
 

  

 

 

       Płock, dnia 28  kwietnia 2009r. 

 

      Szanowni Państwo 

Akcjonariusze Spółki FON S.A. 
  

 

 Jako Prezes Zarządu FON SA, powołany na to stanowisko dnia 14 sierpnia 2008r.,  

przedstawiam Państwu Raport roczny za 2009 rok. 

Moje zadanie to doprowadzenie działalności Spółki FON SA do rentowności i 

warunków, w których będzie w końcu realizować cel postawiony przez akcjonariuszy, a więc 

rozpocznie tworzyć swoją grupę kapitałową prowadzącą działalność głownie związaną z 

ochroną środowiska. Zadanie ambitne i trudne, wymagające dużego zaangażowania, wysiłku, 

ale i kapitału. 

Najważniejszym zadaniem Zarządu Spółki FON SA na początku 2009r., 

realizowanym w ramach uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy było 

niewątpliwie, przeprowadzone w nowatorski sposób scalenie akcji. W dniu 25 marca 2009r. 

Zarząd Spółki FON SA podpisał ze Spółką Investment Friends Spółka Akcyjna umowę, która 

była jednym z podstawowych elementów realizowanego procesu scalenia akcji. Na bazie 

przedmiotowej umowy, Spółka Investment Friends S.A. zobowiązała się, iż w przypadku 

wystąpienia po stronie akcjonariuszy Spółki FON S.A. niedoborów scaleniowych przy 

scaleniu akcji zostaną one uzupełnione kosztem jego praw akcyjnych w zakresie niezbędnym 

do likwidacji tych niedoborów oraz że Investment Friends S.A. umożliwi posiadaczom tych 

niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki FON S.A. o nowej wartości 

nominalnej 0,50 złotych każda. Dodatkowo Investment Friends S.A. zrzekł się jakichkolwiek 

praw przysługujących mu z przekazanych akcji.  

Komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 

czerwca 2009r.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała Zarząd 

Spółki FON SA, że na podstawie par. 3 ust. 2 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu 

Giełdowego, począwszy od sesji giełdowej w dniu 6 lipca 2009 roku, akcje Spółki FON S.A. 

przestały być kwalifikowane go segmentu Lista Alertów a zostaną notowane w systemie 

notowań ciągłych. Przedmiotowy komunikat potwierdził niewątpliwy sukces przejętych przez 

WZA oraz Radę Nadzorczą i Zarząd strategii procesu scalenia akcji.  

Zarząd Spółki FON SA konsekwentnie realizował podjęte w 2009r. przez Walne 

Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwały, które stanowiły o zarejestrowaniu kapitału 

docelowego do wys.10 mln.zł, obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości 

nominalnej akcji oraz podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w ramach 

kapitału docelowego. Przyniosły one efekt w roku 2010, co miedzy innymi pozwoliło z 

sukcesem przeprowadzić proces emisji akcji serii H w ramach kapitału docelowego.  

Zarząd FON S.A. realizując strategię Spółki związaną z ukierunkowaniem na 

działalność inwestycyjną między innymi w branży związanej z ochroną środowiska oraz 

planowanej finalizacji działań z potencjalnym partnerem biznesowym (kluczowym 

inwestorem) , w dniu 8 czerwca 2009 roku podpisał List Intencyjny z dwoma Partnerami, 

(okres ważności do 31.12.2009) tj.: 

- Lemna International Inc. - siedziba w Minneapolis, Minnesota USA, 

- Investment Friends S.A. – siedziba w Płocku, Mazowieckie Polska. 

Strony zamierzały realizować projekty budowy ekologicznych centrów odzysku i 

recyklingu opartych na technologii Lemna International Inc., realizowanych w miejscowości 

Białogard, Radymno oraz w innych lokalizacjach.  

 



 

  

 

Zarząd Spółki FON S.A. działając w interesie akcjonariuszy w dniu 22 października 

2009r. podjął decyzję o odstąpieniu od współpracy z firmą Lemna Int. Inc. w ramach 

podpisanego i obowiązującego do 31.12.2009 roku Listu Intencyjnego. Powodem  niniejszego 

była negatywna ocena danych otrzymanych w dokumentach (w tym biznes planu) 

związanych z realizacją projektów Eko – Centrów.  

Kolejnym krokiem w sprawie wypełnienia przyjętej strategii Spółki było 

przeprowadzenie procesu sprzedaży podmiotów związanych z działalnością developerską 

oraz stalową. Jednocześnie podjęto działania w celu utworzenia podmiotu, który dedykowany 

by został do prowadzenia działalności związanej z energią odnawialną z zamierzeniem 

wprowadzenia go na alternatywny rynek GPW – NewConnect. W związku z tym zostały 

sprzedane udziały w spółek Kostal Sp. z o.o. oraz FON development Sp. z o.o. , a powołana 

do życia spółka FON Ecology S.A. . 

Spółka FON Ecology S.A. została powołana do życia w dniu 24 lipca 2009r. Spółka 

FON SA wraz ze Spółką Investment Friends Energy SA zawiązała przedmiotową Spółkę . 

Kapitał zakładowy nowego podmiotu wyniósł 100.000zł (sto tysięcy złotych) i dzielił się na 

10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A. Emitent objął w 

kapitale zakładowym FON Ecology 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych 

na okaziciela dających 35% głosów na WZA i stanowiących 35% kapitału zakładowego 

spółki. Pozostałe akcje zostały objęte w całości przez Investment Friends Energy SA. Celem 

zawiązania tego podmiotu było planowane przeniesienie na niego realizacji projektów 

inwestycyjnych związanych z energią odnawialną (np. elektrowni wodnych) i ich realizacja 

wspólnie z Investment Friends Energy. Zdaniem Zarządu Spółki przeniesienie tych projektów 

do spółki nowo stowarzyszonej umożliwi łatwiejsze pozyskanie kapitału na realizację tych 

przedsięwzięć.  

W 2009 roku Spółka w stosunku do lat poprzednich poprawiła swoją sytuacji 

finansowej. Pierwszy raz wykazała w IV 2009 roku za obecnej kadencji Zarządu zysk w 

wysokości ok. 200 tys. złotych, co dobrze rokuje dla dalszej działalności Spółki oraz przyjętej 

strategii przez WZA, Radę Nadzorczą a realizowanej przez Zarząd.   

 
 

 

 

         Z poważaniem: 
 
 

 Piotr Żołyński 

 

Prezes Zarządu 

               FON Spółka Akcyjna 

 


