
Dokument z dnia 19 maja 2021 r.
z uwzględnieniem zmian wynikających z pism Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 czerwca 2021 r.  oraz

13 lipca 2021 r.
a wprowadzonych w dniu 21 czerwca 2021 r. oraz w dniu 13 lipca 2021 r.

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O OFERCIE -
SUBSKRYPCJA AKCJI NA OKAZICIELA SERII B

AQUALITY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
KRS 0000845398

W SUBSKRYPCJI PUBLICZNEJ OTWARTEJ
(ZAPISY W FORMIE PISEMNEJ)

Emitentem papierów wartościowych - akcji na okaziciela serii B w liczbie sztuk: 15.000
(piętnaście tysięcy) o wartości nominalnej 0,50 zł/ za akcję oraz o cenie emisyjnej 298
zł/za akcję (zwanymi dalej akcjami lub papierami wartościowymi) jest aQuality Spółka
Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 7, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS) pod numerem: 0000845398, NIP:
7831814074, REGON: 385725302 (zwanym dalej Spółką lub Emitentem), kapitał
zakładowy 150.000,00 zł (w całości opłacony), obejmujący 300.000 akcji serii A o wartości
nominalnej 50 gr  (akcje nie są uprzywilejowane).

Przedmiotowy dokument zawierający informacje o ofercie publicznej – subskrypcji akcji na
okaziciela serii B aQuality Spółka Akcyjna (zwany dalej dokumentem informacyjnym)
został sporządzony na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 Ustawa o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 27 października 2020
(Dz.U. z 2020 poz. 2080) (zwaną dalej ustawą) stanowi on informację o ofercie publicznej
papierów wartościowych – akcji na okaziciela serii B Spółki przekazywaną niniejszym
zgodnie z dyspozycją powołanego wyżej przepisu art. 37 a ustawy do wiadomości
publicznej.



1. INFORMACJE FINANSOWE O SPÓŁCE;

aQuality Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu posiada kapitał zakładowy w wysokości
150.000,00 zł podzielony na 300.000 akcji Serii A w całości objętych i opłaconych łączną
kwotą 1.650.000,00 zł, przy czym nadwyżka wkładu zgodnie z aktem założycielskim spółki
została przelana na kapitał zapasowy spółki, zgodnie z art. 396 § 2 Kodeksu spółek
handlowych.

Informacje finansowe o spółce są ściśle związane z historią projektu i przyjętymi przez
założycieli aQuality S.A. celami spółki, które zostały zrealizowane. Stanowią one obraz
finansowy spółki, ponieważ z uwagi na fakt, że pierwszy rok obrotowy spółki zakończył się
31 grudnia 2020 r.

Spółka w załączeniu do niniejszego dokumentu (Załącznik nr 2) przekazuje sprawozdanie
finansowe Spółki  za rok 2020 obejmujące w szczególności:

- zastosowana metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji);
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.;
- rachunek zysków i strat za okres od 02 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
- rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a

wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto;
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od 02

lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
- rachunek przepływów pieniężnych od 02 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego aQuality Spółka

Akcyjna, z wyszczególnieniem objaśnień bilansu, rachunku zysków i strat,

Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy dokument ma charakter wstępny, obecnie
nadal trwa jego analiza przed skierowaniem do badania przez biegłego rewidenta. Zatem
ostateczna wersja dokumentu może ulec nieznacznym zmianom.

Projekt aQuality rozumiany jako wprowadzenie na rynek mikrofabryk wód mineralnych
oraz napojów prowadzony był przez dwa podmioty. W latach 2017-2020 prowadzony był
przez Prus Consulting & Production sp. o.o. Udziałowcami tej spółki są Andrzej Prus i
Monika Prus Zielińska. Spółka ta stworzyła kilka prototypów w wersji MVP (Minimum
Viable Product), które w latach 2018-2020 testowała na rynku celem zbadania preferencji
konsumentów. Mikrofabryki aQaulity zostały przyjęte przez konsumentów pozytywnie.
Testy i opinie konsumentów wskazały kierunki, w jakich powinny zostać dokonane
ulepszenia maszyn aQuality. Założone prace to:

1. wprowadzenie do maszyn bardziej wydajnego systemu chłodzenia wód/napojów,

2. wprowadzenie do maszyn opcji gazowania wód,



3. umożliwienie sprzedaży z maszyn nie tylko wód ale również innych napojów w
wersji zarówno gazowanej jak i niegazowanej.

Celem wykonania prac z pkt 1-3 Andrzej Prus, Monika Prus Zielińska oraz Jan Zybała w
dniu 20 lutego 2020 r. powołali aQuality Spółka Akcyjna oraz przyjęli strategię rozwoju
tego projektu. Od daty podpisania w dniu 20 lutego 2020 r. przez Andrzeja Prusa, Monikę
Prus Zielińską oraz Jan Zybałę statutu spółki aQuality S.A. (czyli od daty powołania
aQuality SA w organizacji) datujemy nowy rozdział w historii projektu. Z tym dniem spółka
Prus Consulting & Production sp. o.o. przestała realizować prace związane z produkcją i
rozwojem maszyn aQuality. Jedynym kontynuatorem niniejszego projektu od dnia 20
lutego 2020 jest aQuality S.A.

Zgodnie z przyjętą przez Zarząd aQuality S.A. strategią, wpłacony do spółki kapitał miał
zostać przeznaczony na wykonanie prac z punktów 1-3 celem przygotowanie projektu do
seryjnej produkcji maszyn aQuality. Z kolei inwestycje związane z rozpoczęciem seryjnej
produkcji maszyn aQuality miały zostać sfinansowane z dodatkowej emisji akcji
przeprowadzanej w trybie art. 431 § 1 i 2 pkt 3) ksh (i następne), w związku z art. 37 a
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszym dokument
ofertowy reguluje właśnie tę ofertę publiczną akcji spółki aQuality S.A., która została
zainicjowana przez założycieli spółki aQuality S.A. jako istotny element rozwoju spółki.

Zarząd spółki aQuality S.A. ocenia sytuację finansową spółki jako dobrą, ponieważ udało
się osiągnąć wszystkie założone cele. Ponadto udało się rozpocząć prace nad
opracowaniem uproszczonej i pomniejszonej wersji maszyny aQuality, bez systemu
sprzedaży, dedykowanej dla zakładów pracy, mającej zastąpić butelkowe dystrybutory
wód. Dalszy rozwój spółki jest uzależniony od pozyskania kapitału na uruchomienie
seryjnej produkcji mikrofabryk aQuality oraz pozostałych planów objętych planami emisji.

Dobrą sytuację finansową spółki potwierdzają dane liczbowe. Zgodnie ze statutem spółki
kapitał zakładowy w wysokości 150.000,00 zł podzielony na 300.000 akcji Serii A został w
całości opłacony łączną kwotą 1.650.000,00 zł. Z wpłaconej na rachunek bankowy spółki
kwoty 1.650.000,00 zł, na dzień dzisiejszy na rachunku bankowym pozostała kwota w
wysokości 95 370,80 PLN. Jest to kwota w pełni zabezpieczająca istotne dla spółki
zobowiązania (np.: czynsz najmu lokali wykorzystywanych przez spółkę do prowadzenia
jej działalności gospodarczej; koszty mediów: energia elektryczna, woda; ubezpieczenia
obiektów). Wobec spółki nie są kierowane żadne sporne roszczenia. Na spółce nie ciążą
żadne wymagalne (przeterminowane) zobowiązania.

2. INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ
WARUNKACH I ZASADACH ICH OFERTY;

- PODMIOT PROWADZĄCY EMISJĘ



Emitentem akcji jest Spółka. Spółka wykonuje wszelkie czynności związane z subskrypcją
akcji ich przydziałem we własnym zakresie bez pośrednictwa osób trzecich. Spółka nie
zawarła umowy o gwarancję emisji akcji.

- ILOŚĆ AKCJI I WARTOŚĆ
Akcje na okaziciela serii B w liczbie sztuk: 15.000 (piętnaście tysięcy) o wartości
nominalnej 0,50 zł/ za akcję oraz o cenie emisyjnej 298,00 zł/za akcję,

- OGRANICZENIA W NABYCIU PRZEZ JEDEN PODMIOT-

Brak

- ZAPISY NA AKCJE, ZASADY

Zapisy na akcje odbywają się w drodze pisemnej za pośrednictwem formularza zapisu na
akcje, którego treść stanowi załącznik do dokumentu informacyjnego (zwany dalej
formularzem). Formularz dostępny jest na stronie Emitenta:
zainwestuj.aquality-system.com

Zapisy na akcje trwają w okresie od dnia 20 maja 2021 do dnia 19 sierpnia 2021. Termin
zapisu na akcje może zostać zmieniony przez Emitenta. Informacja w tym zakresie
zostanie niezwłocznie przekazana do publicznej wiadomości na stronie Emitenta www.
zainwestuj.aquality-system.com

Subskrybent jest zobowiązany do wypełnienia treści dokumentu wymaganymi w
formularzu informacjami oraz niezbędnymi zgodami oraz odpowiada za prawdziwość
wskazanych w nim danym, zgodnie z treścią formularza. Subskrybent jest zobowiązany
podać Emitentowi na jego prośbę dane niezbędne do zgłoszenia Subskrybenta w rejestrze
akcjonariuszy Santander Bank SA. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za skutki
wskazania przez Subskrybenta informacji nieprawdziwych lub niepełnych.

Niewskazanie wymaganych informacji lub zgód powoduje nieskuteczność zapisu na akcje
o czym subskrybent zostanie poinformowany pisemnie (lub wiadomością email na
wskazane przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej) w terminie 7 dni. Emitent
może wezwać subskrybenta do uzupełnienia brakujących danych w formularzu w terminie
7 dni od wezwania. W przypadku nieuzupełnienia brakujących danych formularza we
wskazanym terminie Emitent uznaje, iż zapis na akcje Subskrybenta jest nieskuteczny
(nieważny), co oznacza, iż nie będzie on brany pod uwagę przy przydziale akcji.

Formularz musi zostać podpisany przez subskrybenta podpisem własnoręcznym
(imieniem i nazwiskiem) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazany
odpowiednio w formie papierowej – listem poleconym na adres Subskrybenta: aQuality
SA, adres do doręczeń: 32-442 Krzywaczka 1704 lub (w przypadku podpisu
elektronicznego) na adres poczty elektronicznej Subskrybenta:
hello@aquality-system.com

http://zainwestuj.aquality-system.com/
http://zainwestuj.aquality-system.com/
mailto:hello@aquality-system.com


Subskrybent jest zobowiązany do uiszczenia na wyodrębniony rachunek Emitenta
(aQuality S.A.) o numerze: 12 1090 1375 0000 0001 4761 7640 kwoty wpłaty na akcje
stanowiącej iloczyn: sumy subskrybowanych akcji i ceny emisyjnej akcji: 298,00 zł (czyli
298,00zł za każdą subskrybowaną akcję) w terminie 7 dni od daty wysłania formularza na
adres Emitenta lub na adres jego poczty elektronicznej.

Płatność następuje na wyodrębniony rachunek Spółki:

aQuality S.A. rachunek nr 12 1090 1375 0000 0001 4761 7640

W przypadku nieuiszczenia kwoty wpłaty na akcje w wyznaczonym terminie, Emitent
uznaje zapis na akcje za nieskuteczny (nieważny), w zakresie akcji nie opłaconych w
pełnej wysokości. Emitent może wezwać subskrybenta do uzupełnienia brakujących kwot
wpłaty na akcje w terminie 7 dni od wezwania, wskazując dodatkowy 7 dniowy termin do
wpłaty.

W przypadku nieuzupełnienia brakujących kwot wpłaty na akcje we wskazanym terminie
Emitent uznaje, iż zapis na akcje Subskrybenta jest nieskuteczny, co oznacza, iż nie
będzie on brany pod uwagę przy przydziale akcji.

Podpisanie przez Subskrybenta dokumentu Formularza oznacza wyrażenie zgody na
udostępnienie niezbędnych danych Subskrybenta podmiotowi prowadzącemu Rejestr
Akcjonariuszy Spółki – celem umożliwienia wpisania przydzielonych subskrybentowi akcji
oraz prowadzenie dalszych zapisów związanych z akcjami zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa.

- ZASADY PRZYDZIAŁU AKCJI

Przydział akcji nastąpi decyzją Zarządu Emitenta w terminie 14 dni od daty zakończenia
subskrypcji. Subskrybent zostanie powiadomiony o ilości przydzielonych mu akcji (z
uwzględnieniem ewentualnej redukcji ilościowej subskrybowanych akcji) wiadomością na
adres wskazanej przez Subskrybenta poczty elektronicznej.

- ZASADY REDUKCJI

Ilość przydzielanych przez Emitenta akcji może ulec redukcji w przypadku, gdy ilość
subskrybowanych akcji przekroczy ilość akcji oferowanych przez Emitenta.

Redukcja następuje dla wszystkich subskrybentów – proporcjonalnie - poprzez
przydzielanie im subskrybowanych przez nich akcji w ilości obniżonej o procentowe
przekroczenie liczby subskrybowanych akcji w stosunku do liczby akcji oferowanych przez
Emitenta.

Emitent niezwłocznie zwróci Subskrybentowi na wskazany przez niego rachunek bankowy
wpłacone przez niego środki przeznaczone na zapłatę za akcje proporcjonalnie do liści



redukowanych akcji, jednakże bez jakichkolwiek odsetek lub kwot z tytułu naprawienia
szkód Subskrybenta, w tym także wynikających z utraty spodziewanych zysków.

- REJESTRACJA AKCJI

Przydzielone Subskrybentom akcje zostaną zgłoszone do zarejestrowania w Rejestrze
Akcjonariuszy (zwanym dalej rejestrem) prowadzonym dla Emitenta przez Biuro
Maklerskie Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, po skutecznym podwyższeniu kapitału
zakładowego spółki.

- PRAWO POBORU

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2021r. (sporządzonej w Kancelarii
Notarialnej Notariusz Joanny Mateckiej – Koteckiej, Repertorium A nr 3621/2021)
akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji Spółki serii B.

- GWARANT EMISJI

Emitent nie zawarł umowy o gwarancję emisji akcji będących przedmiotem subskrypcji.

3. PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYM SPOSOBIE WYKORZYSTANIA
ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH;

Cele emisji akcji:

1. rozpoczęcie seryjnej produkcji maszyn aQuality w fabryce k. Poznania -
3.500.000,00 zł

2. dokończenie prac nad pomniejszoną wersją maszyny aQuality
przeznaczonej dla zakładów pracy - 350.000,00 zł

3. wdrożenie panelu bezdotykowego anty-COVID - 250.000,00 zł
4. budowa sieci sprzedaży na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych, m.in.:

maltańskim, hiszpańskim - 400.000,00 zł.

4. PODSTAWOWE INFORMACJE O ISTOTNYCH CZYNNIKACH RYZYKA;

I. ryzyka dotyczące emisji akcji:

a) Emitent może odstąpić z ważnych powodów od przeprowadzenia oferty subskrypcji
akcji, w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności, które w istotny sposób mogą
negatywnie wpłynąć na skuteczność emisji lub bezpieczeństwo transakcji dla
Subskrybentów. Zawieszenie oferty spowoduje automatyczne przesunięcie terminów
oferty. Emitent powiadomi o odstąpieniu od oferty lub o jej zawieszeniu na swojej stronie
www: zainwestuj.aquality-system.com, w miarę możliwości powiadomi znanych
Subskrybentów w drodze wiadomości mail.

http://zainwestuj.aquality-system.com/


W przypadku odstąpienia od oferty lub uchylenia się przez Subskrybenta od skutków jego
oświadczenia woli w zakresie subskrypcji (bez względu na przyczyny złożenia takiego
oświadczenia przez Subskrybenta), Emitent niezwłocznie zwróci Subskrybentowi
wpłacone przez niego środki, jednakże bez jakichkolwiek odsetek lub kwot z tytułu
naprawienia szkód Subskrybenta w tym także wynikających z utraty spodziewanych
zysków.

Zapis na akcje przez Subskrybenta oznacza uznanie wskazanego wyżej warunku oraz
wszelkich warunków określonych w szczególności w przedmiotowym dokumencie.

b) ryzyko redukcji zapisów

Emitent informuje, iż ilość subskrybowanych akcji może ulec redukcji co oznacza
faktyczne przydzielenie akcji w ilości mniejszej od wskazanej w zapisie na akcje przez
Subskrybenta. Redukcja następuje w przypadku, gdy łączna liczba akcji subskrybowanych
przez wszystkich Subskrybentów przekroczy liczbę akcji oferowanych przez Emitenta.
Redukcja nastąpi proporcjonalnie w stosunku nadwyżki zapisów na akcje dla wszystkich
Subskrybentów.

Emitent niezwłocznie zwróci Subskrybentowi na wskazany przez niego rachunek bankowy
wpłacone przez niego środki przeznaczone na zapłatę za akcje proporcjonalnie do ilości w
jakiej akcje te zostaną zredukowane, jednakże bez jakichkolwiek odsetek lub kwot z tytułu
naprawienia szkód Subskrybenta w tym także wynikających z utraty spodziewanych
zysków.

Emitent zwraca uwagę na ryzyko niedojścia emisji do skutku z przyczyn leżących zarówno
po stronie Emitenta, jak i od niego niezależnych. Oferta nie dojdzie do skutku w
szczególności w przypadku prawomocnego oddalenie przez Sąd rejestrowy wniosku o
zarejestrowanie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki lub nie objęcia co najmniej 3356
emitowanych akcji. Przy czym Emitent zastrzega, iż nie zawarł umowy o gwarancję emisji
poprzez objęcie akcji przez gwaranta.

II. Ryzyka związane z Emitentem / z przedmiotem działalności Emitenta

a) Emitent wskazuje na ryzyka związane z inwestycją. Inwestycje w papiery wartościowe
są obarczone ryzykiem inwestycyjnym związanym z brakiem możliwości zagwarantowania
inwestorowi / Subskrybentowi zwrotu z inwestycji - jest to bezpośrednio związane w
szczególności z ryzykami inwestycji opisanymi w niniejszym dokumencie. Podkreślić
należy w tym miejscu ryzyka techniczne prowadzące do ograniczenia możliwości
osiągnięcia przez Spółkę – Emitenta celów inwestycyjnych związanych w głównej mierze
ze zwiększeniem produkcji. Ryzyka te mogą wynikać np.: z trudności w realizacji
zamówień spowodowanych zarówno czynnikami wewnętrznymi związanymi z samą
Spółką – chociażby potencjalne problemy z pozyskaniem pracowników produkcyjnych,
ograniczeniami w dostawach podzespołów spoza granic kraju lub czynnikami



zewnętrznymi – rynkowymi związanymi z trudnościami na docelowych rynkach zbytu
Emitenta. Inwestycja jest również narażona na ryzyka opisane poniżej związane chociażby
z nawykami konsumentów, ograniczeniem dostępu do rynków zbytu w klubach fitness,
siłowniach, zakładach pracy, uczelniach, etc., a wynikających m.in. stanu pandemii Covid
– 19 czy reaktywacji wirusa w przyszłości.

Jednocześnie emisja akcji ani niniejszy dokument nie stanowią żadnej formy doradztwa
finansowego, bądź inwestycyjnego, Emitent nie przyjmuje odpowiedzialności w żadnym
zakresie za decyzje inwestycyjne podejmowane przez Subskrybentów.

ANALIZA SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne

Mocne strony Słabe strony

 Gotowy i przetestowany produkt, w
seryjnej produkcji

 Merytoryczny zespół
 Sprawdzeni dostawcy podzespołów
 Przygotowany proces produkcji
 Innowacyjność produktu

 Innowacyjność produktu powoduje
konieczność szkolenia personelu od
podstaw.

 Konieczność ciągłego nadzoru
produkcji na wstępnym etapie.

Zewnętrzne

Szanse Zagrożenia

 Ustabilizowany i ciągle rosnący rynek
spożycia wody mineralnej. 

 Możliwość zaprezentowania produktu
o niezwykle konkurencyjnej cenie.

 Ochrona patentowa produktu.
 Prawa ochronne na znaki towarowe:

znak słowno graficzny aquality i znak
słowny aquality.

 Ochrona na wzór przemysłowy -
zewnętrzny kształt maszyny.

 Zbyt silnie przyzwyczajenie klientów
do spożycia butelkowanej wody
mineralnej. 

 Konieczność dokonania zmiany
przyzwyczajeń konsumentów, do
korzystania z wielorazowych
opakowań przy zakupie wody.

b) Emitent wskazuje na ryzyko związane z krótką historią jego działalności, oraz związaną
z tym krótką historią finansową. Emitent na dzień rozpoczęcia Emisji nie posiada jeszcze
sporządzonego sprawozdania finansowego z działalności, co wynika w głównej mierze z
faktu, że Emitent rozpoczął działalność w połowie roku 2020, jak również z



ustawodawczego przesunięcia terminów sporządzenia stosownych dokumentów
sprawozdawczych spółek, w związku ze stanem pandemii Covid – 19, oraz początkową
fazą rozwoju spółki, która skupiła się nad pracami badawczo rozwojowymi oferowanych
produktów, zatem nie może przedstawić dokładnej historii finansowej Spółki.

c) Emitent wskazuje na ryzyko związane z przedmiotem projektu finansowanego z emisji
akcji serii B spółki, to jest: produkcji oraz sprzedaży wód z dystrybutorów, wiążące się z
nawykami konsumentów związanymi ze spożywaniem wód tzw. „butelkowanych” oraz
stosunkowo nowymi trendami pro-ekologicznymi zmierzającymi do korzystania ze źródeł
wody ograniczających produkcję opakowań z tworzyw sztucznych. Należy mieć na
względzie, iż zmiana postaw proekologicznych, jakkolwiek coraz bardziej popularnych,
może wymagać czasu, który wpłynie na wyniki inwestycji.

d) Emitent wskazuje na ryzyko związane z innowacyjnością produktu, które pomimo
wstępnych pozytywnych testów konsumenckich, oraz dużego otwarcia konsumentów w
szczególności korzystających z dystrybutorów wody w obiektach sportowych, może nie
znaleźć szerszego rynku zbytu, co może przełożyć się na rentowność inwestycji.

e) Emitent wskazuje na ryzyko związane z pandemią Covid – 19 - reaktywacją lub
mutacjami wirusa SARS COV – 2, które z jednej strony mogą wpłynąć na skuteczność
emisji akcji serii B spółki, dokończenie prac badawczo rozwojowych, rozpoczęcie, jak i
rozwój seryjnej produkcji w związku z wszelkimi ograniczeniami dotyczącymi m.in.
dystansu społecznego, dostępu do zasobów (w tym ludzkich), jak również ograniczeniami
na niektórych z docelowych rynkach zbytu proponowanego produktu w tym np.
ograniczeniem działalności klubów fitness, siłowni, zakładów pracy, uczelni, etc., jak
również wynikającymi z zagrożeń pandemicznych ograniczeniami swobody przepływu
towarów i usług na terenie UE, czy możliwościami importu komponentów do produkcji
spoza granic UE.

e) Emitent bierze pod uwagę ryzyka związane z naruszeniem jego szeroko rozumianych
praw własności intelektualnej przez osoby trzecie, w tym próby naśladownictwa,
korzystania z opatentowanych rozwiązań, próby włamania do oprogramowania urządzeń i
wszelkie związane z tym wrogie działania. Należy mieć na względzie ponoszenie przez
Spółkę kosztów prawnych dochodzenia związanych z tym roszczeń, jak również
potencjalnych strat na działalności operacyjnej. Dodatkowym ryzykiem w tym zakresie jest
przewlekłość działań ochronnych wymiaru sprawiedliwości.

g) Emitent wskazuje na ryzyko związane ze skalowalnością jego biznesu rozumianą jako
poziom szybkości zmiany skali działania w reakcji na oczekiwania rynku. W przypadku
Emitenta potencjalna skalowalność jego przedsiębiorstwa jest znacząca, wynika to z faktu
planowanego rozwoju własnej produkcji oraz własnej dystrybucji produktu polegającej na
umieszczaniu go w obiektach podmiotów trzecich na określonych przez strony warunkach.
Przy czym sama produkcja w przypadku decyzji o jej znaczącym zwiększeniu
(przekraczającym możliwości Emitenta) może zostać przeniesiona również do podmiotów
zewnętrznych, co z jednej strony może stanowić o ograniczeniu skalowalności ze względu
na konieczność poszukiwania podwykonawców, z drugiej strony daje praktycznie
nieograniczone możliwości techniczne rozwoju produkcji .

Skalowalność Spółki znajduje jednak ograniczenia faktyczne w głównej mierze dotyczą
one uzyskania finansowania w pierwszym etapie rozwoju produkcji – Emitent jest tu w
dużej mierze uzależniony od powodzenia emisji akcji serii B, a tym samym poziomu
uzyskanych środków finansowych na początku działalności produkcyjnej. W dalszym



etapie rozwoju zakładane jest podwyższanie dochodów bezpośrednio ze sprzedaży
produktu w postaci dystrybuowanej wody.

Poziom skalowalności uzależniony zatem jest również od czynników ryzyka opisanych
wyżej w szczególności w pkt II b), c) d) i e), a więc związanych z nawykami konsumentów,
których zmiana może wpłynąć na spowolnienie potencjału rozwoju Spółki. Podobny wpływ
na przedmiotowe zagadnienie mogą mieć trudności związane z pandemią Covid – 19 czy
stosunkowo krótki okres działalności Emitenta oraz konieczne budowanie zaufania na
rynku zarówno ostatecznych konsumentów jak i kontrahentów umożliwiających lokowanie
dystrybutorów wody.

Ograniczenie skalowalności firmy może się negatywnie przekładać na rozwój projektu, a
tym samym na możliwość wypłacania przez Spółkę dywidendy lub wysokość dywidendy w
przyszłości.

f) Emitent wskazuje w swoich materiałach promocyjnych debiut giełdowy, jako moment w
którym będzie możliwość zrealizowania zysków z inwestycji (rozumianej jako objęcie akcji
spółki) poprzez dokonanie sprzedaży posiadanych akcji na rynku papierów wartościowych.
Element ten należy wskazać jako istotny element ryzyka. O ile zarząd spółki będzie
dokonywał należytej staranności aby doprowadzić do debiutu giełdowego spółki, to
ponieważ jest to zdarzenie przyszłe, jego wystąpienie należy traktować w kategoriach
ryzyka inwestycyjnego. Brak dopuszczenia akcji spółki do obrotu giełdowego spowoduje
utrudnienie w jej zbywalności, albowiem, ich zbycie (akcji) będzie możliwe jedynie w
obrocie pozagiełdowym, czyli tak, jak w chwili obecnej. Dodatkowo w kategoriach
przyszłych i niepewnych należy rozpatrywać cenę akcji, jaką walor osiągnie na giełdzie
papierów wartościowych, a od tej wartości zależy zysk lub strata, wynikająca z podjęcia
decyzji o objęciu akcji aQuality SA serii B.

OPIS TWÓRCÓW

Andrzej Prus - prezes zarządu aQuality S.A., wynalazca systemu aQuality. Od 20
lat prawnik, doradca biznesowy i szef prężnie działającej kancelarii prawnej. Były
działacz ruchu Fair Play walczący o wolny rynek w sektorze usług prawniczych.
Społecznik zawsze gotowy do pomocy.

Monika Prus-Zielińska - wiceprezes zarządu aQuality S.A, projektantka designu
aQuality. Jest prawnikiem z ponad 20-letnim doświadczeniem w sprawach
gospodarczych, zdobywanym w ramach prowadzonej wspólnie z Andrzejem
kancelarii prawnej oraz pracy na rzecz ruchu Fair Play.

5. OŚWIADCZENIE EMITENTA O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INFORMACJE ZAWARTE
W TYM DOKUMENCIE;

Zarząd Spółki oświadcza, iż zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej
staranności informacje / dane zawarte w przedmiotowym dokumencie są prawdziwe,
rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym.



Za aQuality Spółka Akcyjna

Andrzej Prus
Prezes Zarządu

/podpisano podpisem zaufanym/



ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII B AQUALITY SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU:

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII B AQUALITY
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

W SUBSKRYPCJI PUBLICZNEJ OTWARTEJ
(ZAPISY W FORMIE PISEMNEJ)

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela Serii B Spółki aQality
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań,
zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców (Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto I
Wilda, VIII Wydział KRS) pod numerem KRS nr: 0000845398, NIP: 7831814074, REGON
385725302, emitowane przez spółkę na warunkach określonych w opublikowanym na
stronie: zainwestuj.aquality-system.com dokumencie zawierającym informację o ofercie
objęcia akcji Serii B Spółki aQuality Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja
2021 oraz niniejszym formularzu zapisu.

Zapisy na akcje przyjmuje wyłącznie spółka aQuality Spółka Akcyjna  w Poznaniu.

1. Imię i Nazwisko Subskrybenta (firma osoby prawnej/osobowej spółki prawa
handlowego/ innego podmiotu mogącego zaciągać zobowiązania):
……………………

2. Miejsce zamieszkania/ siedziba:
ulica: ………….. numer budynku: ……….. numer lokalu: ……………
miejscowość: …………. kod pocztowy: ………. poczta: …………. kraj: …………….

3. Adres do korespondencji, telefon kontaktowy subskrybenta:
……….., ……………..

4. Adres poczty elektronicznej subskrybenta: …………………

5.  Liczba subskrybowanych akcji na okaziciela: ……………

6. Wysokość wpłaty na akcje (………zł na każdą subskrybowaną akcję): ……….. zł

OŚWIADCZENIE SUBSKRYBENTA

Ja niżej podpisany jako subskrybent oświadczam, iż zapoznałem się z treścią
opublikowanego na stronie internetowej spółki: zainwestuj.aquality-system.com
dokumentu zawierającym informację o ofercie objęcia akcji Serii B Spółki (dalej
ogłoszeniu), akceptuję warunki subskrypcji akcji serii B, zgadzam się z warunkami
przydzielenia lub nieprzydzielenia subskrybowanych akcji serii B na warunkach
wskazanych w ogłoszeniu oraz na rejestrację ewentualnie objętych przez mnie akcji w
rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla spółki aQuality Spółka Akcyjna w Poznaniu
przez Dom Maklerski – Santander Polska Spółka Akcyjna. Tym samym wyrażam
nieodwołalną zgodę na udzielenie podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy spółki
wszelkich moich danych (w tym również numeru mojego telefonu oraz adresu poczty
elektronicznej) celem ich wprowadzenia do rejestru akcjonariuszy zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, ponadto oświadczam, iż zapoznałem z treścią statutu
aQuality Spółka Akcyjna w Poznaniu (opublikowanego w wersji pierwotnej w Monitorze

http://zainwestuj.aquality-system.com/
http://zainwestuj.aquality-system.com/


Sądowym i Gospodarczym nr 123/2020 z dnia 26 czerwca 2020, dostępny na stronie
oferenta w postaci aktualnego tekstu jednolitego – akt notarialny sporządzony w Kancelarii
Notarialnej Joanny Mateckiej-Koteckiej dnia 09 maja 2021, Repertorium A nr 3621/2021,
adres strony https://zainwestuj.aquality-system.com/) jednolitego oraz wyrażam zgodę na
brzmienie ww. statutu aQuality Spółka Akcyjna w Poznaniu.

Podpis Subskrybenta Podpis aQuality S.A.

………………………………… …………………………………



ZAŁĄCZNIK NR 2 Wstępne sprawozdanie finansowe spółki za rok 2020.


































































