bardzo silne trendy 

związane z kupowaniem odzieży używanej, wymienianiem się odzieżą zamiast ją 

kupować, nie wydawaniem środków na odzież tylko na inne dobra konsumpcyjne. 

 

Finansowanie obrotowe produkcji 

 

W związku z dużą siecią dystrybucji oraz znaczną ilością produkowanej odzieży 

Spółka finansuje swoją działalność produkcyjną za pomocą kredytu obrotowego. 

Okresy finansowania są  od wielu lat przedłużane. Istnieje ryzyko związane z 

decyzjami o znacznym ograniczeniu akcji kredytowej w całym sektorze bankowym 

bądź zaostrzenia kryteriów zdolności kredytowej podmiotów z branży odzieżowej, a 

tym samym ryzyko nieprzedłużenia umowy o finansowanie. 

 

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów 

 

Główną pozycją kosztową firmy są koszty wynagrodzeń pracowników. Przy 

rosnącej presji płacowej ze względu na rosnący popyt na pracę oraz regulacje 

prawne istnieje ryzyko ciągłego wzrostu kosztów prowadzonej działalności, w 

szczególności w zakresie kosztów wynagrodzeń. W przyszłości wzrost kosztów 

może znacznie przełożyć się rentowność firmy. Nie jest wykluczone, iż zostaną 
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wprowadzone bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nakładające na Spółkę 

dodatkowe obowiązki powodujące wzrost kosztów, co w sposób bezpośredni może 

wywrzeć wpływ na wartość akcji.  

 

Spadek przychodów 

 

Spadek sprzedaży może być spowodowany wieloma czynnikami takimi jak 

pojawienie się konkurencji ze zbliżoną ofertą do oferty Spółki, zmniejszeniem się 

liczby butików na rynku polskim, problemom gospodarczym, które pośrednio 

przełożą się na siłę nabywczą konsumentów i ich decyzje zakupowe. 

 

Ryzyko związane z niewłaściwą strategią 

 

W ostatnich czasach, wraz z rozwojem polskiego rynku odzieżowego, można 

zaobserwować dużą dynamikę zmian rynkowych, które mogą być zarówno szansą 

jak i zagrożeniem. Należy spodziewać się, iż zmiany na polskim rynku odzieżowym 

będą występowały również w najbliższych latach. Plany strategiczne Spółki, 

decyzje podejmowane przez Zarząd Spółki oraz zamierzone plany rozwoju Spółki 

mogą być niedostosowane do dynamiki zmian lub stać w sprzeczności z przyszłymi 

wydarzeniami na polskim rynku odzieżowym, które zmienią realia rynkowe, co z 

kolei może wpływać pośrednio lub bezpośrednio na sytuację finansową Spółki. 

 

Ryzyko utraty płynności  

 

Poza siecią własną i sprzedażą internetową Spółka Bialcon sprzedaje swoje towary 

klientom butikowym lub franczyzowym.  Istnieje ryzyko związane z brakiem 

płatności za faktury za zakupiony towar. Ryzyko stanie się tym bardziej dotkliwsze 

im większa liczba klientów nie zapłaci w krótkim okresie. 

 

Czynniki ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu  

 

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu  

 

Obecnie jedynym Spółki jest Pani Barbara Chwesiuk - założycielka firmy. Nie 

można wykluczyć, że sposób wykonywania prawa głosu przez akcjonariusza 

większościowego może nie być zbieżny z zamierzeniami i interesami pozostałych 

akcjonariuszy, co może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego 

sytuację finansową i realizowane wyniki (jak również i na stopę zwrotów ze środków 

zainwestowanych przez akcjonariuszy mniejszościowych). Emitent nie jest w stanie 

w żaden sposób wyeliminować czy ograniczyć tego ryzyka.  

 

Ryzyko związane z wypłatą dywidendy w przyszłości  

 

Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie zależeć od 

szeregu czynników, w tym: dostępnej do podziału kwoty zysku i kapitałów 
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rezerwowych (tj. osiągania przez Spółkę dodatnich wyników finansowych w 

przyszłości), wydatków i planów inwestycyjnych, zysków generowanych w danym 

okresie, rentowności czy stopnia zadłużenia Emitenta. Ponadto, zgodnie z 

Kodeksem spółek handlowych, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, 

gdy Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do 

podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd nie jest zobowiązany do proponowania 

Walnemu Zgromadzeniu podjęcia takiej uchwały za dany rok obrotowy. Nawet 

jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na 

wypłatę dywidendy, Zarząd nie może zagwarantować, że Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie podejmie odpowiednią uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy. 

Brak pewności co do możliwości wypłaty dywidendy i dotrzymania zasad 

określonych w polityce dywidendowej mogą mieć negatywny wpływ na działalność 

Spółki, jej sytuację finansową, a także wyniki działalności Spółki i cenę Akcji 

Oferowanych.  

 

 

Ryzyko zmiany struktury akcjonariatu wymagającej zmianę strategii Spółki  

 

Istnieje ryzyko wynikające z prowadzenia obecnej emisji akcji oraz przyszłych, 

planowanych emisji, co prowadzi do rozdrobnienia akcjonariatu i możliwość jego 

niekontrolowanego przez Spółkę obrotu akcjami. Możliwa zmiana akcjonariatu 

może prowadzić do rozbieżności dotyczącej dalszego rozwoju Spółki, utraty kontroli 

nad Spółką przez Barbarę Chwesiuk, która posiada 100% kapitału zakładowego 

Spółki. Utrata kontroli nad Spółką w wyniku emisji akcji, rozdrobnienie kapitału lub 

koncentracji dużej części akcji przez podmiot zewnętrzny może stanowić ryzyko 

konieczności zmiany strategii i dostosowanie działań Spółki do decyzji 

akcjonariuszy, zgodnie ze zmienioną strukturą. W konsekwencji może to wywrzeć 

niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub 

perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.  

 

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim działalność prowadzi Emitent 

oraz Akcjami Oferowanymi 

 

Ryzyka związane z warunkami makroekonomicznymi oraz dotyczące sektora, 

w którym Spółka prowadzi działalność  

 

Zmiana czynników gospodarczych na rynku w Polsce, w UE lub globalnie, w tym 

zmiany dynamiki wzrostu PKB, inflacja ogółem, deflacja cen materiałów, wzrost 

stopy bezrobocia, ewentualny spadek wynagrodzeń czy spadek wydatków na 

konsumpcję i inwestycje, może niekorzystnie wpłynąć na Emitenta lub sektor, w 

którym Emitent prowadzi działalność, w tym na przychody ze sprzedaży 

generowane przez Emitenta lub ponoszone przez niego koszty. Ponadto sytuacja 

gospodarcza w Polsce lub na innych rynkach może być mniej korzystna w 

przyszłości w porównaniu z latami minionymi. Pogorszenie się ogólnej sytuacji 

gospodarczej w Polsce i w Europie w wyniku wyżej opisanych czynników 
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ekonomicznych lub z przyczyn politycznych albo obniżenie ratingu Polski, które 

miało miejsce w przeszłości, mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność 

Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a także wartość Spółki. 

Powyższe czynniki mogą spowodować m.in. spadek popytu na produkty Emitenta, 

ograniczenie dostępu do finansowania zewnętrznego, trudności po stronie 

dostawców, klientów i innych podmiotów, z którymi Emitent współpracuje, co z kolei 

może się przełożyć na trudności lub niemożność wykonywania przez nich 

zobowiązań wobec Emitenta i przez to wywierać negatywny wpływ na działalność 

Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a także wartość akcji 

Spółki.  

 

Rynek, na którym Spółka prowadzi działalność, charakteryzuje się wysoką 

konkurencją, a presja ze strony konkurentów może niekorzystnie wpłynąć na 

marże lub na perspektywy rozwoju.  

 

Rynek, na którym Emitent prowadzi działalność, charakteryzuje się wysoką 

konkurencją ze względu na obecność i ciągły rozwój dużych, zorganizowanych 

sieci detalicznych, w tym marek i podmiotów, które mają rozwiniętą sieć sklepów 

stacjonarnych, a także butików i sieci łączących małe sklepy odzieżowe. Istnieje 

ryzyko zmiany preferencji konsumentów dotyczących zakupów online i pozostanie 

konsumentów przy tradycyjnej formie zakupów odzieżowych w sklepach 

stacjonarnych. Emitent może nie być w stanie skutecznie konkurować z dużymi 

sieciami detalicznymi, które dysponują dużą ilością butików stacjonarnych. Istnieje 

także ryzyko koncentracji marek odzieżowych w sieci sprzedaży internetowej 

kontrolowanej przez podmioty zewnętrzne i brak dostępu spółki do kanałów 

sprzedaży internetowej, odpowiadającej za znaczną część rynku, a przez to 

ograniczenie możliwości dotarcia z ofertą do potencjalnych klientów. Zdolność 

Emitenta do konkurowania z innymi podmiotami zależy częściowo od utrzymania 

atrakcyjności formatu i wyjątkowości krojów ubrań. Naciski konkurencyjne 

wynikające z wyżej wskazanych lub innych czynników, w tym możliwe podjęcie 

przez konkurentów decyzji o zmianie formatu i modelu biznesowym na format 

zbliżony do formatu wykorzystywanego przez Spółkę, mogą doprowadzić do 

spadku dynamiki rozwoju Emitenta, stagnacji bądź zmniejszenia udziału Emitenta w 

rynku i obniżenia jej rentowności, co może mieć niekorzystny wpływ na działalność 

Emitenta, jej sytuację finansową i wyniki, a także na wartość Spółki. 

 

 

 

 

Biała Podlaska, dnia 20 grudnia 2018 roku  

 

OŚWIADCZENIE EMITENTA O ODPOWIEDZIALNOŚCI 

ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE 

 




