
 

 

FAQ 

1) Dlaczego Spółka zdecydowała się na uruchomienie procesu restrukturyzacji? 

• W okresie 03/2020 - 05/2022 Grupa Kapitałowa nie była w stanie prowadzić działalności w 

normalnym trybie. Okres 03/2020 - 06/2021 to kolejne fale pandemii Covid-19, a co za tym 

idzie, kolejne lockdowny i związane z nimi zamknięcia kawiarni, które skutkowały brakiem 

możliwości osiągnięcia zakładanych przychodów, przy jednocześnie ciągle bardzo wysokim 

poziomie kosztów stałych. Okres pomiędzy lockdownami (06/2020 - 10/2020) oraz po nich 

(07/2021 - 05/2022) to również ograniczone możliwości prowadzenia działalności z uwagi na 

ograniczenia sanitarne w lokalach (m.in. zmniejszona ilość miejsc w kawiarniach) oraz 

zmniejszona ilość gości w kawiarniach wynikająca ze strachu ludzi przed przebywaniem w 

miejscach publicznych. Wszystko to skutkowało generowaniem dużych strat finansowych 

zamiast dochodów.  

• Sytuację powyższą pogarsza dodatkowo fakt, iż nadal (po 2,5 roku od początku pandemii) biura 

korporacji (stanowiących znaczącą część odbiorców kawy produkowanej przez Grupę 

Kapitałową) w dalszym ciągu działają w dużej mierze zdalnie, co w konsekwencji obniża 

zapotrzebowanie na kawę, a tym samym ogranicza wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w tym 

segmencie biznesu.  

• Żadna ze spółek z Grupy kapitałowej Etno Cafe nie otrzymała wsparcia finansowego z 

subwencji finansowej w ramach tzw. programu Tarcza Finansowa 2.0 (wnioskowana wysokość 

subwencji ok 2,3 mln zł). Co więcej nie umorzono subwencji finansowej otrzymanej w ramach 

tzw. programu Tarcza Finansowa 1.0 (wysokość – ponad 2 mln zł).  

• Wyniki finansowe Grupy kapitałowej Etno Cafe za lata 2020 i 2021 (dwa lata trwającej 

pandemii), wykazały znaczącą stratę finansową.  

• Zespół zarządzający (zarząd oraz kluczowe osoby w Grupie Kapitałowej) zrzekł się istotnej 

części swojego wynagrodzenia, które pierwotnie i tak było ustanowione poniżej rynkowego 

poziomu wynagrodzeń w tym obszarze.  

• Przyczyną trudnej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Etno Cafe była również ogólna 

sytuacja na światowych rynkach, w tym wysoka inflacja, z którą Grupa Kapitałowa zaczęła się 

po raz pierwszy zderzać w 3 kwartale 2022 r. (kilkukrotny wzrost kosztów produkcji obejmujący 

m.in. bardzo wysoki (ponad 150%) wzrost ceny surowca tzw. kawy zielonej, opakowań czy 

energii), jak również przerwane łańcuchy dostaw czy wzrost kursów walut, co mocno odbiło 

się na działalności Grupy Kapitałowej.  

• Wspomniany problem inflacji polega nie tylko na bardzo wysokim wzroście kosztów (zarówno 

stałych, jak i zmiennych) prowadzenia biznesu, ale również na ograniczonych możliwościach 

podwyższania zarówno cen produktów sprzedawanych w kawiarniach, jak i cen kawy ziarnistej 

sprzedawanej przez palarnię kawy. Kilkukrotne podwyżki cen przez Grupę Kapitałową nie 

zrekompensowały drastycznego wzrostu kosztów.   

 

 

 



 

 

2) Czy inne spółki działające w tej samej branży również mają podobne problemy?  

Oficjalne dane rynkowe wynikające z raportu firmy badawczej GfK Polonia wskazują, iż wybuch 

pandemii zastopował, a nawet cofnął rozwój całej branży. W samym 2021 roku zamkniętych 

zostało 17% lokali gastronomicznych w porównaniu do ich liczby z 2019 roku. Pod względem 

ilości lokali, pandemia cofnęła rynek do 2009 roku. Z kolei w zakresie przychodów osiągnięty 

został poziom z 2016 roku. Jako członek Związku Pracodawców HoReCa wskazujemy, iż w wielu 

spółkach nawet pomimo otrzymania pełnego pakietu subwencji (odmiennie od Etno Cafe) 

sytuacja jest również niekorzystna, a wiele z nich zdecydowało się na otwarcie postępowań 

restrukturyzacyjnych czy nawet na ogłoszenie upadłości. My ze swojej strony cieszymy się, że 

udało nam się ten okres przetrwać, natomiast teraz walczymy o to, aby również Państwo nie 

odczuli w tak dotkliwy sposób konsekwencji niezależnych od nas przyczyn, jaką była przede 

wszystkim pandemia COVID-19.  

 

 

3) Jaki jest plan Grupy Kapitałowej Etno Cafe na przyszłość? 

•  Wiodącym elementem planu Grupy Kapitałowej jest przeprowadzenie formalnego 

postępowania restrukturyzacyjnego w spółce Etno Cafe S.A., w celu uzyskania zgody 

inwestorów/wierzycieli na sprzedaż aktywów Etno Cafe S.A., w tym spółek operacyjnych, w 

zamian za środki pozwalające na częściowe wyjście z inwestycji oraz otrzymanie przez Etno 

Cafe S.A. udziałów w nowym biznesie tworzonym także z części biznesu Etno Cafe, którego 

sprzedaż w przyszłości pozwoli na ewentualne dalsze rozliczenie inwestorów.  

•  Podpisanie ze spółką S4B sp. z o.o. umowy sprzedaży udziałów w spółkach operacyjnych 

Hamda Trade sp. z o.o., Etno Cafe sp. z o.o. oraz Uptown Company sp. z o.o., w celu 

zapewnienia realizacji celów restrukturyzacji, w tym dokonanie kompensaty pożyczek w 

ramach części ceny; 

•  Powyższe działania niezbędne są do przeprowadzenia skutecznie sprzedaży i wyjścia z 

inwestycji. W opinii Zarządu oraz rady nadzorczej Spółki, jest to jedyna dostępna obecnie 

forma zabezpieczenia środków na spłaty inwestorów Etno Cafe S.A. i powinna być 

konfrontowana z wartością likwidacyjną aktywów, która dla inwestorów byłaby 

zdecydowanie mniej korzystna; 

• Podsumowując -  realizacja planu restrukturyzacyjnego Etno Cafe S.A. będzie polegała na 

tym, iż Etno Cafe S.A. zbędzie na rzecz inwestora (S4B sp. z o.o.) wszystkie istotne składniki 

swojego majątku, w tym przede wszystkim udziały w spółkach operacyjnych, natomiast 

nabędzie udziały w spółce będącej inwestorem (S4B sp. z o.o.), co umożliwi aktualnym 

Akcjonariuszom i Pożyczkodawcom, którzy staną się Akcjonariuszami, partycypację w 

przyszłych zyskach inwestora, te zaś będą wynikały ze zbycia udziałów w spółkach 

operacyjnych. Ta część korzyści dla wierzycieli wynikających z konwersji części służących im 

wierzytelności na akcje oraz z pozostania Akcjonariuszami spółki Etno Cafe S.A. jest 

pośrednim rezultatem postępowania restrukturyzacyjnego, a korzyści te nie są 

skwantyfikowane w planie restrukturyzacyjnym.  

 

 



 

 

4) Czy jest ustalony harmonogram działań? 

Zakładany jest następujący harmonogram działań restrukturyzacyjnych: 

• sierpień 2022 r. – przeprowadzenie głosowania nad układem – Zgromadzenie 

Wierzycieli odbędzie się dnia 16 sierpnia 2022r. o godz. 11 w Sali Konferencyjnej 

"Widok" w budynku Concordia Design (Wyspa Słodowa 7); 

• czwarty kwartał 2022/I kwartał 2023 r. – jednorazowe zaspokojenie wszystkich 

wierzycieli objętych układem w sposób opisany układem. 

 

Źródło:(https://www.ams-restrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2022/07/ETNO-CAFE-SA-PLAN-

RESTRUKTURYZACYJNY.pdf) – hasło do otwarcia pliku zostało wskazane w przesłanych do Państwa 

pismach.  

 

 

5) Co się stanie, jeżeli układ nie zostanie przyjęty? 

Konsekwencją braku powodzenia postępowania restrukturyzacyjnego powinno być 

postępowanie upadłościowe, w toku którego syndyk zlikwiduje aktywa upadłej spółki. Poziom 

potencjalnego zaspokojenia wierzycieli w toku postępowania upadłościowego opisuje test 

prywatnego wierzyciela, który dostępny jest na stronie: https://www.ams-

restrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2022/07/ETNO-CAFE-SA-TEST-PRYWATNEGO-

WIERZYCIELA.pdf  – hasło do otwarcia pliku zostało wskazane w przesłanych do Państwa pismach. 

Jednocześnie wskazujemy, iż postępowanie upadłościowe wiąże się nie tylko z mniejszym 

poziomem zwrotu z inwestycji, ale również zwracamy uwagę na jego przewlekłość i 

skomplikowany charakter, a także wysokie koszty jego przeprowadzenia przez syndyka, co w 

konsekwencji przekłada się na wspomniany pomniejszony zwrot zainwestowanego kapitału. 

Alternatywą dla przyjęcia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu jest również 

poszukiwanie poparcia wierzycieli dla planowanych działań restrukturyzacyjnych w ramach 

innego trybu postępowania restrukturyzacyjnego, w szczególności w ramach postępowania 

sanacyjnego.  

6) Jaka część zainwestowanych środków zostanie zwrócona Akcjonariuszom? 

 

Ilustracja 1. Wyciąg z propozycji układowych dla grupy IV.  
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• Propozycje układowe dla Grupy IV przewidują następujące warunki: ……………………………………… 

 

a) 60% uiszczonej przez Akcjonariuszy kwoty z tyt. objęcia akcji zostanie wypłacona w formie 

wynagrodzenia w terminie do 10 dnia drugiego miesiąca po uprawomocnieniu się 

postanowienia o zatwierdzeniu układu,…………………………………………………………………………………. 

 

b) Akcjonariusze pozostaną w dalszym ciągu Akcjonariuszami Spółki, a w późniejszym etapie 

również pośrednio beneficjentami w Spółce S4B sp. z o.o., w której Etno Cafe S.A. nabędzie 

udziały. 

• Przykład: 

a) Kwota wpłaty na inwestycję: 10 000,00 zł 

b) Kwota do wypłaty zgodnie z układem: 6 000,00 zł 

c) Akcje pozostają w dalszym ciągu w posiadaniu Akcjonariusza 

 

7) Jaka część zainwestowanych środków zostanie zwrócona Pożyczkodawcom?  

 

 

Ilustracja 2. Wyciąg z propozycji układowych dla Grupy II. 

• Propozycje układowe dla Grupy II przewidują następujące warunki: 60% wpłaconej przez 

Pożyczkodawców kwoty zostanie wypłacona w środkach pieniężnych Inwestorom w terminie 

do 10 dnia drugiego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu; 



 

 

• 40% tj. pozostała część pierwotnej wpłaty będzie podlegała konwersji (zamiany) na akcje Etno 

Cafe S.A. serii M o wartości nominalnej 1 zł oraz cenie emisyjnej 351 zł za każdą z nich. 

• Pozostała część wierzytelności z tyt. odsetek kapitałowych, jak również nadwyżka kwoty która 

przypada do zaspokojenia z tyt. konwersji na akcje serii M zostanie umorzona. 

• Przykład: 

a) Kwota wpłaty na inwestycję: 10 000,00 zł; 

b) Kwota do wypłaty zgodnie z układem: 6 000,00 zł (60% inwestycji) ; 

c) Kwota podlegająca konwersji na akcje EC S.A.: 3 861, 00 zł = 11 akcji EC SA x 351 zł 

(najbliższa wielokrotność ceny emisyjnej 351 zł); 

d) Kwota podlegająca umorzeniu 139 zł.  

 

 

8) Jakie jest źródło finansowania realizacji układu?  

Wyłącznym źródłem finansowania zawartego układu będzie część ceny sprzedaży uiszczonej 

przez inwestora strategicznego – spółkę S4B sp. z o.o., za aktywa Dłużnika jakimi są udziały w 

spółce Etno Cafe sp. z o.o. (100%), Hamda Trade sp. z o.o. (100%), Etno Cafe SPV sp. z o.o. 

(51%) oraz wierzytelność służąca Dłużnikowi z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej Etno Cafe sp. 

z o.o. Zabezpieczenie wykonania układu stanowić ma zawarta w toku postępowania 

restrukturyzacyjnego umowa inwestycyjna oraz zawarte w związku z nią i w jej wykonaniu 

warunkowe umowy sprzedaży wyżej wymienionych aktywów, przy czym warunkiem 

zawieszającym zawartym w tych umowach jest uprawomocnienie się postanowienia o 

zatwierdzenie układu. 

 

9) Zważywszy, iż środki na zaspokojenie wierzycieli będą pochodziły ze sprzedaży aktywów 

Etno Cafe S.A., w tym udziałów w spółkach operacyjnych, w związku z czym po zrealizowaniu 

układu Spółka nie będzie posiadała już żadnych istotnych dotychczasowych składników 

majątku – jakie w istocie korzyści przypadać będą akcjonariuszom z tytuły z posiadania przez 

nich akcji?  

 

Jak wskazano powyżej, jak również w planie restrukturyzacyjnym, który został Państwu 

udostępniony, udziały w spółkach operacyjnych tj. Etno Cafe sp. z o.o. (100%), Hamda Trade 

sp. z o.o. (100%), Etno Cafe SPV sp. z o.o. (51%) zostaną sprzedane do Spółki S4B sp. z o.o. 

(inwestora strategicznego), której to udziały nabędzie Spółka Etno Cafe S.A., a zatem Spółka 

Etno Cafe S.A. będzie docelowo posiadała udziały w Spółce “Matce”, która posiadać będzie 

udziały w pozostałych Spółkach Grupy, dzięki czemu beneficjenci Spółki Etno Cafe S.A., będą 

również pośrednimi beneficjentami Spółki “Matki” – S4B sp. z o.o. 

 

 

 

 

 



 

 

10) Ile jest aktualnie akcji w spółce Etno Cafe S.A. Jaka była dywidenda w poprzednich latach?  

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139 693,00 zł, a zatem przy cenie nominalnej 1 zł za każdą 

akcję – ich łączna ilość w Spółce to 139 693 akcje, które zostały wyemitowane w łącznie 11 

emisjach.   

Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje dot. kapitału zakładowego Spółki dostępne 

są w Krajowym Rejestrze Sądowym, który jest ogólnodostępny pod adresem: 

https://ekrs.ms.gov.pl/ 

Dywidenda zgodnie z jej definicją jest to zysk netto wypracowany przez spółkę. Wypłacana jest 

ona jej wspólnikom lub osobom posiadającym akcje tej spółki. Otrzymują ją proporcjonalnie 

wszyscy akcjonariusze lub wspólnicy. W ostatnich latach Spółka Etno Cafe S.A. nie 

wypracowała zysku netto, o czym informowaliśmy w poszczególnych raportach 

przekazywanych do Państwa wiadomości, w związku z czym dywidenda nie była wypłacana.  

Informacje te są również prezentowane w publicznie dostępnych Sprawozdaniach 

Finansowych Spółki na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df 

 

11) Czy "rozwodnienie" akcji poprzez emisję długu w kwocie nominalnej 1 zł/akcja nie oznacza, 

że mamy 351 x więcej akcji niż wynika to z ceny emisyjnej? Czy to realnie nie obniża wyceny 

"rynkowej" akcji i nie spowoduje trudności w zbyciu akcji w cenie min 351 zł/akcja? 

 

Cena nominalna oznaczona jest w statucie spółki, natomiast cena emisyjna wynika z przyjętej 

wartości rynkowej. Przy ustaleniu ceny emisyjnej serii M przyjęto ostatnie wartości 

podwyższeń kapitału zakładowego, aby nie faworyzować, ani też nie różnicować żadnego 

inwestora. Wartość rynkowa zbycia akcji nie będzie wyznaczana poprzez ilość akcji, a przez 

wartość biznesu, na który będą pracować spółki operacyjne. W procesie restrukturyzacji 

sprzedawane będą one do większego Projektu, który przy spełnieniu określonych celów będzie 

stanowił wartość pozwalającą na sprzedaż przez Etno Cafe S.A. udziałów w tym biznesie - dzięki 

temu inwestorzy otrzymają środki z tytułu umorzenia akcji. Jednocześnie informujemy, że nie 

jest planowane upublicznianie, ani też sprzedaż akcji Etno Cafe S.A. - stanie się ona Spółką 

pasywną jedynie posiadającą udziały w większym podmiocie i oczekującą na osiągnięcie zysku 

w przyszłości. 

 

12) Jeśli będą wypłacane dywidendy, to kto w takiej sytuacji uiszcza podatek? 

 

Wypłacona dywidenda dla akcjonariuszy i udziałowców spółki kapitałowej jest zaliczana do 

grupy dochodów podlegających opodatkowaniu z chwilą jej faktycznego otrzymania przez 

podatnika. Dla akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi, dywidenda stanowi przychód z 

kapitałów pieniężnych (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych). 

 

Istnieją cztery przypadki, w których możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z podatku od 

dywidendy. Zwolnienie ma zastosowanie przy spełnieniu w tym samym czasie następujących 

warunków: 

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df


 

 

• spółka wypłacająca dywidendę ma siedzibę lub zarząd na terenie Polski, 

• otrzymujący dywidendę ma akcje spółki od co najmniej 2 lat, 

• beneficjent dywidendy ma co najmniej 10 proc. akcji w kapitale spółki, 

• otrzymujący dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym 

od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

 

Zwolnienie z podatku od dywidendy nie będzie przysługiwało, kiedy spółka uzyskująca 

dochody (przychody) z dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały 

(akcje) w spółce wypłacającej te należności nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

 

 

13) Czy w przyszłości planowany jest debiut giełdowy?  

Na ten moment ta możliwość nie jest rozważana.  

 

 

14) Czy istnieje możliwość realizacji w tym momencie opcji z tyt. podpisanego porozumienia do 

umowy objęcia akcji?  

Nie – w tym momencie nie ma możliwości żądania od spółki, aby ta (lub inny wskazany przez 

nią podmiot trzeci) nabyła posiadane przez Państwa akcje, dlatego też zdecydowaliśmy się na 

otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Jedyna wiążąca propozycja to aktualnie ta 

złożona przez Dłużnika, którą otrzymali Państwo od Nadzorcy Układu za pośrednictwem Poczty 

Polskiej.  

 

15) Nie otrzymałem żadnego dokumentu listem poleconym. Czy jest możliwość przesłania go w 

za pośrednictwem poczty elektronicznej? 

Informujemy, iż propozycje układowe Dłużnika wysłane zostały Państwu bezpośrednio przez 

Nadzorcę Układu.  

Celem uzyskania przez Państwa informacji należy zwrócić się bezpośrednio do Nadzorcy 

Układu tj. AMS RESTRUKTURYZACJE sp. z o.o. , e-mail: biuro@ams-restrukturyzacje.pl, tel: +48 

71 393 26 72. 

 

16) Jakie są dopuszczalne formy oddania głosu? 

Poniżej przedstawiamy dopuszczalne formy oddania głosu:  

1) osobiste stawiennictwo na zgromadzeniu wierzycieli 16 sierpnia 2022r. o godz. 11 w Sali 

Konferencyjnej "Widok" w budynku Concordia Design (Wyspa Słodowa 7) i przekazanie 

osobiście wypełnionej i podpisanej karty do głosowania lub oddanie głosu ustnie; 

2) zagłosowanie za pomocą systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych – 

poniżej przesyłamy informację odnośnie instrukcji postępowania; 

mailto:biuro@ams-restrukturyzacje.pl


 

 

3) Możliwe jest oddanie głosu na zgromadzeniu wierzycieli przez pełnomocnika, w 

szczególności możliwe jest reprezentowanie przez jednego pełnomocnika większej liczby 

wierzycieli. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż pełnomocnikiem może być wyłącznie 

pełnomocnik profesjonalny tj. Radca Prawny lub Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny,  inny 

Wierzyciel, jak również osoba bliska Wierzyciela.  

 

17) Jak mam zagłosować za pomocą systemu teleinformatycznego KRZ? 

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją zamieszczoną przez Nadzorcę Układu pod adresem: 

https://www.ams-restrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2022/08/EC-SA-Glosowanie-nad-

ukladem-w-systemie-KRZ_instrukcja-2022.08.01.pdf  

W sposób praktyczny za pomocą obrazów pokazuje ona krok po kroku ścieżkę postępowania 

w procesie głosowania.  

Oczywiście jeżeli potrzebują Państwo pomocy w tym zakresie prosimy o kontakt ze Spółką lub 

z Nadzorcą Układu - jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

 

 

18) Czy mogę wysłać za pomocą Poczty Polskiej wypełnione pismo na adres Nadzorcy Układu? 

Ustawa „Prawo restrukturyzacyjne” (Dz.U.2021.0.1588 t.j.) w obecnym brzmieniu zasadniczo 

eliminuje możliwość oddania głosu korespondencyjnie (poprzez wysłanie karty do głosowania 

pocztą). Jednocześnie wciąż utrzymuje się dość wysoki stopień dysfunkcjonalności systemu 

KRZ, w związku z czym w przypadku głosów oddawanych korespondencyjnie to Nadzorca 

Układu ostatecznie decyduje czy taki głos uznany jest jako ważny.   

 

19) Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat postępowania restrukturyzacyjnego 

Spółki? 

Wszelkie informacje na temat toczącego się procesu związanego z postępowaniem 

restrukturyzacyjnym można uzyskać na stronie: 

https://www.ams-restrukturyzacje.pl/postepowania-restrukturyzacyjne/dokumenty-

postepowan/ 

W załączonych tam dokumentach mogą Państwo znaleźć: 

• Plan restrukturyzacyjny 

• Test prywatnego wierzyciela 

• Propozycje układowe Dłużnika wraz z uzasadnieniem 

• Instrukcja głosowania w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych 

Zachęcamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją. Hasło do otwarcia plików zostało 

Państwu udostępnione w przesłanych propozycjach układowych – oczywiście w razie 

jakichkolwiek problemów z jego odnalezieniem -prosimy o kontakt. 

https://www.ams-restrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2022/08/EC-SA-Glosowanie-nad-ukladem-w-systemie-KRZ_instrukcja-2022.08.01.pdf
https://www.ams-restrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2022/08/EC-SA-Glosowanie-nad-ukladem-w-systemie-KRZ_instrukcja-2022.08.01.pdf
https://www.ams-restrukturyzacje.pl/postepowania-restrukturyzacyjne/dokumenty-postepowan/
https://www.ams-restrukturyzacje.pl/postepowania-restrukturyzacyjne/dokumenty-postepowan/


 

 

20) Czy jeśli nie odesłałem dokumentów dotyczących dematerializacji akcji, czy nadal muszę to 

zrobić?  

Owszem.  

Obowiązek złożenia w spółce dokumentów dotyczących dematerializacji akcji dalej istnieje. 

Proces ten wprowadziła nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 1 stycznia 2020 r. 

Skutkiem dematerializacji jest wycofanie z obrotu wszelkich akcji w formie dokumentowej. 

Zastąpione one zostały zapisem w systemie teleinformatycznym, a co za tym idzie wymagane 

jest zgłoszenie ich w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, bądź w Krajowym Depozycie 

Papierów Wartościowych. W odniesieniu do akcji Spółki Etno Cafe S.A. podmiotem 

prowadzącym rejestr jest Dom Maklerski Navigator S.A. 

Zgodnie z dodanym art. 328 (3) KSH rejestr akcjonariuszy zawiera zarówno dane Akcjonariusza 

jak i informację odnośnie posiadanych przez niego akcji. 

Jednocześnie wskazujemy, iż taki obowiązek zdematerializowania akcji do dnia 1 marca 2021 

r. (dzień uruchomienia rejestru) ciążył na każdym Akcjonariuszu. Jeżeli w ciągu 5 lat nie 

zostanie proces ten sfinalizowany (w odniesieniu do każdego Akcjonariusza), ten nie będzie 

mógł dysponować swoimi akcjami. Opisywany proces jest niezbędny, aby byli Państwo 

"formalnie" posiadaczem akcji, ponieważ ich dokumentowa wersja traci moc prawną. 

Obowiązek ten ma zastosowanie również w sytuacji, w której akcje mają być przedmiotem 

sprzedaży.   

 

21) Jakie są realne możliwości zbycia akcji od roku 2023 w podanej cenie emisyjnej? 

Jedyna możliwość to zbycie akcji na rynku wtórnym - inwestor sam będzie mógł sprzedać je 

znalezionemu przez siebie potencjalnemu kupującemu. Spółka nie będzie organizowała obrotu 

wtórnego, ale też nie będzie ograniczać możliwości sprzedaży akcji przez Inwestorów i 

oczywiście będzie wspierała w takich procesach Akcjonariuszy (tj. przygotowanie 

dokumentacji). 

 

 

 

 


