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Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FON S.A. w 2009 roku 
 
 
Na wstępie niniejszego Sprawozdania z działalności FON S.A. za 2009 rok, Zarząd pragnie 
zwrócić uwagę, iż przedstawiona w nim analiza działalności Spółki w 2009 roku, jak również 
wszystkie elementy składające się na niniejszy dokument są odzwierciedleniem rzeczywistości, 
a także przedstawiają wiarygodne wydarzenia, które miały miejsce w minionym okresie. 
 
Zarząd FON S.A. pragnie również zwrócić uwagę, iż wszystkie istotne zdarzenia, które wystąpiły 
w 2009 roku, a odgrywały z różnych względów istotne dla Spółki znaczenie, publikowanie były 
za pośrednictwem Raportów Bieżących i Okresowych przekazywanych Komisji Nadzoru 
Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych oraz agencji informacyjnej wskazanej przez 
KNF – to jest Polska Agencja Prasowa S.A. 
  
W świetle powyższego Zarząd FON S.A. niniejszym przedstawia z zachowaniem należytej 
staranności i dokładności Sprawozdanie Zarządu z działalności FON S.A. za 2009 rok. 
 
Oświadczenie odnośnie przyjętych zasad rachunkowości 
Zarząd FON Spółka Akcyjna w osobie Pana Prezesa Piotra Żołyńskiego oświadcza, że wedle 
jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone 
zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób 
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową FON Spółka Akcyjna oraz jej wynik 
finansowy oraz, że sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz 
sytuacji FON Spółka Akcyjna, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 
 
Oświadczenie Zarządu odnośnie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego  
Rada Nadzorcza FON S.A. zatwierdziła wybór podmiotu, który przeprowadził badanie i ocenił 
sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej FON S.A. za 2009 rok. Podmiotem wybranym przez 
Radę Nadzorczą jest EKSPERT – Zakład Usług Księgowo-Finansowych Sp.zo.o. Grupa Finans 
– Servis z siedzibą w Bielsku-Białej.  EKSPERT - Zakład Usług Księgowo-Finansowych Sp.zo.o. 
Grupa Finans – Servis ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała  posiada: 
- nr Regon 070015027, 
- NIP 548-007-39-77, 
- nr KRS 0000134513 
Podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 181. 
Zarząd FON S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 
dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami 
prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania 
finansowego spełniają warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym 
sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 
 
I. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w 

rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń o 
nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Spółki i 
osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także 
omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym 
roku obrotowym. 



                                                                                                                                                                                    2 

Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na 
działalność Spółki i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym 2009. 

1. 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. 
nieodpłatnie uzupełniła kosztem jej praw niedobory scaleniowe powstałe przy scaleniu akcji 
po stronie akcjonariuszy Spółki FON SA  w zakresie niezbędnym do likwidacji tych 
niedoborów, a przez to umożliwiła posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie 
jednej nowej akcji Spółki FON S.A. o nowej wartości nominalnej 0,50 złotych każda. 

2. W celu zrealizowania zamierzonego rozwoju kontynuowano podjęte jeszcze w 2008r. 
działania prowadzące do scalenia akcji, powrotu do notowań ciągłych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych oraz pozyskania środków finansowych poprzez emisje akcji serii H. W 
związku z tym w 2009r. odbyły się Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy FON S.A., podczas 
których m.in.:  

a)  w dniu 27 marca 2009r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki FON 
SA podjęło uchwały: 
- w sprawie anulowania uchwały nr 26/2008 NWZA zwołanego na dzień 3 grudnia 2008 
roku na godz. 11.00, 
- w sprawie anulowania uchwały nr 27/2008 NWZA zwołanego na dzień 3 grudnia 2008 
roku na godz. 11.00, 
- w sprawie anulowania uchwały nr 28/2008 NWZA zwołanego na dzień 3 grudnia 2008 
roku na godz. 11.00, 
- w sprawie anulowania uchwały nr 5/2008 NWZA zwołanego na dzień 3 grudnia 2008 
roku na godz. 14.00, 
- w sprawie anulowania uchwały nr 6/2008 NWZA zwołanego na dzień 3 grudnia 2008 
roku na godz. 14.00, 
- w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia 
Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych. 

b) W dniu 26 kwietnia 2009r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FON SA 
podjęto uchwały: 
- w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku 
podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie przekraczającą 10.000.000 złotych w 
drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie 
ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz 
ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym 
Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 
ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
- w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości 
nominalnej akcji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, 
- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H, z 
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w sprawie zmiany Statutu 
Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii H i akcji serii H 
do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu 
Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o której 
mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, 
- w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego 
Statutu Spółki. 
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3. Dnia 15 kwietnia 2009r. Spółka FON S.A. otrzymała Postanowienie Sądu Apelacyjnego w 
Warszawie, Wydział I Cywilny z dnia 02.04.2009r. Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu w dniu 2 
kwietnia 2009 roku sprawy z powództwa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych we 
Wrocławiu przeciwko FON S.A. o uchylenie uchwał, na skutek zażalenia pozwanego 
(obowiązanego) od postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 
13 lutego 2009 roku postanowił zmienić zaskarżone postanowienie i oddalić wniosek 
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych o zabezpieczenie.  

4. Dnia 24 kwietnia 2009r. Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego dla M.St. 
Warszawy w Warszawie o rejestracji zmian związanych z podjętą w dniu 27 marca 2009r. 
przez NWZA uchwałą nr 9, która ustala wartość nominalną akcji  FON SA każdej z serii w 
wys. 0,50zł w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,01 
złotych oraz zmniejszając proporcjonalnie ogólną liczbę akcji FON S.A. wszystkich serii z 
liczby 1.637.040.350 do liczby 32.740.807, przy zachowaniu niezmienionej wysokości 
kapitału zakładowego (scalenie akcji). 
 

5. Spółka w dniu 13 maja 2009r. otrzymała informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie SA uchwały nr 203/2009 z dnia 13 maja 2009r. w 
sprawie zawieszenia obrotu, zasad przyjmowania i unieważnienia zleceń oraz wyznaczenia 
kursu odniesienia dla akcji Spółki FON SA w związku z ich połączeniem. 

6. W dniu 15 maja 2009r Spółka FON S.A. skutecznie zbyła wszystkie posiadane przez siebie 
udziały spółki Kostal Sp. z o.o. w ilości 636 o łącznej wartości nominalnej 318.000,00zł za 
kwotę 1 tys. złotych, tj. 1,57zł za udział, na rzecz Pani Agnieszki Gujgo. Powyższe udziały 
stanowiły 100% kapitału zakładowego Spółki Kostal Sp. z.o.o. oraz uprawniały do 
wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników.  

7. Spółka FON S.A. dnia 16 maja 2009r. otrzymała informację o podjęciu przez Zarząd 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwały nr 175/2009 z dnia 15 maja 
2009 roku w sprawie połączenia akcji Spółki FON S.A. Uchwałą Nr 175/09 Zarządu 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A z dnia 15 maja 2009r. na podstawie § 2 
ust. 1 i 4 oraz § 85 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 
po rozpatrzeniu wniosku spółki FON S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanowił określić, 
w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki FON S.A. z 0,01 zł na 0,50 zł, dzień 2 
czerwca 2009 r. dniem wymiany 1.637.040.350 akcji spółki FON S.A. oznaczonych kodem 
PLCASPL00019 na 32.740.807 akcji spółki FON S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł każda. 
W związku z tym dniem referencyjnym, dla dokonania wymiany, o której mowa w § 1, został 
dzień 22 maja 2009r. Po przeprowadzeniu operacji wymiany, kodem PLCASPL00019 
oznaczonych zostało 32.740.807 akcji spółki FON S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł każda. 

8. Dnia 20 maja 2009r. Spółka FON S.A. otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego dla M. 
St. Warszawy w Warszawie, IV Wydział Gospodarczy KRS o rejestracji zmian związanych z 
podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27 marca 2009 roku uchwałą nr 
10/2009, w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku 
podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie przekraczającą 10.000.000 złotych (kapitał 
docelowy). Powyższe postanowienie było elementem realizowanej strategii Spółki związanej 
z ukierunkowaniem na działalność inwestycyjną w branży budowlano-drogowej, w branży 
związanej z ochroną środowiska oraz planowanego ówcześnie w krótkim terminie 
formalizowania działań z potencjalnym partnerem biznesowym (kluczowym inwestorem). 
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9. 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. Celem ww. współpracy było zbudowanie do 31 
grudnia 2010r. ekologicznych centrów odzysku i recyklingu opartych na technologii Lemna 
International Inc., realizowanych w miejscowości Białogard, Radymno, jak również w innych 
lokalizacjach w terminie późniejszym. Rolą FON S.A. inwestora finansowego było 
pozyskanie kapitału na realizację ww. przedsięwzięć. Na podstawie wstępnych deklaracji, 
FON S.A. posiadał zapewnione finansowanie niezbędne do realizacji przedmiotowych 
projektów.  

 
10. W dniu 30 czerwca 2009r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

podjęto uchwały: 
- w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 
stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r., 
- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 
01 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r., 
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FON SA za okres od 
dnia 01 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r., 
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON SA 
za okres od dnia 01 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r., 
- w sprawie nie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Kani z 
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, 
- w sprawie nie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi 
Wyrębkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, 
- w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Żołyńskiemu z 
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, 
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008r., 
- w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi 
Świstunowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, 
- w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi 
Piontkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, 
- w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi 
Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, 
- w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arkadiuszowi 
Saranowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, 
- w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi 
Hetkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, 
- w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi 
Patrowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, 
- w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie 
Patrowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, 
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Elizie Hetkowskiej z 
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, 
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- w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi 
Leonarskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, 
- w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolancie 
Koralewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, 
- w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi 
Koralewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, 
- w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Mariannie 
Patrowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, 
- w sprawie pokrycia straty za 2008 r. i decyzji o dalszej działalności Spółki, 
- w sprawie zmiany statutu Spółki. 

11. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Komunikatem z dnia 30 czerwca 
2009r. poinformował Zarząd Spółki FON SA, że począwszy od sesji giełdowej w dniu 6 lipca 
2009 roku, akcje Spółki FON S.A. przestały być kwalifikowane do segmentu Lista Alertów a 
będą notowane w systemie notowań ciągłych. 

12. W dniu 8 lipca 2009r. odbyło się w robocze spotkanie z przedstawicielami Lemna Int.Inc. 
oraz Investment Friends SA reprezentowanej przez Mariusza Patrowicza. Spotkanie 
dotyczyło prac związanych z wybudowaniem do 31.12.2010 roku ekologicznych centrów 
odzysku i recyklingu opartych na technologii Lemna International Inc., realizowanych w 
miejscowości Białogard, Radymno, jak również w innych lokalizacjach w terminie 
późniejszym. Uczestnicy spotkania wyrazili zadowolenie z postępu prac nad projektem, 
określili również priorytety współpracy na najbliższe miesiące. Podczas spotkania Viet Ngo 
przedstawił ostateczny i szczegółowy biznes plan budowy ekologicznych centrów odzysku i 
recyklingu zwracając uwagę na fakt, iż technologia która będzie zastosowana w Polsce, 
posiada unikalne rozwiązania techniczne w skali światowej. W związku z powyższym 
podpisano umowę o poufności, której głównym zadaniem była ochrona użytej do realizacji 
przedmiotowych projektów technologii Lemna International Inc. 

13. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki FON Development Sp. z o.o. (spółki w 
100% zależnej od FON S.A.) odwołało z dniem 16 lipca 2009 roku Pana Krzysztofa Kanie ze 
stanowiska Prezesa Zarządu tej Spółki, powołując jednocześnie na to stanowisko Pana 
Piotra Żołyńskiego. Jednocześnie NWZA Spółki FON Development Sp. z o.o. uchwałą nr 
3/VII/2009 postanowiło dokonać zmiany siedziby Spółki z Bydgoszczy na Płock. 

14. Dnia 24 lipca 2009r. Spółka FON SA wraz ze Spółką Investment Friends Energy SA 
zawiązała podmiot FON Ecology SA. Kapitał zakładowy nowego podmiotu wyniósł 100.000zł 
i dzielił się na 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A. Emitent objął w kapitale 
zakładowym FON Ecology 3.500.000 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.  

15. Dnia 11 września 2009r. Zarząd FON SA otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla 
M.St. Warszawy w Warszawie o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 
0000336818 Spółkę FON Ecology Spółka Akcyjna. 

16. W dniu 11 września 2009r. Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego dla M.St. 
Warszawy w Warszawie, w którym do Krajowego Rejestru Sądowego wpisano wartość 
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kapitału zakładowego Spółki FON S.A. w wysokości 3 274 080,70 zł oraz nową wartość 
nominalną akcji tj. 0,10 zł. 

17. Spółka FON S.A. w dniu 5 października 2009r. otrzymała Uchwałę nr 385/09 Zarządu 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w której Zarząd Depozytu stwierdził, że 
po dokonanej zmianie wartości nominalnej akcji spółki FON S.A. przeprowadzonej w 
związku z obniżeniem kapitału zakładowego spółki, wartość nominalna akcji spółki FON S.A. 
wynosi 0,10zł. 

18. Spółka FON Ecology S.A w dniu 7 października 2009r. podpisała z Kancelarią Prawną 
Łuczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie występującej jako 
Autoryzowany Doradca Alternatywnego Systemu Obrotu GPW S.A w Warszawie Umowę 
przedmiotem której jest sporządzenie dokumentu informacyjnego, bieżące doradztwo 
związane z wprowadzeniem oraz obecnością spółki na rynku New Connect i wsparcie w 
wypełnianiu obowiązków informacyjnych. 

19. W dniu 19 października 2009r. Zarząd Spółki FON SA zawarł umowę pożyczki z Członkiem 
Rady Nadzorczej Mariuszem Patrowiczem. Wartość pożyczki wynosiła 300.000zł, 
oprocentowana 5% w skali roku i udzielona Emitentowi na okres do 12 miesięcy. 

20. 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 31.12.2009r. Listu Intencyjnego. Powodem  niniejszego była negatywna 
ocena danych otrzymanych w ww. dokumentach (w tym biznes planu) związanych z 
realizacją projektów Eko – Centrów, w szczególności dotyczących takich zagadnień jak: 
- wielkość wydatków na poszczególne etapy realizacji projektów, 
- różnice zakładanych rentowności przedstawianych przez Lemna Int. Inc. na kolejnych 
etapach współpracy, 
- struktura zarządcza Eko-Centrum uwzględniająca pracowników ze Stanów Zjednoczonych 
otrzymujących niczym nie uzasadniające bardzo wysokie wynagrodzenie, 
- zakup urządzeń niezbędnych do funkcjonowania zakładu i ich wymiana w okresie kilku lat z 
jednoczesnym dwukrotnym wzrostem ich kosztów zakupu i montażu, 
- brak Biznes Planu dla projektu w Białogardzie, 
- opóźnień w realizacji prac związanych z pozyskaniem PnB, oraz innych kluczowych dla 
skutecznego przeprowadzenia procesu realizacji projektów. 
Powyższe spowodowało szereg niejasności oraz ryzyk związanych z przedmiotowymi 
projektami i w przypadku zaangażowania się dalszego Spółki w projekt, narazić ją mogło, a 
przede wszystkim jej akcjonariuszy na znaczne szkody. Zarząd Spółki nie wykluczył jednak 
ewentualnej dalszej współpracy z Lemna Int. Inc. przy tych lub innych projektach, jednak 
przy założeniu pełnej ich transparentności. Jednocześnie Zarząd Spółki FON S.A. 
poinformował, że w związku z wycofaniem się z przedmiotowej współpracy, będzie wdrażał 
inne alternatywne projekty z dziedziny ekologii i energii odnawialnej. 

21. Spółka FON S.A. w dniu 18 listopada 2009r. podpisała list intencyjny wraz z Investment 
Friends S.A. z siedzibą w Płocku oraz ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, w którym 
Spółka FON S.A. oraz Investment Friends S.A. zadeklarowały objęcie pakietu 20% akcji 
ERG S.A. Cel zaangażowania się w spółkę ERG SA to rozwój jej dotychczasowej 
działalności, jak i wspieranie rozbudowy grupy kapitałowej w charakterze inwestora 
finansowego. 
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22. Zarząd Spółki FON S.A. w dniu 20 listopada 2009r. otrzymał informację od przedstawiciela 
kancelarii prawniczej reprezentującej Spółkę FON S.A. o fakcie ogłoszenia w dniu 20 
listopada 2009 roku przez Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie, X Wydział 
Gospodarczy wyroku w sprawie sygn. akt X GC 22/09 z powództwa Stowarzyszenia 
Inwestorów Indywidualnych we Wrocławiu przeciwko Spółce Akcyjnej FON w sprawie o 
uchylenie uchwały nr 26/2008r. NWZA FON SA z dnia 23.12.2008r w sprawie scalenia akcji i 
zmiany statutu Spółki, uchylenia uchwały nr 5/2008r NWZA FON S.A. z dnia 23.12.2008r w 
sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i uchylenia uchwały nr 6/2008 NWZA FON 
S.A. z dnia 23.12.2008r w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 
emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru. Sąd oddalił powództwo w całości i 
zasądził od powoda (tj. Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych ) na rzecz FON S.A. 
koszty postępowania. 

23. Dniu 2 grudnia 2009r. Zarząd Spółki FON SA złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie 
zawiadomienie o popełnieniu przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz osoby 
je statutowo reprezentujące przestępstw pomówienia oraz fałszywego oskarżenia. Ponadto 
w przedmiotowym zawiadomieniu zawnioskował dodatkowo o wystąpienie przez Prokuraturę 
Okręgową w Warszawie na podstawie art. 29 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 
formalnym wnioskiem o delegalizację SII ze względu na rażące i uporczywe naruszanie 
prawa przez ten podmiot. 

24. W dniu 4 grudnia 2009r. Rada Nadzorcza Spółki FON S.A. w ramach swojej struktury 
dokonała wyboru składu trzyosobowego Komitetu Audytu. W skład Komitetu Audytu zostali 
powołani: Pani Jolanta Koralewska, Pani Małgorzata Patrowicz oraz Pan Wojciech 
Hetkowski. Na przewodniczącego Komitetu Audytu Rada Nadzorcza Spółki FON S.A. 
powołała Pana Wojciecha Hetkowskiego. 

25. Dnia 9 grudnia 2009r. spółka FON S.A. skutecznie zbyła wszystkie posiadane przez siebie 
udziały spółki FON Development Sp. z o.o. w ilości 100 za kwotę 60 300 złotych, na rzecz 
Pana Marcina Koziorzemskiego. FON S.A. zbył 100 udziałów FON Development Sp. zo.o. 
(cena nominalna 1 udziału 500 złotych) o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł, za 
łączną cenę 60.300,00 zł, tj. 603 zł za udział. Powyższe udziały stanowił 100% kapitału 
zakładowego Spółki FON Development Sp. z.o.o. oraz uprawniały do wykonywania 100% 
ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników. 

26. W dniu 9 grudnia 2009r. Spółka FON SA zawarła umowę sprzedaży 300.000 akcji o wartości 
nominalnej 0,01 zł spółki FON Ecology S.A. za cenę 1,40 zł za każdą akcję tj. za łączną 
kwotę 420.000,00 zł. Kupującym była spółka Stark Development S.A. z siedzibą w 
Katowicach.  

 
W 2009 roku Spółka zaczęła wykazywać objawy poprawiającej się sytuacji finansowej. Spółka 
na bieżąco regulowała zobowiązania wobec swoich pracowników, dokonywała także spłaty 
zaległych zobowiązań wobec urzędów, instytucji państwowych czy kontrahentów, z którymi 
podpisała umowy o współpracy w latach poprzednich. Zarząd Spółki FON SA zrealizował w 
2009r. większą część postanowień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
FON S.A. z 27 marca 2009r. 

Omówienie perspektyw rozwoju działalności Emitenta przynajmniej w najbliższym roku 
obrotowym. 
 
W 2010r. Zarząd Spółki FON SA kontynuował działania wyznaczone uchwałami jego właścicieli 
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(tj. akcjonariuszy Spółki). W tym też celu Zarząd Spółki realizując uchwałę nr 10/2009 NWZA z 
27 marca 2009r. podczas posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 13 stycznia 2010r. podjął 
uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze prywatnej emisji akcji serii H z 
wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd spółki FON S.A. 
podwyższył  kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.274.080,70zł o kwotę nie wyższą niż 327.000,00 
złotych, w drodze emisji nie więcej niż 3.270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości 
nominalnej 0,10 złotych każda akcja. Wobec powyższego w wyniku emisji akcji serii H, której 
subskrypcja została przeprowadzona w okresie od 20 do 25 stycznia 2010r., kapitał zakładowy 
spółki został zwiększony o kwotę 327.000,00 zł  tj. z kwoty 3.274.080,70 zł do kwoty 3 
601.080,70zł. Dnia 8 kwietnia 2010r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w trybie 
zwykłym wprowadzonych zostało 3.270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki FON SA 
o wartości nominalnej 0,10zł każda. 
 
Ponadto Spółka FON S.A. w dniu 8 lutego 2010r. zawarła Aneks nr 1 do ww. umowy sprzedaży 
akcji z dnia 9 grudnia 2009r. Postanowieniami Aneksu nr 1 z dnia 08.02.2010r. do umowy 
sprzedaży akcji z dnia 09.12.2009r. przedmiotem umowy stał się 1.000.000 (słownie: jeden 
milion) szt. akcji spółki Fon Ecology S.A.(zamiast 300.000 szt. akcji FON Ecology podanych w 
umowie sprzedaży z 9.12.2009r.) o wartości nominalnej 0,01zł, których cenę strony ustaliły w 
wysokości 0,42 za jedną akcję tj. za łączną cenę 420.000zł. Strony dokonały powyższych zmian 
w łączącej je umowie sprzedaży akcji z dnia 09.12.2009r. w związku ze zmianą przewidywanej 
ceny emisyjnej akcji spółki Fon Ecology S.A. na rynku NewConnect, która z planowanych 3,20 zł 
została ostatecznie ustalona na 0,96 zł. Zmianie nie uległy pozostałe postanowienia umowy z 
dnia 09.12.2009r. w tym również czasowe zobowiązanie Stark Development S.A. do nie 
zbywania i nie obciążania, akcji będących przedmiotem umowy z dnia 09.12.2009r. przez okres 
do dnia pierwszego notowania nabytych przez Spółkę akcji na rynku New Connect oraz przez 
okres jednego roku od tej daty. 

 
Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju na 2010r. Spółka FON SA rozpoczęła również inwestycje 
kapitałowe w następujące spółki: 
- ERG SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej – Spółka FON SA kupiła w dniu 11 marca 2010r. 
niespełna 5% akcji (tj. 1.967.500 sztuk akcji) spółki ERG S.A. po cenie za akcję 0,60 zł (wartość 
nominalna 1 akcji wynosi 0,40 złotych) równej 1.180.500 złotych ( wartość nominalna 787.000 
złotych). Inwestycja kapitałowa Spółki FON S.A. w czołowy podmiot z branży tworzyw 
sztucznych, była wyrazem realizacji przyjętej polityki rozwoju spółki w zakresie inwestycji 
kapitałowych w podmioty charakteryzujące się dużym potencjałem rozwojowym.  
- FON Ecology SA – FON SA kupiła niespełna 48% akcji Spółki FON Ecology SA, stając się w 
ten sposób akcjonariuszem 72,55% całości obecnego kapitału spółki FON Ecology SA. 
Inwestycja kapitałowa Spółki FON S.A. w podmiot z szeroko pojętego sektora energii 
odnawialnej, była wyrazem realizacji przyjętej polityki rozwoju spółki w zakresie sektora 
związanego z ochroną środowiska. Spółka FON Ecology S.A. charakteryzuje się dużym 
potencjałem rozwojowym. 
Przedmiotowe transakcje Zarząd Spółki traktuje jako bardzo korzystne inwestycje finansowe, 
które w przyszłości mogą zapewnić wysoką stopę zwrotu dla akcjonariuszy i Emitenta. 
 
II. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu 

emitent jest na nie narażony.   
 
Ryzyko wzrostu portfela przeterminowanych należności. 
Spółka posiada portfel przeterminowanych należności na wysokim poziomie. Nie możemy 
wykluczyć, iż w przyszłości nasi kontrahenci nie będą w stanie regulować swoich zobowiązań w 
terminie, przez co może nastąpić wzrost wartości portfela przeterminowanych należności. 
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Zjawisko to może negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki, sytuację finansową lub 
perspektywy rozwoju naszej Spółki. 
 
 

Ryzyko restrukturyzacyjne 
Zarząd Spółki prowadzi działania restrukturyzacyjne, których celem jest 
skoncentrowanie prowadzonej działalności na działalności związanej z ochroną 
środowiska. Dotychczasowa podstawowa działalność Spółki - wynajem nieruchomości 
nie przyniósł w 2009r. spodziewanych zysków. Dlatego też Zarząd Spółki podjął 
działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości co zgodne jest z decyzją Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółka nie może zapewnić, że powyższe działania 
restrukturyzacyjne zostaną przeprowadzone efektywnie. 
 

Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami 
Kontrakty realizowane przez naszą Spółkę wiążą się z koniecznością zatrudnienia 
podwykonawców i przyjęciem pełnej odpowiedzialności wobec inwestorów za ich 
działania. Spółka stara się minimalizować ten czynnik ryzyka, żądając od 
podwykonawców kaucji lub innych form zabezpieczeń. Nie można jednak wykluczyć 
sytuacji, iż posiadane zabezpieczenia nie pokryją w pełnym zakresie roszczeń 
inwestorów. Istnieje także ryzyko niedoszacowania przez nas ceny za wykonywany 
projekt, a także ryzyko nieukończenia projektu w terminie. Nawet jeżeli Spółka nie 
ponosi odpowiedzialności za przesunięcie terminu realizacji zadania inwestycyjnego, 
ponosi dodatkowe koszty takiego przesunięcia. Nie można zatem wykluczyć, że opisane 
czynniki będą miały negatywny wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową lub 
perspektywy rozwoju Spółki FON SA. 
 
Ryzyko wahań kursowych oraz ograniczonej płynności 
Immanentną cechą obrotu giełdowego są wahania kursów akcji oraz krótkookresowe 
wahania wartości obrotów. Ryzyko to może być tym większe w przypadku akcji 
Emitenta, że ewentualne ich notowanie będzie miało miejsce na rynku równoległym 
Giełdy. Może to skutkować tym, że ewentualna sprzedaż bądź zakup większego pakietu 
akcji Emitenta wiązać się będzie z koniecznością akceptacji znacznie mniej korzystnej 
ceny niż kurs odniesienia. Nie można także wykluczyć czasowych znacznych 
ograniczeń płynności, co może uniemożliwiać bądź znacznie utrudnić sprzedaż bądź 
zakup akcji Emitenta. 
 
Ryzyko niestabilności polskiego systemu prawnego 
Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji prawa, w 
szczególności prawa podatkowego, niosą za sobą istotne ryzyko związane z otoczeniem 
prawnym, w jakim działa Emitent. Przyszłe zmiany przepisów prawa mogą mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność Emitenta i osiągane przez niego wyniki 
finansowe. 
 
Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od odbiorców 
Istnieje ryzyko wpływu na wyniki osiągane przez Emitenta od podmiotów związanych z 
Emitentem umowami na wynajem hal produkcyjnych. Nieterminowość regulowania 
należności z tytułu zawartych umów ma wpływ na bieżącą płynność finansową. Umowy 
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najmu nieruchomości należy w tym wypadku traktować jako trwałe uzależnienie 
umowne od odbiorców. 
 
Inne ryzyka: 
prowadzona przez Prokuraturę w Bydgoszczy sprawa dotycząca transakcji kupna-sprzedaży 
nieruchomości w Koronowie. Nabyta w 2006r. od Spółki Stalprod Sp.zo.o. nieruchomość 
obciążona jest wieloma hipotekami, które nie zostały spłacone i wykreślone przez Pana 
Andrzeja Piocha, pełniącego w roku 2006 jednocześnie funkcje Prezesa Stalprod Sp.zo.o i 
Członka Zarządu Spółki FON SA. Niewywiązanie się przez Spółkę Stalprod Sp.zo.o. 
(kontrahenta sprzedającego Spółce FON S.A. nieruchomość położoną w Koronowie) z umowy 
kupna/sprzedaży może narazić Spółkę FON SA na dodatkowe straty finansowe związane z 
obciążeniami  hipotecznymi na nieruchomości w przypadku jej sprzedaży. 
 
 
III. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z 
uwzględnieniem informacji w zakresie: postępowania dotyczącego zobowiązań 
albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość 
stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta; dwu lub więcej 
postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość 
stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. 

Na dzień 31.12.2009r. przeciwko Spółce FON SA nie toczyły się żadne postępowania dotyczące 
zobowiązań albo wierzytelności Emitenta, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% 
kapitałów własnych emitenta. 
 
IV. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich 

określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych 
produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne), albo ich grup w sprzedaży emitenta 
ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym  roku obrotowym.  

Spółka FON S.A. od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. prowadziła głównie działalność 
polegającą na wynajmie hal produkcyjnych, sprzedaży materiałów  produkcyjnych.  
Przychód z tego tytułu wyniosły: 
 wynajem pomieszczeń  -  215 tys.zł, 
 sprzedaż towarów – 523 tys.zł  

 
V. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i 

zagraniczne oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w 
towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i 
dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co 
najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem – nazwy (firmy) dostawcy lub 
odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania 
ze Spółką. 

 
W 2009 roku sprzedaż na rynku krajowym stanowiła podstawowe źródło przychodów. 
Osiągnięty ze sprzedaży usług przychód wyniósł w 2009 roku 215 tys.zł. jedynym odbiorcą usług 
był KOSTAL Sp. z o.o. (podmiot zależny). 
Przychody ze sprzedaży towarów wyniosły 523 tys.zł. Główni odbiorcy to: 
 PETRO ELTECH Sp. z o.o. którego udział w przychodach ze sprzedaży towarów wyniósł 

85 %  – podmiot nie powiązany. 
 P.H. STALMET- 11% udziału w przychodach, podmiot nie powiązany. 
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VI. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności FON S.A., w tym 
znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami 
(wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. 

Zarząd Spółki FON S.A. zawarł w 2009r.: 
1) w dniu 1 stycznia porozumienie z firmą PH Stalmet Krzysztof Chiszberg z siedzibą w 

Płocku, 
2) umowę z dnia 25 marca 2009r. z Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku związaną z 

procesem scalenia akcji wszystkich serii Spółki FON SA, 
3) list intencyjny z dnia 8 czerwca 2009r. z Investment Friends SA oraz Lemna Int. Inc. 

dotyczący zawarcia umowy współpracy, która stanowić będzie główne narzędzie do 
realizacji projektów budowy ekologicznych centrów odzysku i recyklingu opartych na 
technologii Lemna International Inc., realizowanych w miejscowości Białogard, Radymno 
oraz w innych lokalizacjach, 

4) akt notarialny z dnia 24 lipca 2009r. o zawiązaniu Spółki FON Ecology SA z Investment 
Friends Energy SA, 

5) w dniu 19 października umowę pożyczki z Mariuszem Patrowiczem na kwotę 300 tys. zł.  
 
VII. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych FON S.A. z innymi 

podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych 
(papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne 
oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą 
jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania.  

 
Na dzień 31.12.2009 roku Spólka FON S.A. posiadała jedną spółkę stowarzyszoną FON 
Ecology S.A. w której posiadała 3.200.000 akcji , co stanowiło 32% kapitału zakładowego.  
 
Spółka FON SA w 2009r. prowadziła działalność inwestycyjną polegającą na nabywaniu na 
rynku krajowym aktywów finansowych. Spółka FON SA w 2009r. posiadała: 
1. W okresie od 2.02.2009r. do 18.03.2009r. 250 akcji Spółki Izolacje Jarocin. (Spółka w dniu 2 

lutego 2009r. zakupiła 250 szt. akcji Spółki Izolacje Jarocin SA, natomiast dnia 18 marca 
2009r. dokonała sprzedaży 240 akcji, pozostawiając na rachunku maklerskim Spółki 10 szt. 
akcji.  

2. W okresie od 1.01.2009r. do 15.05.2009r. 100% udziałów Spółki Kostal Sp.zo.o. (Spółka 
FON SA w dniu 15 maja 2009r. dokonała sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie 
udziałów Spółki Kostal Sp.zo.o. z siedzibą w Koronowie w ilości 636 o łącznej wartości 
nominalnej 318.000,00zł za kwotę 1 tys. złotych, tj. 1,57zł za udział.) 

3. W okresie od 1.01.2009r. do 14.12.2009r. 100% udziałów Spółki FON Development Sp.zo.o. 
(Zarząd Spółki FON SA w dniu 14 grudnia 2009r. zbył 100 udziałów FON Development Sp. 
zo.o. (cena nominalna 1 udziału 500 złotych) o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł, za 
łączną cenę 60.300,00 zł, tj. 603 zł za udział.), 

4. W okresie od  24.07.2009r. do 9.12.2009r. 3.500.000 akcji tj. 35% wszystkich akcji Spółki 
FON Ecology SA. Dnia 9.12.2009r. Spółka FON SA sprzedała 300.000 akcji Spółki FON 
Ecology Spółce Stark Development SA., i w ten sposób w okresie 9.12.2009r. do 
31.12.2009r. posiadała 3.200.000 akcji tj. 32% akcji Spółki FON Ecology SA. 

 
VIII. Informacje o istotnych transakcji zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego 

zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich 
kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji.  

W roku 2009 Spółka FON S.A. ani jednostki od niego zależne nie zawierały z żadnymi 
podmiotami powiązanymi transakcji na innych warunkach niż rynkowe. 
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IX. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym 
umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, 
rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności.  

W roku 2009 spółka zaciągnęła pożyczkę od Pana Mariusza Patrowicza w wysokości 300.000 
złotych. Na dzień 31 grudnia 2009r. Spółka FON SA posiadała pożyczkę w wysokości 30.000zł 
od Mariusza Patrowicza. Pożyczka była oprocentowana 5% w skali roku i została udzielona 
Emitentowi na okres do 12 miesięcy. 
 
X. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym 

uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym emitenta, z 
podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i 
terminu płatności. 

Spółka FON SA w roku obrotowym 2009 nie udzielała pożyczek. 
   
XI. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i 

gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych 
jednostkom powiązanym emitenta. 

Spółka FON SA w roku obrotowym 2009 nie udzielała i nie otrzymywała poręczeń ani gwarancji. 
 
XII. Opis wykorzystania wpływów z emisji. 
W 2009r. Spółka FON SA nie przeprowadziła  żadnej emisji. 
 
XIII. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie 

rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok. 
FON S.A. nie publikowała prognozy finansowej na 2009 rok, ani też którykolwiek z jego 
kwartałów. 
 
XIV. Ocena zarządzania zasobami finansowymi, wraz z jej uzasadnieniem, ze 

szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych 
zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął 
lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.  

W 2009 roku Spółka FON S.A. wykazywała poprawę sytuacji finansowej. Największym 
zagrożeniem Spółki, zwłaszcza w I kwartale 2009r. było uzależnienie się od  jedynego odbiorcy 
usług (wynajem nieruchomości) tj. Spółki Kostal Sp.zo.o., z którą FON SA podpisał umowę na 
wynajem hal produkcyjnych.  
Zarząd Spółki podjął również działania mające na celu sprzedaż nieruchomości w Koronowie a 
pozyskane środki planował przeznaczyć na poprawienie sytuacji finansowej Spółki i pozyskanie 
potencjalnych inwestorów. Podejmowane przez aktualny Zarząd Spółki działania powinny 
wyeliminować zagrożenia dla prowadzonej działalności w 2010 roku. 
XV. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji 

kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z 
uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności. 

Zarząd FON SA inwestycje kapitałowe planował zrealizować ze środków pochodzących głównie 
z emisji akcji serii H.  
W związku z powyższym w dniu 11 marca 2010r. zgodnie z wcześniejszymi komunikatami 
Zarząd FON S.A. zawarł umowę zakupu niespełna 5% akcji ( tj. 1.967.500 sztuk akcji) spółki 
ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej po cenie za akcję 0,60 zł (wartość nominalna 1 akcji 
wynosi 0,40 złotych) równej 1.180.500 złotych ( wartość nominalna 787.000 złotych).  
W dniu 30 marca 2010r. Spółka FON SA podpisała umowę zakupu niespełna 48% akcji 
(4.755.000akcji) Spółki FON Ecology SA po cenie 0,40zł równej 1.902.000zł (wartość nominalna 
47.500zł). 
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XVI. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności 

gospodarczej za 2009 rok, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub 
nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik. 

Wszystkie istotne zdarzenia i czynniki nietypowe mające wpływ na działalność gospodarczą w 
roku 2009 zostały omówione we wcześniejszych elementach sprawozdania. 
 
XVII. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju 

FON S.A. oraz opis perspektyw rozwoju działalności gospodarczej Spółki co 
najmniej do końca trwającego roku obrotowego, z uwzględnieniem elementów 
strategii rynkowej wypracowanej przez Spółkę.  

Wszystkie działania podejmowane przez Spółkę FON SA, głównie w I półroczu 2009r. 
prowadziły do scalenia akcji wszystkich serii, dzięki czemu akcje spółki wróciły do systemu 
notowań ciągłych na Giełdzie Papierów Wartościowych.  
Do najistotniejszych czynników zewnętrznych, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na 
rozwój Spółki FON S.A. należą: 
- wykorzystanie środków z emisji akcji serii H (środki przekazano na poprawę sytuacji rynkowej 
Spółki pozwalając nie tylko odbudować jej sytuację finansową, ale również podjąć działania 
zmierzające do pozyskania potencjalnych  inwestorów), 
- wysoka rentowność podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.. 
Do najistotniejszych czynników wewnętrznych, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na 
rozwój FON S.A. należy emisja akcji Serii H, a następnie wydatki inwestycyjne na działalność 
związaną z ochroną środowiska. 
 
XVIII. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania FON S.A. i jego grupą kapitałową.  
W 2009r. nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania w FON S.A. 
 
XIX. Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, 

przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z 
zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub 
zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.  

W 2009r. Spółka FON SA nie zawierała przedmiotowych umów z osobami zarządzającymi. 
 
XX. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów 

motywacyjnych, lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów 
opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach 
subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), 
wypłaconych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób 
zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez 
względu na to czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z 
podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominującą, wspólnik 
jednostki współzależnej lub znaczący inwestor – oddzielnie informacje o wartości 
wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach 
jednostek podporządkowanych. 

W 2009 roku osoby kluczowe dla Spółki otrzymywały stałe wynagrodzenie za świadczoną na 
rzecz Spółki pracę. Programy motywacyjne w Spółce nie występują.  
W 2009 roku Zarząd FON S.A. otrzymał łącznie wynagrodzenie brutto w wysokości  125,7tys  
złotych.  
Ponadto Zarząd FON S.A. wskazuje, iż funkcje zarządzające w jednostkach 
podporządkowanych tj.: 
a) w Spółce FON Development Sp. z o. o. pełnił Piotr Żołyński - od 16.07.2009r. do 9.12.2009r. 
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(za które w 2009r. nie otrzymywał wynagrodzenia), 
b) w Spółce FON Ecology SA pełnił Piotr Żołyński - od 24.07.2009r. do 31.12.2009r., (za które 

w 2009r. nie otrzymywał wynagrodzenia).    
W 2009 roku Rada Nadzorcza FON S.A. otrzymała łącznie wynagrodzenie brutto w wysokości 
16 tys. złotych.  
Funkcje nadzorujące w Spółce FON SA w 2009r. pełnili: 
a) Wojciech Hetkowski od 1.01.2009r. do 31.12.2009r.(wynagrodzenie za 2009r. w wys. 4.000zł)  
b) Mariusz Patrowicz od 1.01.2009r. do 31.12.2009r. (wynagrodzenie za 2009r. w wys. 2.000zł) 
c) Małgorzata Patrowicz od 1.01.2009r. do 31.12.2009r. (wynagrodzenie za 2009r. w wys. 2.000zł) 
d) Marianna Patrowicz od 1.01.2009r. do 31.12.2009r. (wynagrodzenie za 2009r. w wys. 2.000zł) 
e) Grzegorz Leonarski od 1.01.2009r. do 31.12.2009r.(wynagrodzenie za 2009r. w wys.  2.000zł) 
f) Jolanta Koralewska  od 1.01.2009r. do 31.12.2009r. (wynagrodzenie za 2009r. w wys. 2.000zł) 
g) Jacek Koralewski od 1.01.2009r. do 31.12.2009r. (wynagrodzenie za 2009r. w wys. 2.000zł) 

 
XXI. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) FON 

S.A. oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w 
posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie).  

 
Prezes Zarządu FON S.A. - Piotr Żołyński  na dzień 31.12.2009r. nie posiadał akcji Emitenta, ani 
akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta.  
 
Według wiedzy Zarządu Spółki – na dzień 31.12.2009r. członkowie Rady Nadzorczej (osoby 
nadzorujące FON S.A.) posiadały następujące ilości akcji Spółki FON SA: 
- Wojciech Hetkowski - Przewodniczący RN - 2.000 akcji, 
- Mariusz Patrowicz (wraz z podmiotem Investment Friends SA) - Wiceprzewodniczący RN -

645.810 akcji, 
- Grzegorz Leonarski - Członek RN - 150.000 akcji, 
- Patrowicz Marianna - Członek RN - 0 akcji,  
- Patrowicz Małgorzata - Członek RN - 0 akcji, 
- Koralewska Jolanta - Członek RN - 0 akcji, 
- Koralewski Jacek - Członek RN - 0 akcji. 
 
Statut FON S.A. nie przewiduje żadnych uprawnień (opcji) w odniesieniu do FON S.A. na rzecz 
Zarządu lub Rady Nadzorczej. 
 
UWAGA: powyższe dane, dotyczące liczby posiadanych akcji FON S.A. przez władze Spółki, 
zostały zebrane i  przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy 
Spółki na dzień 31 grudnia 2009 roku, jednakże mogą one nie uwzględniać ewentualnych 
transakcji kupna-sprzedaży akcji przez ww. osoby, o których Spółka nie została poinformowana. 
 
XXII. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu 

bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w 
proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i 
obligatariuszy FON S.A. 

Spółka nie posiada informacji na temat istnienia umów, w wyniku których mogą w przyszłości 
nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy FON 
S.A. 
 
XXIII. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. 
Jak dotychczas w Spółce nie wdrożono programu akcji pracowniczych. 
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XXIV. Informacja o  dacie zawarcia przez emitenta umowy z podmiotem uprawnionym do 
badania sprawozdań finansowych o dokonanie badania lub przeglądu 
sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa. 

Dnia 12 czerwca 2009r. Zarząd Spółki FON S.A. zawarł umowę z EKSPERT – Zakład Usług 
Księgowo-Finansowych Sp.zo.o. Grupa Finans-Servis z siedzibą w Bielsku-Białej na 
przeprowadzenie przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2009r. oraz 
wykonanie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki FON S.A. za 2009r. 
EKSPERT – Zakład Usług Księgowo-Finansowych Sp.zo.o. Grupa Finans – Servis z siedzibą w 
Bielsku-Białej.  EKSPERT - Zakład Usług Księgowo-Finansowych Sp.zo.o. Grupa Finans – 
Servis ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała  posiada: 
- nr Regon 070015027, 
- NIP 548-007-39-77, 
- nr KRS 0000134513 
Podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 181. 
 
XXV. Informacja o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy 2009r. odrębnie za: 
badanie rocznego sprawozdania finansowego; inne usługi poświadczające, w tym 
przegląd sprawozdania finansowego; usługi doradztwa podatkowego; pozostałe 
usługi.  

Zarząd Spółki FON SA zawarł umowę na przegląd sprawozdania finansowego FON S.A. za I 
półrocze 2009 roku z EKSPERT – Zakład Usług Księgowo-Finansowych Sp.zo.o. Grupa Finans 
– Servis z siedzibą w Bielsku-Białej na kwotę 3.000 zł netto. Natomiast umowa dotycząca 
badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki FON S.A. za 2009r. została zawarta 
na kwotę 6.000,00zł netto.  
 
XXVI. Informacja o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy 2008 odrębnie: za 
badanie rocznego sprawozdania finansowego; inne usługi poświadczające, w tym 
przegląd sprawozdania finansowego; usługi doradztwa podatkowego; pozostałe 
usługi. 

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego 
FON SA za I półrocze 2008r. wynosiło 7.500,00zł, natomiast wynagrodzenie za badanie 
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki FON S.A. za rok 2008 
wynosiło 10.000,00zł netto. 
 
Płock, dnia 28 kwietnia 2010r.    ……………………………… 
         Piotr Żołyński Prezes Zarządu FON SA 


