
 

 

PODSUMOWANIE 

Podsumowanie zawiera zbiór informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, zwanych „Elementami”. 

Elementy te ujęto w częściach oznaczonych punktami od A do E (A.1–E.7). Niniejsze podsumowanie zawiera 

wszystkie Elementy, których uwzględnienie jest wymagane w podsumowaniu dotyczącym tego rodzaju 

papierów wartościowych i Emitenta. Brak ciągłości w numeracji wynika  

z nieobowiązkowego charakteru niektórych Elementów. Może się zdarzyć, że pomimo istnienia wymogu 

zamieszczenia w Podsumowaniu określonego Elementu ze względu na rodzaj papierów wartościowych i 

Emitenta, nie jest możliwe podanie odpowiednich informacji w odniesieniu do tego Elementu. W takim 

wypadku niniejsze Podsumowanie zawiera krótki opis Elementu z dopiskiem „nie dotyczy”. 

 

Dział A – Wstęp i ostrzeżenia  

A.1 Wstęp 

 i ostrzeżenia 

Niniejsze podsumowanie należy traktować wyłącznie jako wprowadzenie do 

Prospektu. Ewentualna decyzja o inwestycji w Akcje Oferowane powinna być 

podjęta po przeanalizowaniu przez inwestora treści całego Prospektu. W wypadku 

wniesienia powództwa do sądu w Państwie Członkowskim w związku z informacjami 

zawartymi w Prospekcie, powód może być zobowiązany, na mocy przepisów prawa 

krajowego danego Państwa Członkowskiego, do pokrycia kosztów tłumaczenia 

niniejszego Prospektu przed wszczęciem postępowania. Odpowiedzialność cywilną 

ponoszą wyłącznie osoby, które przedstawiły niniejsze podsumowanie (w tym jego 

tłumaczenie), jednak tylko wówczas, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza  

w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z informacjami przedstawionymi w innych 

częściach Prospektu, lub jeżeli w zestawieniu z pozostałymi częściami Prospektu nie 

zawiera ono informacji kluczowych z punktu widzenia podjęcia przez inwestora 

decyzji dotyczącej inwestycji w Akcje Oferowane.  

A.2 

 

Zgoda emitenta Nie dotyczy. Emitent nie udzielił takiej zgody, a Akcje Oferowane nie będą 

przedmiotem późniejszej odsprzedaży ani ostatecznego plasowania przez 

pośredników finansowych. 

Dział B – Emitent 

B.1 Prawna, 

(statutowa) 

 i handlowa 

nazwa Emitenta 

Peixin International Group N.V. (Spółka) 

B.2 Siedziba, forma 

prawna, prawo 

właściwe i kraj 

siedziby 

emitenta 

Spółka jest spółką akcyjną (naamloze vennootschap), zawiązaną zgodnie z 

przepisami prawa holenderskiego, z siedzibą w Holandii. Siedziba Spółki 

(statutaire zetel) znajduje się w Amsterdamie (Holandia). 

B.3 Główne czynniki 

związane z 

charakterem 

działalności 

prowadzonej 

przez Grupę 

 i jej 

podstawowym 

profilem 

działalności 

Grupa projektuje, produkuje i sprzedaje maszyny do produkcji artykułów 

higienicznych codziennego użytku, takich jak podpaski, pieluchy, chusteczki 

higieniczne i inne produkty. Na przestrzeni prawie 20 lat działalności, związanej z 

projektowaniem i produkcją, Grupa zdobyła dogłębną wiedzę dotyczącą 

technologii produkcyjnych i potrzeb klienta, a także zgromadziła cenne 

doświadczenie w zakresie dystrybucji produktów zarówno w Chinach, jak i za 

granicą. Grupa jest jednym z najstarszych chińskich producentów maszyn do 

produkcji artykułów higienicznych codziennego użytku i oferuje najbardziej 

zaawansowane produkty tego rodzaju, jakimi są maszyny w pełni zautomatyzowane 

(full-servo). Według szacunków Spółki, opracowanych na podstawie publicznie 

dostępnych danych, wartość sprzedaży Grupy należy do jednych z najwyższych 

wśród chińskich firm wytwarzających maszyny do produkcji artykułów 

higienicznych codziennego użytku.  



 

 

Grupa sprzedaje swoje produkty pod marką „Peixin”. Produkty wytwarzane przez 

Grupę dzielą się na cztery główne kategorie: maszyny do produkcji pieluch, 

maszyny do produkcji podpasek, maszyny do produkcji chusteczek higienicznych i 

inne maszyny. W 2012 r. poszczególne kategorie odpowiadały odpowiednio za 

34,9%, 42,0%, 15,3% i 7,8% przychodów ze sprzedaży Grupy.  

Na działalność Grupy wpływa przede wszystkim sytuacja na rynku artykułów 

higienicznych codziennego użytku, którego wzrost można obecnie zaobserwować w 

krajach rozwijających. Rynek maszyn do produkcji pieluch jest w szczególności 

napędzany przez rynek sprzedaży pieluch dla dzieci i osób starszych, a rynek 

podpasek i chusteczek higienicznych napędza rynek maszyn do produkcji tych 

wyrobów.  

Zdaniem Grupy jej produkty są bliskie pod względem projektu, funkcjonalności i 

jakości produktom konkurencyjnych firm zagranicznych, a ponadto przewyższają 

pod tymi względami większość produktów chińskiej konkurencji. Grupa jest w 

stanie projektować linie produkcyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb 

klientów, dzięki czemu oferuje zaawansowane rozwiązania produktowe. 

Doświadczenie w dziedzinie badań i rozwoju, a także kontroli jakości jest zdaniem 

Grupy czynnikiem kluczowym dla jej przyszłego sukcesu, dlatego Grupa planuje 

dalszy rozwój działalności badawczo-rozwojowej, jak również poprawę jakości i 

funkcjonalności produktów, w celu sprostania wymaganiom rynku. 

Zakład produkcyjny Grupy znajduje się w Quanzhou, w prowincji Fujian 

w Chinach. Do 2016 r. planowane jest otwarcie dwóch nowych fabryk, które mają 

ponad trzykrotnie podwyższyć zdolności produkcyjne Grupy. Otwarcie tych fabryk 

postrzegane jest jako ważny krok w kierunku zwiększenia przychodów Grupy i 

utrzymania pozycji jednego z liderów na krajowym rynku wytwórców maszyn do 

produkcji artykułów higienicznych codziennego użytku.  

Grupa prowadzi dystrybucję produktów wśród producentów artykułów 

higienicznych codziennego użytku w Chinach i za granicą, głównie w Azji, Afryce i 

Ameryce Południowej. Na rynku chińskim Grupa zamierza rozszerzyć obszar 

dystrybucji, który obecnie obejmuje wybrzeże kraju, o inne regiony, położone w 

głębi kraju i charakteryzujące się wzrostem gospodarczym, w tym m.in. prowincje 

Chongqing, Henan i Hunan. Rozszerzenie sieci dystrybucji o nowe prowincje 

umożliwi, zdaniem Grupy, wzrost sprzedaży produktów. Grupa zamierza także 

podejmować intensywne działania, aby znacznie rozszerzyć bezpośrednią obecność 

na wybranych rynkach zagranicznych, takich jak Indie, Turcja i Stany Zjednoczone, 

poprzez intensyfikację działań promocyjnych, m.in. kierowane kampanie reklamowe 

i uczestnictwo w targach wystawowych, a także zatrudnienie dodatkowych 

handlowców w Chinach obsługujących rynki zagraniczne, co ma na celu 

zwiększenie możliwości bezpośredniej dystrybucji produktów Grupy wśród 

odbiorców zagranicznych. 

B.4a Tendencje Działalność Spółki zależy w głównej mierze od ogólnej sytuacji gospodarczej (w 

tym od poziomu zamożności społeczeństwa), wydatków konsumpcyjnych, systemu 

opieki zdrowotnej oraz trendów demograficznych (takich jak wskaźnik urodzeń czy 

średnia długość życia), a także od nawyków konsumentów, które z kolei kształtują 

popyt na dobra konsumpcyjne. Zdaniem Spółki, następujące czynniki wpływały 

i/lub będą wpływać w sposób istotny na wyniki działalności operacyjnej Grupy: 

 Wzrost rynku artykułów higienicznych codziennego użytku w Chinach oraz w 

krajach rozwijających się. 

 Zmiany na rynku maszyn do produkcji artykułów higienicznych codziennego 

użytku w krajach rozwiniętych i rozwijających się. 

 Rozwój sieci dystrybucji w Chinach i na rynkach zagranicznych oraz 

zwiększanie zdolności produkcyjnych. 

 Zmiany kosztów pracy. 



 

 

 Konsolidacja rynku producentów artykułów higienicznych codziennego użytku 

działających w Chinach.  

 Polityka podatkowa oraz zmiany przepisów podatkowych. 

 Wahania kursów walut. 

B.5 Opis Grupy i 

pozycja Spółki w 

Grupie 

Głównym Akcjonariuszem Spółki jest pan Qiulin Xie. Spółka jest jedynym 

udziałowcem Peixin International BVI, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

zawiązanej zgodnie z przepisami prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych. Peixin 

International Group Ltd. jest jedynym udziałowcem dwóch spółek zależnych: 

Fujian Peixin, prowadzącej działalność w zakresie wytwarzania i sprzedaży 

produktów Grupy, oraz Quanzhou Peixin, nieprowadzącej obecnie żadnej 

działalności. Fujian Peixin i Quanzhou Peixin to spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, zawiązane zgodnie z przepisami prawa Chińskiej Republiki 

Ludowej, posiadające status spółek ze 100-procentowym udziałem kapitału 

zagranicznego.  

B.6 Osoby mające 

bezpośrednio lub 

pośrednio, 

udziały w 

kapitale Spółki 

lub prawa głosu 

w Spółce 

podlegające 

zgłoszeniu 

Na dzień sporządzenia Prospektu 87,5% kapitału zakładowego Spółki pozostaje w 

posiadaniu obecnego Dyrektora Generalnego (CEO) Spółki, pana Qiulina Xie 

(„Główny Akcjonariusz”). Akcjonariuszami mniejszościowymi Spółki są: (i) 

Xinsheng Investment Holding Ltd, (ii) Jinyuan Investment Holding Ltd oraz (iii) 

Best Fortune Investment Enterprises Limited, będące spółkami celowymi z siedzibą 

na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, utworzonymi na potrzeby realizacji 

inwestycji i kontrolowanymi przez osoby fizyczne. Poniższa tabela przedstawia 

strukturę akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia Prospektu. 

Akcjonariusz Liczba akcji 

% kapitału 

zakładowego 

   

Qiulin Xie (Główny Akcjonariusz) ...............................................................  10 500 000 87,5% 

Xinsheng Investment Holding Ltd - podmiot w 

pełni kontrolowany przez Zhang Fana (rezydent 

Makao) ...........................................................................................................  

600 000 5% 

Jinyuan Investment Holding Ltd - podmiot w pełni 

kontrolowany przez Li Meiqinga (rezydent 

Hongkongu) ...................................................................................................  

600 000 5% 

Best Fortune Investment Enterprises Limited - 

podmiot w pełni kontrolowany przez Johnny'ego 

Chena (rezydent USA)....................................................................................  

300 000 2,5% 

Ogółem ..........................................................................................................  12 000 000 100% 
 

Inne prawa 

głosu 

przysługujące 

znaczącym 

akcjonariuszom 

Żaden z akcjonariuszy nie posiada praw głosu innych niż pozostali akcjonariusze. 

Kontrola 

sprawowana nad 

Spółką oraz opis 

charakteru tej 

kontroli 

Na dzień sporządzenia Prospektu 87,5% kapitału zakładowego Spółki pozostaje w 

posiadaniu obecnego Dyrektora Generalnego (CEO) Spółki, pan Qiulin Xie 

(„Główny Akcjonariusz”).  

B.7 Wybrane 

najważniejsze 

historyczne 

informacje 

Poniższa tabela zawiera wybrane informacje finansowe za trzy kolejne lata 

obrotowe zakończone 31 grudnia 2012 r., 2011 r. i 2010 r., pochodzące ze 

zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 

zakończone odpowiednio 31 grudnia 2012 r., 2011 r. i 2010 r. (Roczne 



 

 

finansowe Sprawozdania Finansowe), a także niebadane skonsolidowane informacje 

finansowe za okresy sześciu miesięcy zakończone odpowiednio 30 czerwca 2012 r. i 

30 czerwca 2013 r. (Śródroczne Sprawozdania Finansowe). Skonsolidowane 

Sprawozdania Finansowe oraz Śródroczne Sprawozdania Finansowe wymienione 

są w „Wykazie Sprawozdań Finansowych". 

  
Wybrane dane ze skonsolidowanych sprawozdań z całkowitych dochodów 

 

 31 grudnia Okres zakończony 

 

2010 2011 2012 

30 czerwca 

2012 

30 czerwca 

2013 

 w tys. 

EUR 

w tys. 

EUR 

w tys. 

EUR 

w tys.  

EUR 

w tys.  

EUR 

 (zbadane) (niebadane) 

Przychody ze sprzedaży ...............  19 740 32 839 46 509 22 459 27 395 

Koszt własny sprzedaży ...............  (12 817) (20 845) (29 619) (14 042) (17 224) 

Zysk brutto na sprzedaży ..........  6 923 11 994 16 890 8 417 10 171 

Pozostałe przychody ....................  155 159 200 101 235 

Koszty sprzedaży .........................  

(656) (817) (1 025) (538) (537) 

Koszty ogólnego zarządu .............  (816) (947) (1 219) (624) (747) 

Koszty prac badawczo-

rozwojowych ...............................  (701) (782) (1 019) (413) (513) 

Zysk z działalności 

operacyjnej .................................  

4 905 9 607 13 827 6 943 8 609 

Pozostałe zyski i straty ...............  36 18 (53) 2 17 

Koszty finansowe .......................  (118) (169) (247) (116) (125) 

Zysk brutto .................................  4 823 9 456 13 527 6 829 8 501 

Podatek dochodowy .....................  (675) (1 261) (2 158) (1 087) (1 252) 

Zysk za rok .................................  4 148 8 195 11 369 5 742 7 249 

Inne całkowite dochody    

  

- różnice kursowe z 

przeliczenia ..................................  1 036 1 406 (270) 866 895 

Całkowite dochody 

ogółem za rok .............................  
5 184 9 601 11 099  6 608 8 144 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

Wybrane dane ze skonsolidowanych sprawozdań z sytuacji finansowej 

 

 31 grudnia 30 czerwca 

2013  
2010 2011 2012 

 w tys. 

EUR 

w tys. 

EUR 

w tys. 

EUR 

w tys.  

EUR 

 (zbadane) (niebadane) 

Aktywa trwałe     

Rzeczowe aktywa 

trwałe .................................................................  

9 069 9 533 9 574 9 213 

Czynne rozliczenia 

międzyokresowe 

954 1 006 965 985 



 

 

kosztów z tytułu umów 

użytkowania 

wieczystego ........................................................  

Nieruchomości 

inwestycyjne ......................................................  

712 720 659 656 

Aktywa z tytułu 

podatku odroczonego 

6 - - - 

Pozostałe aktywa 

odroczone ...........................................................  

796 1 022 810 737 

 11 537 12 281 12 008 11 591 

Aktywa obrotowe     

Zapasy ................................................................  4 198 7 044 6 734 9 149 

Należności z tytułu 

dostaw i usług oraz 

pozostałe należności...........................................  

1 167 3 161 4 429 14 407 

Czynne rozliczenia 

międzyokresowe 

kosztów z tytułu umów 

użytkowania 

wieczystego ........................................................  

21 23 22 23 

Należności od 

podmiotów 

powiązanych ......................................................  

148 480 - - 

Depozyty bankowe 

stanowiące przedmiot 

zastawu ..............................................................  

143 - - - 

Środki pieniężne na 

rachunkach bankowych 

i w kasie .............................................................  

1 875 4 014 11 435 9 674 

 7 552 14 722 22 620 33 253 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 

    

Zobowiązania z tytułu 

dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania .....................................  

1 534 2 594 2 210 3 132 

Zaliczki na dostawy ...........................................  1 424 1 096 3 582 4 442 

Zobowiązania z tytułu 

podatku dochodowego .......................................  

167 517 672 830 

Zobowiązania 

finansowe ...........................................................  

3 060 3 498 4 034 4 166 

 6 185 7 705 10 498 12 570 

Aktywa obrotowe netto ......................................  1 367 7 017 12 122 20 683 

Aktywa ogółem 

pomniejszone o 

zobowiązania 

krótkoterminowe ................................................  

12 904 19 298 24 130 32 274 

     

Zobowiązania 

długoterminowe ...........................  

- - - - 

Aktywa netto ......................................................  12 904 19 298 24 130 32 274 

     

Kapitał i rezerwy ................................................      

Kapitał 41 41 41 41 



 

 

zakładowy/wpłacony..........................................  

Kapitały rezerwowe ...........................................  12 863 19 257 24 089 32 233 

Kapitał własny ogółem ......................................  12 904 19 298 24 130 32 274 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

Wybrane dane ze skonsolidowanych sprawozdań z przepływu środków 

pieniężnych 

 

 31 grudnia 30 czerwca 

 2010 2011 2012 2012 2013 

 w tys. 

EUR 

w tys. 

EUR 

w tys. 

EUR 

w tys. 

EUR 

w tys. 

EUR 

 (zbadane) (niebadane) 

Działalność operacyjna      

Zysk brutto ......................................  4 823 9 456 13 527 6 829 8 501 

Korekty:      

Koszty finansowe ............................  118 169 247 116 125 

Przychody z tytułu 

odsetek (15) (31) (35) (20) (90) 

Amortyzacja rzeczowych 

aktywów trwałych ...........................  832 869 961 475 666 

Amortyzacja przedpłat z 

tytułu użytkowania 

wieczystego .....................................  21 21 23 11 11 

Amortyzacja 

nieruchomości 

inwestycyjnych ...............................  44 44 48 24 24 

Amortyzacja pozostałych 

aktywów odroczonych ....................  69 125 196 98 98 

(Zysk) strata ze zbycia 

rzeczowych aktywów 

trwałych ..........................................  (32) 10 - - - 

      

Przepływy środków 

pieniężnych z 

działalności operacyjnej 

przed uwzględnieniem 

zmian kapitału 

obrotowego .....................................  5 860 10 663 14 967 7 533 9 335 

      

(Zwiększenie) 

zmniejszenie stanu 

zapasów ...........................................   (944) (2 846) 310 (3 766) (2 415) 

(Zwiększenie) stanu 

należności z tytułu 

dostaw i usług oraz 

pozostałych należności ....................  (464) (1 994) (1 268) (1 104) (9 978) 

(Zwiększenie) 

zmniejszenie stanu 

należności od podmiotów 

powiązanych ...................................  (148) (332) 480 409 - 

Zmniejszenie stanu 

depozytów bankowych 

stanowiących przedmiot 

zastawu ............................................  469 143 - - - 

(Zwiększenie) stanu 

pozostałych aktywów 

odroczonych ....................................  (558) (272) - - - 



 

 

Zwiększenie 

(zmniejszenie) stanu 

zobowiązań z tytułu 

dostaw i usług oraz 

pozostałych zobowiązań..................  (58) 1 060 (384) 8 922 

Zwiększenie 

(zmniejszenie) stanu 

zaliczek na dostawy ........................  520 (328) 2 486 6 876 860 

(Zmniejszenie) stanu 

zobowiązań wobec 

podmiotów powiązanych ................  (36) - - 332 - 

      

Środki pieniężne z 

działalności operacyjnej ..................  4 641 6 094 16 591 10 288 (1 276) 

Podatek dochodowy 

zapłacony ........................................  (612) (951) (1 991) (916) (1 118) 

      

PRZEPŁYWY 

PIENIĘŻNE NETTO Z 

DZIAŁALNOŚCI 

OPERACYJNEJ .............................  4 029 5 143 14 600 9 372 (2 394) 

      

Działalność 

inwestycyjna      

Otrzymane odsetki ..........................  15 31 35 20 90 

Nabycie rzeczowych 

aktywów trwałych ...........................  (2 331) (707) (1 184) (1) - 

Przedpłaty z tytułu umów 

użytkowania wieczystego................  (26) - - - - 

Wpływy ze zbycia 

rzeczowych aktywów 

trwałych ..........................................  150 54 - - - 

      

PRZEPŁYWY 

PIENIĘŻNE NETTO Z 

DZIAŁALNOŚCI 

INWESTYCYJNEJ .........................  (2 192) (622) (1 149) 19 90 

      

Działalność finansowa 
     

Zapłacone odsetki ...........................  (118) (169) (247) (116) (125) 

Wypłacone dywidendy ....................  (1 124) (3 207) (6 267) (6 267) - 

Zaciągnięcie zobowiązań 

finansowych ....................................  3 916 3 166 4 094 - - 

Spłaty zobowiązań 

finansowych ....................................  (3 249) (2 988) (3 484) - - 

      

PRZEPŁYWY 

PIENIĘŻNE NETTO Z 

DZIAŁALNOŚCI 

FINANSOWEJ ...............................  (575) (3 198) (5 904) (6 383) (125) 

      

ZMIANA STANU 

ŚRODKÓW 

PIENIĘŻNYCH I ICH 

EKWIWALENTÓW 

NETTO ...........................................  1 262 1 323 7 547 3 008 (2 429) 

W tym: z tytułu różnic 

kursowych .......................................  293 816 (126) 589 668 

      

ŚRODKI PIENIĘŻNE I 

ICH EKWIWALENTY 320 1 875 4 014 4 014 11 435 



 

 

NA POCZĄTEK ROKU .................  

      

ŚRODKI PIENIĘŻNE I 

ICH EKWIWALENTY 

NA KONIEC ROKU, 

stanowiące środki 

pieniężne na rachunkach 

bankowych i w kasie .......................  1 875 4 014 11 435 7 611 9 674 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

B.8 Wybrane 

najważniejsze 

informacje 

finansowe pro 

forma 

Nie dotyczy. Prospekt nie zawiera informacji finansowych pro forma. 

B.9 Prognozy zysku Nie dotyczy. Emitent nie publikuje prognoz ani wyników szacunkowych. 

B.10 Zastrzeżenia 

zawarte w 

raportach z 

badania 

historycznych 

informacji 

finansowych 

Nie dotyczy, zastrzeżenia takie nie wystąpiły. 

B.11 Oświadczenie o 

wysokości 

kapitału 

obrotowego 

Spółka jest zdania, że kapitał obrotowy Grupy jest wystarczający do pokrycia jej 

aktualnych potrzeb, czyli przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty sporządzenia 

Prospektu. 

Dział C – Papiery wartościowe 

C.1 Typ i klasa 

papierów 

wartościowych 

Kod 

identyfikacyjny 

papierów 

wartościowych 

W ramach Oferty przeprowadzanej na podstawie Prospektu Spółka oferuje do 

4 000 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 EUR na akcję. Wszystkie akcje 

Spółki oznaczone są kodem ISIN: NL0010577052. 

C.2 Waluta Oferty Akcje denominowane są w euro, jednak wszystkie kwoty pieniężne dotyczące Oferty, 

w tym m.in. Cena Emisyjna, będą podane w polskich złotych. W szczególności 

proces budowy księgi popytu opierać się będzie na cenach wyrażonych w polskich 

złotych. 

C.3 Liczba 

wyemitowanych 

akcji, wartość 

nominalna na 

akcję 

Docelowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000 000 EUR i dzieli się na 

50 000 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 EUR na akcję. Dotychczas 

wyemitowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 000 000 EUR i dzieli się na 

12 000 000 w pełni opłaconych akcji o wartości nominalnej 1 EUR na akcję. 

C.4 Prawa związane 

z Akcjami 

Oferowanymi 

Każdy Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, zabierania 

głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania praw głosu z posiadanych 

akcji, osobiście lub przez pełnomocnika. Z każdej Akcji przysługuje 

Akcjonariuszowi prawo do jednego głosu. 

Akcjonariuszom przysługuje również prawo poboru w odniesieniu do Akcji nowej 

emisji, proporcjonalnie do łącznej wartości nominalnej Akcji posiadanych przez 

Akcjonariusza. Prawo poboru nie przysługuje w przypadku (i) emisji Akcji w 

zamian za wkład niepieniężny; lub (ii) emisji Akcji na rzecz pracowników Grupy. 

Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o ograniczeniu lub wyłączeniu prawa 

poboru, z zastrzeżeniem że uchwała taka wymaga większości co najmniej dwóch 



 

 

trzecich oddanych głosów w wypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu 

reprezentowana jest mniej niż połowa wyemitowanego kapitału zakładowego.  

Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do ograniczenia lub wyłączenia 

prawa poboru. Upoważnienie takie może zostać udzielone wyłącznie pod 

warunkiem uprzedniego lub jednoczesnego upoważnienia Zarządu do 

podejmowania uchwał o emisji Akcji. Upoważnienie może zostać udzielone na 

okres nieprzekraczający pięciu lat, z możliwością przedłużenia na kolejny okres nie 

dłuższy niż pięć lat, i pozostaje w mocy wyłącznie w okresie obowiązywania 

upoważnienia do podejmowania uchwał w sprawie emisji Akcji. Uchwała Zarządu 

w sprawie ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru podlega zatwierdzeniu przez 

Radę Nadzorczą. 

Podejmując uchwałę w sprawie emisji Akcji, Walne Zgromadzenie lub Zarząd, 

zależnie od okoliczności, może określić sposób oraz termin wykonywania praw 

poboru, pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej. Ogłoszenie o emisji 

Akcji, w odniesieniu do których ma zastosowanie prawo poboru, a także termin 

wykonywania praw poboru, podlegają obowiązkowi publikacji (i) w dzienniku 

urzędowym (Staatscourant) i jednocześnie w codziennej gazecie o zasięgu 

krajowym oraz (ii) w sposób określony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę 

Nadzorczą. Prawo poboru może być wykonane w okresie co najmniej dwóch 

tygodni od daty publikacji ogłoszenia w dzienniku urzędowym. 

Spółka może dokonywać wypłat na rzecz Akcjonariuszy oraz innych osób 

uprawnionych do wypłat z zysku wyłącznie w zakresie, w jakim wartość kapitału 

własnego Spółki przekracza sumę wartości wpłaconego kapitału zakładowego i 

należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego oraz kapitałów rezerwowych 

wymaganych przepisami prawa holenderskiego lub postanowieniami Statutu.  

Wartość majątku Spółki pozostałego po spłacie wszystkich zobowiązań podlega 

podziałowi pomiędzy Akcjonariuszy proporcjonalnie do ich stanu posiadania Akcji 

Zwykłych. 

 

C.5 Ograniczenia 

dotyczące 

swobodnej 

zbywalności 

papierów 

wartościowych 

Przepisy prawa holenderskiego przewidują m. in. następujące ograniczenia 

zbywalności papierów wartościowych: 

 Każdy podmiot nabywający instrumenty uprawniające do wykonywania 30% 

lub więcej głosów w spółce holenderskiej, której akcje dopuszczone są do 

obrotu na rynku regulowanym, ma obowiązek ogłoszenia publicznego 

wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych 

akcji tej spółki. 

 Oferta publiczna akcji spółki giełdowej możliwa jest wyłącznie pod warunkiem 

uprzedniego zatwierdzenia memorandum informacyjnego przez AFM 

(holenderską Komisję Nadzoru Finansowego) lub inny właściwy organ 

nadzoru. Oferta publiczna przeprowadzana jest w drodze publikacji 

zatwierdzonego memorandum informacyjnego. 

 Każdy podmiot dokonujący nabycia lub zbycia faktycznego lub potencjalnego 

udziału w kapitale zakładowym Spółki i/lub w ogólnej liczbie głosów w Spółce, 

w sposób bezpośredni lub pośredni, ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia 

tego faktu na piśmie AFM (holenderskiej Komisji Nadzoru Finansowego), 

jeżeli w wyniku takiego nabycia lub zbycia udział tego podmiotu w kapitale 

zakładowym i/lub ogólnej liczbie głosów osiągnie, przekroczy lub spadnie 

poniżej następujących progów: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 

50%, 60%, 75% i 95%. 

 Każdy podmiot posiadający udział w kapitale zakładowym lub prawa głosu 

odpowiadające co najmniej 5% wyemitowanego i pozostającego w obrocie 

kapitału zakładowego Spółki na dzień rozliczenia Oferty ma obowiązek 

niezwłocznego zgłoszenia tego faktu AFM. 



 

 

 Każdy podmiot posiadający co najmniej 3-procentowy udział w kapitale 

zakładowym lub prawa głosu stanowiące co najmniej 3% ogólnej liczby praw 

głosu ma obowiązek przekazywania corocznej informacji o wszelkich 

faktycznych lub potencjalnych zmianach tego stanu posiadania w terminie 

czterech tygodni od godz. 24:00 dnia 31 grudnia każdego roku. 

 Każdy podmiot zajmujący krótką pozycję netto stanowiącą 0,2% 

wyemitowanego kapitału zakładowego holenderskiej spółki giełdowej ma 

obowiązek zgłoszenia tego faktu AFM. Każde kolejne zwiększenie tej pozycji o 

0,1% powyżej progu 0,2% również podlega obowiązkowi zgłoszenia. 

 Wszelkie transakcje na akcjach lub innych instrumentach finansowych, których 

wartość zależy w całości lub w części od wartości akcji, zawierane na 

terytorium Holandii lub z terytorium w Holandii (w tym transakcje zawierane 

przez Spółkę) podlegają przepisom Wft (holenderskiej Ustawy o nadzorze 

finansowym) w zakresie dotyczącym wykorzystywania w obrocie informacji 

poufnych, manipulacji na rynku oraz innych zasad przeciwdziałania 

nadużyciom rynkowym. Przy zawieraniu transakcji na papierach 

wartościowych Spółki na terytorium Holandii lub z terytorium Holandii 

zabronione jest wykorzystywanie informacji poufnych. 

Przepisy prawa polskiego przewidują m. in. następujące ograniczenia zbywalności 

papierów wartościowych: 

 Nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w 

ogólnej liczbie głosów o więcej niż: (i) 10% ogólnej liczby głosów w okresie 

krótszym niż 60 dni przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w 

tej spółce wynosi mniej niż 33%; (ii) 5% ogólnej liczby głosów w okresie 

krótszym niż 12 miesięcy przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie 

głosów w tej spółce jest wyższy niż 33%, może nastąpić wyłącznie w wyniku 

ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w 

liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów. 

 Przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić 

wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub 

zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej 

liczby głosów, chyba że przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić 

w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 

wszystkich pozostałych akcji spółki. 

 Co do zasady, przekroczenie 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 publicznej. 

 Zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, każdy podmiot, który: (a) osiągnął lub 

przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% 

ogólnej liczby głosów w spółce publicznej; lub (b) posiadał co najmniej 5%, 

10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50% 75% lub 90% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął 

odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75%, 90% lub 

mniej ogólnej liczby głosów — jest obowiązany zawiadomić o tym Komisję 

Nadzoru Finansowego oraz spółkę. 

 Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi zakazuje wykorzystywania 

informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi. 

 Zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w czasie trwania 

okresu zamkniętego określone osoby mające dostęp do informacji poufnych 

pierwszego stopnia nie mogą podejmować pewnych czynności na rachunek 

własny lub osoby trzeciej, w tym nabywać lub zbywać akcji emitenta. 

C.6 Notowania i 

dopuszczenie do 

Akcje nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym. Spółka 

zamierza złożyć wniosek do GPW o dopuszczenie wszystkich Akcji Wprowadzanych 



 

 

obrotu (w tym również Akcji Oferowanych) do obrotu na rynku podstawowym rynku 

regulowanego GPW.  

C.7 Polityka wypłaty 

dywidendy 

Ogłoszenie i wypłata dywidend w przyszłości zależeć będzie od wyników 

działalności operacyjnej Grupy, jej sytuacji finansowej, zapotrzebowania na środki 

pieniężne na inne cele, w tym nakłady kapitałowe, warunków ewentualnych umów 

kredytowych, a także innych czynników uznanych za istotne przez Zarząd. 

Dywidenda roczna wypłacana przez Spółkę podlega zatwierdzeniu w drodze 

uchwały zwykłej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i nie może 

przekraczać wartości rekomendowanej przez Zarząd. Zarząd może również ogłosić 

wypłatę zaliczki na poczet dywidendy bez konieczności uzyskania zgody 

akcjonariuszy Spółki. Wszelkie dywidendy muszą być wypłacane przez Grupę z 

zysku.  

Spółka nie ogłaszała ani nie wypłacała dywidendy od chwili jej zawiązania w 2013 

r.  

Wypłata dywidendy w przyszłości będzie zależeć również od uzyskania przez Grupę 

dywidend od spółki zależnej Grupy prowadzącej działalność operacyjną w 

Chinach. Przepisy prawa chińskiego przewidują wypłatę dywidendy wyłącznie z 

zysku netto spółki, obliczonego zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w 

Chinach, które różnią się pod pewnymi względami od Międzynarodowych 

Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zgodnie z chińskim prawem spółek 

oraz innymi przepisami prawa chińskiego, spółka z udziałem kapitału 

zagranicznego ma również obowiązek przenoszenia co najmniej 10% zysku netto 

(po pokryciu strat z lat ubiegłych) na kapitał zapasowy do momentu osiągnięcia 

przez kapitał zapasowy poziomu 50% zarejestrowanego kapitału zakładowego tej 

spółki. Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy musi zostać dokonane przed 

wypłatą dywidendy na rzecz akcjonariuszy. Wypłaty na rzecz akcjonariuszy 

dokonywane przez spółkę zależną Grupy prowadzącą działalność operacyjną w 

Chinach mogą również podlegać ograniczeniom (i) w razie wykazania straty przez 

tę spółkę, lub (ii) na mocy postanowień umów kredytowych, warunków obligacji 

zamiennych lub innych umów zawieranych w przyszłości przez Grupę lub jej spółki 

zależne prowadzące działalność operacyjną w Chinach. 

Zarząd Spółki nie planuje wypłaty dywidendy za 2013 r. z uwagi na obecne i 

przyszłe inwestycje. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz w 

zależności od sytuacji finansowej i wysokości wpływów z Oferty, a także planów 

inwestycyjnych Grupy, Zarząd planuje wypłatę przez Spółkę dywidendy w kolejnych 

latach w następującej wysokości: 

10% przeznaczonego do podziału zysku netto za 2013 r.; 

10-30% przeznaczonego do podziału zysku netto za 2014 r. i 2015 r.;  

do 50% przeznaczonego do podziału zysku netto za 2016 r. i za lata kolejne. 

Polityka wypłaty dywidendy będzie poddawana okresowej weryfikacji, a wypłata 

dywidendy w przyszłości zależeć będzie od decyzji Zarządu oraz Walnego 

Zgromadzenia, podjętej z uwzględnieniem zysków i przepływów pieniężnych 

generowanych przez Spółkę, jej kondycji finansowej i potrzeb inwestycyjnych, a 

także innych czynników. 

Dział D – Czynniki ryzyka 

D.1 Ryzyka 

charakterystyczne 

dla Spółki i 

branży, w której 

prowadzi 

Sukces działalności Spółki zależy od sytuacji na chińskim i światowym rynku 

artykułów higienicznych oraz od wzrostu tego rynku, który z kolei jest uzależniony 

od warunków gospodarczych panujących w Chinach i na świecie, a także od 

poziomu dochodów indywidualnych w Chinach i na innych rynkach oraz od 



 

 

działalność będącej jego pochodną wysokości wydatków konsumpcyjnych. Ewentualne 

spowolnienie chińskiej lub światowej gospodarki w przyszłości, a także spadek 

poziomu wydatków konsumpcyjnych może mieć istotny niekorzystny wpływ na 

działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne Grupy. 

Ogólne nastroje konsumenckie i zmiany trendów mogą mieć także niekorzystny 

wpływ na działalność Spółki. Ponieważ siłą napędową działalności Spółki w 

zakresie produkcji maszyn są produkty konsumpcyjne, niekorzystne zmiany 

dotyczące rynku tych produktów mogą powodować negatywne konsekwencje dla 

producentów maszyn służących do ich wytwarzania. 

Zmieniające się trendy demograficzne mogą mieć niekorzystny wpływ na 

działalność Spółki. Zmiany demograficzne w Chinach i na świecie mogą 

niekorzystnie kształtować popyt na artykuły higieniczne codziennego użytku, a tym 

samym wpływać na zapotrzebowanie na produkty Grupy. 

Zmiany polityczne i gospodarcze w Chinach mogą mieć istotny niekorzystny wpływ 

na działalność gospodarczą Grupy. Zmiany warunków politycznych, gospodarczych 

i społecznych lub zmiany w polityce rządu Chin, związane na przykład z 

wprowadzeniem nowych środków kontroli inflacji, nowych sposobów i stóp 

opodatkowania oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie wymiany walut, mogą 

niekorzystnie oddziaływać na działalność Grupy i jej wyniki finansowe. 

Naruszenie chińskich przepisów i regulacji lub zmiany tych przepisów i regulacji 

mogą mieć istotne niekorzystne skutki dla Grupy. Nie ma pewności, że właściwe 

agencje rządowe nie dokonają zmian obowiązujących przepisów i regulacji lub nie 

wprowadzą przepisów bądź regulacji przewidujących dodatkowe lub bardziej 

rygorystyczne wymogi. Konieczność zastosowania się do takich przepisów lub 

regulacji może wymagać poniesienia znacznych nakładów kapitałowych lub 

realizacji innych zobowiązań przez Grupę. 

Mogą zostać nałożone nowe ograniczenia dotyczące kontroli nad chińskimi 

spółkami przez podmioty zagraniczne. Nie ma pewności, że rząd Chin nie przyjmie 

ostrzejszego stanowiska względem zagranicznych inwestorów i że regulacje 

dotyczące kontroli nad spółkami z sektora maszynowego nie ulegną zmianie. W 

wypadku wprowadzenia nowych ograniczeń i zakazów, w szczególności 

dotyczących przemysłu maszynowego, Spółka może być zmuszona m.in do 

sprzedaży wszystkich lub części akcji w swoich chińskich spółkach zależnych lub 

przeprowadzenia innej restrukturyzacji swojej działalności w Chinach, co może 

mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki 

operacyjne Grupy. 

Chińskie przepisy dotyczące połączeń i przejęć mogą mieć istotny niekorzystny 

wpływ na działalność Grupy. Grupa jest zdania, że przepisy te nie mają w jej 

przypadku zastosowania, ale nie można wykluczyć, iż chińskie władze przyjmą 

odmienne stanowisko i będą wymagać posiadania odpowiednich pozwoleń w 

związku z wprowadzaniem zmian w strukturze Grupy i notowaniem akcji Spółki, a 

także że ostatecznie odmówią wydania takich pozwoleń. Jeżeli Grupa nie otrzyma 

niezbędnego pozwolenia, chińskie władze mogą uniemożliwić dokonywanie wypłat 

z zysku przez Fujian Peixin i/lub Quanzhou Peixin na rzecz Peixin International 

BVI i Spółki i/lub udzielanie przez Spółkę pożyczek Fujian Peixin i Quanzhou 

Peixin. 

Regulacje Państwowej Administracji Wymiany Dewizowej (State Administration of 



 

 

Foreign Exchange – SAFE), dotyczące zagranicznych inwestycji dokonywanych 

przez rezydentów lub posiadaczy paszportu Chińskiej Republiki Ludowej mogą 

mieć niekorzystny wpływ na działalność gospodarczą Grupy i dostępne możliwości 

finansowania. Zdaniem Spółki przepisy te nie mają zastosowania do niej ani do jej 

Akcjonariusza Większościowego, lecz istnieje ryzyko, że Akcjonariusz 

Większościowy zostanie uznany przez chińskie władze za rezydenta Chińskiej 

Republiki Ludowej i w rezultacie będzie podlegał wymogom rejestracyjnym 

zawartym w zarządzeniu SAFE 75. Nieuzyskanie lub brak możliwości uzyskania 

wymaganego pozwolenia może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, 

sytuację finansową i wyniki operacyjne Grupy, w tym na przykład może skutkować 

nałożeniem na Grupę lub Akcjonariusza Większościowego kar pieniężnych bądź 

innych sankcji prawnych, ograniczeniem planowanych inwestycji Spółki, a także 

ograniczeniem możliwości dokonywania wypłat lub wypłaty dywidendy przez 

Fujian Peixin i/lub Quanzhou Peixin oraz Grupę na rzecz Spółki. 

Chińskie przepisy dotyczące udzielania pożyczek i dokonywania bezpośrednich 

inwestycji kapitałowych przez zagraniczne spółki dominujące na rzecz podmiotów 

chińskich mogą uniemożliwić lub opóźnić wykorzystanie wpływów z Oferty przez 

Grupę. Udzielanie pożyczek przez podmiot będący zagraniczną spółką dominującą 

wobec (kontrolowanej bezpośrednio lub pośrednio) chińskiej spółki z udziałem 

kapitału zagranicznego podlega obowiązkowi uzyskania pozwoleń i spełnienia 

wymogów rejestracyjnych, a wysokość pożyczki musi mieścić się w kwocie różnicy 

pomiędzy całkowitą kwotą inwestycji spółki kontrolowanej a wysokością jej 

zarejestrowanego kapitału. Nie ma pewności, że Grupa spełni rządowe wymogi 

rejestracyjne i uzyska odpowiednie pozwolenia lub że zdoła dopełnić tych 

formalności w sposób terminowy w wypadku przyszłych pożyczek lub wkładów 

kapitałowych na rzecz Fujian Peixin lub Quanzhou Peixin. 

Zmiany w podaży i cenie materiałów i surowców, na przykład stali, stali stopowej i 

elementów stalowych, mogą skutkować zwiększonymi kosztami, których Grupa nie 

będzie w stanie przenieść, w całości lub w części, na swoich klientów. 

Grupa jest narażona na ryzyko związane ze wahaniami kursów wymiany walut. 

Wahania te mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, sytuację 

finansową i wyniki operacyjne Grupy. 

Stwierdzenia dotyczące pozycji konkurencyjnej Grupy na rynku maszyn oraz 

założenia i oczekiwania dotyczące rozwoju tego rynku, na których opiera się 

strategia oraz program inwestycyjny Emitenta, zostały sformułowane w oparciu o 

przekonania, analizy i oceny własne Emitenta, które mogą okazać się błędne. 

W takim wypadku może dojść do sytuacji, w której obecny program inwestycyjny 

Emitenta może okazać się przeszacowany oraz mogą być konieczne pewne korekty 

jego zakresu lub terminu realizacji. 

Sukces Grupy zależy częściowo od możliwości zwiększenia jej zdolności 

produkcyjnych, z czym wiążą się czynniki ryzyka i niepewności. Jeżeli Grupa nie 

będzie w stanie zwiększyć zdolności produkcyjnych, może nie osiągnąć pożądanego 

poziomu produkcji i przychodów, co może mieć niekorzystny wpływ na jej 

działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne. 

Istnieje ryzyko, że działania Grupy w zakresie badań i rozwoju nie przyniosą 

spodziewanych korzyści, uniemożliwiając jej wprowadzenie odpowiednich 

produktów i utrzymanie konkurencyjności jej oferty produktowej. Jeżeli Grupa nie 

będzie w stanie trafnie przewidywać trendów w rozwoju technologicznym i rozwoju 



 

 

produktów lub podążać za trendami rynkowymi i wychodzić naprzeciw 

wymaganiom swoich klientów, możliwie szybko opracowując nowe, innowacyjne 

technologie lub produkty, może nie mieć możliwości wytwarzania wystarczająco 

zaawansowanych produktów po konkurencyjnych cenach, co może mieć istotny 

niekorzystny wpływ na jej działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne. 

Przychody Grupy zależą od skutecznej sprzedaży poprzez sieć dystrybucji, a także 

od rozbudowy tej sieci. Grupa nie może zagwarantować, że podejmowane przez nią 

działania w zakresie sprzedaży będą zadowalające, a działania w zakresie 

marketingu i rozwoju nie okażą się kosztowne lub nieskuteczne. Jeżeli planowane 

przez Grupę rozszerzenie i rozwój sieci sprzedaży zakończy się niepowodzeniem lub 

Grupa straci najbardziej skutecznych sprzedawców, może nie być w stanie 

osiągnąć zakładanych poziomów sprzedaży, co może mieć istotny niekorzystny 

wpływ na jej działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne. 

Grupa jest uzależniona od kluczowych członków swego personelu, lecz nie może 

zagwarantować, że będzie w stanie ten personel utrzymać. Strata kluczowych 

pracowników bez możliwości znalezienia odpowiednich osób, aby ich zastąpić, 

może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki 

operacyjne Grupy. 

Przyszły sukces Grupy zależy od zdolności do pozyskania i utrzymania 

wykwalifikowanego personelu średniego szczebla. Grupa może nie znaleźć 

odpowiedniego zastępstwa dla odchodzących z Grupy członków personelu 

średniego szczebla lub zrekompensowanie powstałych w ten sposób strat może 

wymagać znacznego nakładu czasu i kosztów. Niemożność pozyskania odpowiednio 

wykwalifikowanego personelu może mieć istotny niekorzystny wpływ na 

działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne Grupy. 

Zarząd posiada ograniczone doświadczenie w zakresie wymogów prawnych 

obowiązujących spółki giełdowe. Niewypełnienie przez Spółkę bieżących 

obowiązków ciążących na notowanych spółkach może narazić ją na surowe sankcje 

i kary przewidziane polskimi lub holenderskimi przepisami prawa lub w inny 

sposób spowodować szkody dla Spółki lub inwestorów.  

Rada Nadzorcza Spółki może napotykać na trudności w sprawowaniu skutecznego 

nadzoru nad Zarządem, zwłaszcza z uwagi na fakt że członkowie Rady Nadzorczej 

pochodzący z państw innych niż Holandia mogą mieć ograniczone doświadczenie w 

realizacji swych obowiązków wynikających z wymogów holenderskiego prawa w 

zakresie działalności spółek. Niewystarczający nadzór ze strony Rady Nadzorczej 

może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki 

operacyjne Grupy. 

Dyrektor Generalny Spółki, pan Qiulin Xie, który jest także głównym 

akcjonariuszem, będzie mógł sprawować kontrolę nad Spółką i może podejmować 

decyzje niezgodne z najlepszym interesem akcjonariuszy mniejszościowych lub 

Spółki. Kontrola głównego akcjonariusza nad Spółką może opóźniać, utrudniać lub 

uniemożliwiać działania preferowane przez akcjonariuszy mniejszościowych, takie 

jak wrogie przejęcia czy zmiana kontroli lub zmiana zarządu. W rezultacie cena 

Akcji może się obniżyć lub akcjonariusze mogą nie uzyskać premii z tytułu 

posiadanych Akcji w wypadku zmiany kontroli nad Spółką.  

Ponieważ Spółka jest spółką holdingową, jej zdolność do wypłaty dywidendy zależy 

od możliwości wypłaty dywidendy i przekazywania środków przez jej spółki zależne. 



 

 

Zdolność spółek zależnych prowadzących działalność operacyjną w Chinach do 

wypłacania dywidendy i dokonywania innych wypłat na rzecz Peixin International 

BVI podlega ograniczeniom przewidzianym w chińskich przepisach i regulacjach. 

Regulacje te mogą ograniczać wysokość przypadającego do podziału zysku 

operacyjnych spółek zależnych, co może mieć wpływ na płynność Spółki i Peixin 

International BVI oraz ich zdolność do wypłaty dywidendy. 

Sytuacja podatkowa Grupy, przepisy podatkowe lub ich interpretacja mogą ulegać 

zmianom, co w połączeniu z wynikającą z tych zmian niepewnością może mieć 

istotny niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne 

Grupy.  

Istnieje ryzyko, że przyszłe globalne przychody podmiotów Grupy mogą podlegać 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym w ChRL. Jeżeli władze ChRL uznają 

Spółkę lub Peixin International BVI za przedsiębiorstwo będące rezydentem 

podatkowym, opierając się na swojej ocenie i ustaleniach dokonanych zgodnie z 

lokalnymi praktykami i właściwymi przepisami podatkowymi, Spółka i/lub Peixin 

International BVI będą podlegać obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego w 

wysokości 25% dochodu Grupy osiągniętego na całym świecie. 

Jeżeli chińskie władze podatkowe uznają Grupę za rezydenta Chin, zagraniczni 

Akcjonariusze, niebędący rezydentami i niekwalifikujący się do zastosowania 

preferencyjnej stawki podatku lub do zwolnienia z podatku na mocy umów o 

unikaniu podwójnego opodatkowania bądź przepisów podatkowych, mogą być 

zobowiązani do uiszczenia podatku dochodowego w Chinach w wysokości do 10% 

zysków kapitałowych ze sprzedaży Akcji Grupy lub otrzymanych dywidend, 

ponieważ dochód ten może być traktowany jako dochód pochodzący ze „źródeł na 

terenie ChRL”; jednocześnie Grupa może być zobowiązana do pobrania takiego 

podatku dochodowego z tytułu dywidendy wypłacanej przez Grupę zagranicznym 

Akcjonariuszom. 

D.3 Ryzyka związane 

z Akcjami 

Oferowanymi  

Istnieje ryzyko niedopuszczenia Akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie. Warunkiem dopuszczenia Akcji do obrotu na GPW 

jest dokonanie pewnych czynności wymaganych przepisami prawa holenderskiego i 

polskiego. Nie ma gwarancji, że wszystkie te warunki zostaną spełnione i że Akcje 

zostaną dopuszczone do obrotu i wprowadzone do notowań na GPW w 

przewidywanym terminie lub że zostaną w ogóle dopuszczone do obrotu giełdowego 

i wprowadzone do notowań na GPW. 

Spółka nie może zagwarantować, że płynność Akcji zwiększy się lub będzie 

utrzymywać się na niezmienionym poziomie. Cena rynkowa Akcji w terminie Oferty 

może różnić się od ceny rynkowej Akcji po zakończeniu Oferty. Cena rynkowa Akcji 

może podlegać znacznym wahaniom, będącym wypadkową wielu czynników, na 

które Spółka nie ma wpływu. 

Część E — Oferta 

E.1 Wpływy netto 

oraz szacunkowe 

koszty  

Oczekiwane wpływy netto z emisji Akcji Oferowanych, przy założeniu, że wszystkie 

Akcje Oferowane zostaną objęte po cenie równej Cenie Maksymalnej, to około 

21 350 000 EUR, po odliczeniu kosztów Oferty, w tym około 650 000 EUR z tytułu 

opłat i prowizji płatnych na rzecz Głównego Menedżera Oferty. Spółka oczekuje, że 

pozostałe koszty Oferty (z wyłączeniem opłat i prowizji płatnych na rzecz Głównego 

Menedżera Oferty, które uzależnione są od kwoty wpływów brutto z tytułu Oferty) 

wyniosą około 1 580 000 EUR. 

E.2a Przyczyny 

Oferty, 

Grupa zamierza przeznaczyć wpływy netto z Oferty na następujące cele: 

 około 40% wpływów netto – na zakup gruntów w ramach drugiego etapu 



 

 

wykorzystanie 

wpływów i ich 

szacunkowa 

wartość netto  

inwestycji;  

 około 25% wpływów netto – na budowę nowego zakładu produkcyjnego w 

ramach drugiego etapu inwestycji;  

 około 25% wpływów netto – na zakup maszyn i urządzeń w ramach drugiego 

etapu inwestycji; 

 około 10% wpływów netto – na prace badawczo-rozwojowe oraz 

modernizację budynku. 

E.3 Warunki Oferty 

Na podstawie Prospektu oferowanych jest do 4 000 000 akcji na okaziciela o 

wartości nominalnej 1 EUR na akcję. Oferta obejmuje wyłącznie akcje nowej 

emisji. Oferta jest ofertą publiczną skierowaną do: (i) inwestorów 

instytucjonalnych w Polsce („Polska Oferta  Inwestorów Instytucjonalnych”, oraz 

(ii) inwestorów indywidualnych w Polsce („Oferta Detaliczna”). Równolegle z 

Ofertą prowadzona może być ograniczona oferta niepubliczna skierowana do 

Międzynarodowych Inwestorów Instytucjonalnych w wybranych jurysdykcjach poza 

Stanami Zjednoczonymi i Polską, realizowana na mocy Regulacji S wydanej na 

podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późn. zm. 

("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"), w każdym wypadku zgodnie 

z przepisami prawa właściwego w odnośnych jurysdykcjach regulującymi obrót 

papierami wartościowymi. Oferta publiczna nie będzie przeprowadzana poza 

granicami Polski. W szczególności oferta publiczna Akcji Oferowanych nie zostanie 

przeprowadzona w Holandii. 

W dniu 9 września 2013 r. Walne Zgromadzenie m.in. wyznaczyło Zarząd Spółki 

jako właściwy organ uprawniony, z zastrzeżeniem uzyskania zatwierdzenia ze 

strony Rady Nadzorczej, do: (i) rozpoczęcia Oferty oraz emisji do 4 000 000 Akcji 

w celu umożliwienia przeprowadzenia Oferty, (ii) ustalenia Ceny Maksymalnej, (iii) 

ustalenia Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach 

Oferty, oraz (iv) wyłączenia ustawowego prawa poboru przysługującego 

dotychczasowym posiadaczom Akcji w związku z Ofertą oraz emisją Akcji 

Oferowanych. Zgodnie z postanowieniami wspomnianej uchwały Walnego 

Zgromadzenia, w dniu 10 września 2013 r. Zarząd Spółki, po uzyskaniu w dniu 13 

września 2013 r. zatwierdzenia ze strony Rady Nadzorczej, uchwalił rozpoczęcie 

Oferty, emisję do 4 000 000 Akcji w związku z Ofertą oraz wyłączenie ustawowego 

prawa poboru przysługującego dotychczasowym posiadaczom Akcji w związku z 

Ofertą oraz emisją Akcji Oferowanych. 

W dniu 11 września 2013 r. Zarząd Spółki ustalił Cenę Maksymalną Akcji 

Oferowanych na poziomie 25 PLN za Akcję Oferowaną oraz maksymalną liczbę 

Akcji Oferowanych emitowanych w ramach Oferty na poziomie 4 000 000. Akcje 

Oferowane mogą być obejmowane przez Inwestorów Indywidualnych oraz 

Inwestorów Instytucjonalnych. Na dzień sporządzenia Prospektu nie ustalono 

jeszcze, w jakich częściach Akcje Oferowane zostaną przydzielone poszczególnym 

kategoriom inwestorów. Przewiduje się jednak, że około 20% Akcji Oferowanych 

przydzielonych zostanie Inwestorom Indywidualnym. Zarząd Spółki, w konsultacji z 

Głównym Menedżerem Oferty, ustali Cenę Emisyjną, a także ostateczną liczbę Akcji 

Oferowanych w ramach Oferty oraz ostateczną liczbę Akcji Oferowanych 

przeznaczonych dla Inwestorów Indywidualnych. Cena Emisyjna, ostateczna liczba 

Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostateczna liczba Akcji Oferowanych 

przeznaczonych dla Inwestorów Indywidualnych zostaną ogłoszone w dniu Daty 

Wyceny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.peixin.com oraz na 

stronie internetowej Głównego Menedżera Oferty pod adresem www.dm.pkobp.pl.  

Poniższy harmonogram przedstawia terminy najważniejszych działań związanych z 



 

 

Ofertą. Wszystkie godziny i daty podane w harmonogramie określone zostały 

według czasu obowiązującego w Warszawie:  

 

od 18 września do 25 września 

2013 r. 

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów 

Indywidualnych  

od 18 września do 26 września 

2013 r. 

Budowa księgi popytu wśród Inwestorów 

Instytucjonalnych  

27 września 2013 r. Ogłoszenie Ceny Emisyjnej, ostatecznej 

liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty 

oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 

przeznaczonych dla Inwestorów 

Indywidualnych  

od 27 września do 

1 października 2013 r. 

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów 

Instytucjonalnych  

nie później niż 2 października 

2013 r. 

Przydział Akcji Oferowanych inwestorom 

oraz emisja Akcji Oferowanych (Data 

Przydziału) 

nie później niż jeden dzień 

roboczy przed rozpoczęciem 

obrotu Akcjami Wprowadzanymi 

Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach 

papierów wartościowych Inwestorów i 

zamknięcie Oferty  

w dniu 10 października 2013 r. 

lub w zbliżonym terminie 

Pierwszy dzień notowania Akcji 

Wprowadzanych na GPW (Data Rozpoczęcia 

Notowań) 

Spółka, w porozumieniu z Głównym Menedżerem Oferty, może zmienić niektóre z 

powyższych terminów. Każda taka zmiana zostanie podana do publicznej 

wiadomości w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Ponadto, 

jeżeli takie zmiany stanowić będą istotny czynnik wpływający na ocenę Akcji 

Oferowanych przez inwestorów, wówczas Spółka złoży w AFM aneks do niniejszego 

Prospektu. Zmiana terminów Oferty nie oznacza odstąpienia od jej realizacji. Cena 

Oferty nie zostanie ustalona na poziomie wyższym od Ceny Maksymalnej Akcji 

Oferowanych, która wynosi 25 PLN.  

W trakcie budowy księgi popytu Inwestorzy Instytucjonalni zainteresowani 

złożeniem zapisu na Akcje Oferowane wskażą liczbę Akcji Oferowanych, jaką są 

gotowi nabyć, oraz cenę, jaką są gotowi za nie zapłacić. Inwestorzy Indywidualni 

nie będą uczestniczyć w procesie budowy księgi popytu  

Cena Emisyjna, która nie może być wyższa od Ceny Maksymalnej Akcji 

Oferowanych, zostanie ustalona przez Spółkę w konsultacji z Głównym 

Menedżerem Oferty w dniu ustalenia Ceny Emisyjnej. Przy ustalaniu Ceny Akcji 

Oferowanych Spółka oraz Główny Menedżer Oferty wezmą pod uwagę głównie 

deklaracje zapisu złożone przez Inwestorów w trakcie procesu budowy księgi 

popytu.  

Cena Emisyjna będzie identyczna dla Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów 

Instytucjonalnych. 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty zostanie ustalona przez 

Spółkę w konsultacji z Głównym Menedżerem Oferty. 

Cena Emisyjna oraz ostateczna liczba Akcji Oferowanych zostaną ogłoszone 27 

września 2013 r., w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt (tzn. na 

stronie internetowej Spółki pod adresem www.peixin.com oraz na stronie 

internetowej Głównego Menedżera Oferty pod adresem www.dm.pkobp.pl), oraz 

zostaną przekazane AFM. 



 

 

E.4 Opis interesów, 

włącznie z 

konfliktem 

interesów, o 

istotnym 

znaczeniu dla 

emisji lub oferty  

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom 

Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 

Warszawa, będzie pełnić funkcję Głównego Menedżera Oferty, Wyłącznego 

Prowadzącego Księgę Popytu oraz Oferującego. Zadaniem Głównego Menedżera 

Oferty jest koordynacja działań niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia 

Oferty. 

Prowizja Głównego Menedżera Oferty jest bezpośrednio związana z wysokością 

wpływów ze sprzedaży oferowanych akcji. Główny Menedżer Oferty świadczy na 

rzecz Spółki usługi związane z Ofertą, jak również realizuje inne zadania 

zwyczajowo wykonywane przez firmy inwestycyjne w ramach ofert publicznych 

akcji. Nie posiada on jednak związanych ze Spółką interesów o istotnym znaczeniu, 

a w szczególności nie jest posiadaczem jej akcji na dzień sporządzania Prospektu.  

W związku z Ofertą obsługę prawną Głównego Menedżera Oferty w sprawach z 

zakresu prawa polskiego prowadzi kancelaria Weil, Gotshal & Manges – Paweł 

Rymarz, Spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Emilii 

Plater 53 („WGM”). Wynagrodzenie WGM nie jest zależne od wysokości wpływów 

z emisji Akcji Oferowanych. Ponadto WGM prowadzi i może prowadzić obsługę 

prawną działalności Głównego Menedżera Oferty na podstawie odpowiednich 

umów o świadczenie usług doradztwa prawnego. 

W związku z Ofertą obsługę prawną Spółki w sprawach z zakresu prawa polskiego 

prowadzi kancelaria Allen & Overy, A. Pędzich sp.k., z siedzibą w Warszawie pod 

adresem Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, a w sprawach z zakresu prawa 

holenderskiego – Allen & Overy LLP, Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam, PO Box 

75440, Amsterdam, 1070 AK, Holandia (łącznie „Allen & Overy”). Wynagrodzenie 

Allen & Overy nie jest zależne od wysokości wpływów z Oferty. Allen & Overy 

prowadzi i może prowadzić obsługę prawną działalności Spółki na podstawie 

odpowiednich umów o świadczenie usług doradztwa prawnego. 

Dodatkowo, w związku z Ofertą Spółka korzysta także z usług świadczonych przez 

kancelarię Trend Law Firm, Unit 13A-C, World Plaza, No.855 South Pudong Road, 

Szanghaj 200120 ChRL („Trend”). Wynagrodzenie Trend nie jest zależne od 

wysokości wpływów z Oferty. Trend prowadzi i może prowadzić obsługę prawną 

działalności Spółki na podstawie odpowiednich umów o świadczenie usług 

doradztwa prawnego. 

E.5 Wskazanie 

osoby lub 

podmiotu 

oferującego 

papiery 

wartościowe do 

sprzedaży oraz 

umowy 

ograniczenia 

zbywalności 

Spółka oraz jej główny akcjonariusz, pan Qiulin Xie, zobowiązali się, że – przez 

360 dni od rozpoczęcia obrotu Akcjami Wprowadzanymi na GPW – ani oni, ani 

żadna ze spółek zależnych, nad którymi sprawują kontrolę lub w stosunku do której 

wykonują prawa głosu, ani żadna z osób działających w ich imieniu, nie będzie, bez 

pisemnej zgody Oferującego (która może zostać udzielona w sposób uznaniowy), 

emitować, zastawiać, oferować, sprzedawać, dokonywać przeniesienia ani zbywać 

w inny sposób lub też ogłaszać publicznie zamierzoną emisję, sprzedaż, ofertę lub 

zbycie w inny sposób żadnych akcji ani innych udziałowych papierów 

wartościowych Spółki bądź papierów wartościowych powiązanych z kapitałem 

zakładowym Spółki. Wskazane podmioty nie będą też, bez uprzedniej pisemnej 

zgody Oferującego, podejmować żadnych działań, których celem lub skutkiem 

będzie emisja jakichkolwiek Akcji Spółki, zawierać transakcji derywatowych, które 

przenoszą konsekwencje ekonomiczne własności akcji ani zawierać umów, których 

skutkiem jest emisja, oferta, sprzedaż lub zbycie papierów wartościowych 

powiązanych z akcjami Spółki. Dodatkowo, akcjonariusze mniejszościowi Spółki: 

Xinsheng Investment Holding Ltd, Jinyuan Investment Holding Ltd oraz Best 

Fortune Investment Enterprises Limited przyjęli na siebie takie samo zobowiązanie 

dotyczące ograniczenia zbywalności, z zastrzeżeniem że będzie ono obowiązywać 

przez okres 180 dni od rozpoczęcia obrotu Akcjami Wprowadzanymi na GPW, o ile 

Oferujący, działając w sposób uznaniowy, nie udzieli uprzednio zezwolenia na 



 

 

zwolnienie z ograniczenia zbywalności. 

E.6 Rozwodnienie Poniższa tabela przedstawia rozwodnienie udziałów kapitałowych dotychczasowych 

akcjonariuszy po przeprowadzeniu Oferty, przy założeniu że wyemitowana zostanie 

maksymalna liczba Akcji Oferowanych oraz że wyemitowane Akcje zostaną objęte 

w całości przez nowych akcjonariuszy: 

Akcjonariusz 

udział w 

kapitale 

zakładowym 

przed Ofertą 

(%) 

udział w 

kapitale 

zakładowym 

po Ofercie (%) 

   

Qiulin Xie (Główny Akcjonariusz) .............................................................  87,5% 65,6% 

Xinsheng Investment Holding Ltd - 

podmiot w pełni kontrolowany przez 

Zhang Fana (rezydent Makao) .......................................................................  

 

5% 

 

3,7% 

Jinyuan Investment Holding Ltd - 

podmiot w pełni kontrolowany przez Li 

Meiqinga (rezydent Hongkongu) ...................................................................  

 

5% 

 

3,7% 

Best Fortune Investment Enterprises 

Limited - podmiot w pełni kontrolowany 

przez Johnny'ego Chena (rezydent USA) ......................................................  

 

2,5% 

 

1,8% 

Pozostali akcjonariusze ..................................................................................  - 25% 

 

Ogółem ..........................................................................................................  

 

100% 

 

100% 
 

E.7 Szacunkowe 

koszty pobierane 

od inwestorów 

przez Spółkę 

Inwestorzy nie będą ponosić żadnych dodatkowych kosztów ani płacić podatków w 

związku ze złożeniem zapisu. Nie dotyczy to inwestorów indywidualnych, którzy 

mogą ponieść koszty otwarcia i prowadzenia rachunku papierów wartościowych 

oraz ewentualnej prowizji maklerskiej pobieranej przez podmiot przyjmujący zapis. 

 

  



 

 

 


