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I. WSTĘP: 
Memorandum informacyjne. 

1. Nazwa (firma) i siedziba emitenta: 
 
DECATHLON International Shareholding Plan S.C.A. 
196, Rue de Beggen, L – 1220 Luxembourg. 
Wielkie Księstwo Luksemburga 
 

2. Nazwa (firma) oraz siedziba sprzedającego: 
 
DECATHLON International Shareholding Plan S.C.A. 
196, Rue de Beggen, L – 1220 Luxembourg. 
Wielkie Księstwo Luksemburga  
 

3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji oferowanych 
papierów wartościowych: 
 
Emitent obecnie posiada kapitał zakładowy w wysokości 60.200.000,00 € (słownie: 
sześćdziesiąt milionów dwieście tysięcy 00/100 euro), składający się z 12.040.000 
(słownie: dwunastu milionów czterdziestu tysięcy) akcji zwykłych o jednostkowej wartości 
nominalnej 5 € (słownie: pięć euro) każda. Oznaczenie emisji: ISIN LU0615955381.  
 
Kapitał zakładowy Emitenta może zostać podwyższony maksymalnie do kwoty 
300.000.000,00 € (słownie: trzysta milionów 00/100 euro). 
 
W dacie sporządzania niniejszego Memorandum Emitent nie może określić, o jaką kwotę 
ostatecznie kapitał zakładowy zostanie podwyższony oraz jaka ilość akcji zostanie 
zaoferowana osobom uprawnionym. Będzie to bowiem zależało od dokonanych przez 
osoby uprawnione zapisów na akcje.  
 
Z uwagi na postanowienia statutu w przedmiocie maksymalnej wysokości kapitału 
zakładowego, podwyższenie kapitału zakładowego na potrzeby niniejszej emisji zostanie 
dokonane w zależności od zapisów na akcje, maksymalnie jednak o kwotę 239.800.000,00 
€ (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć  milionów osiemset tysięcy 00/100 euro) poprzez 
utworzenie maksymalnie 47.960.000 (słownie: czterdziestu siedmiu milionów dziewięćset  
sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych o jednostkowej wartości nominalnej 5 € (słownie: 
pięć euro) każda. Akcje te zostaną zaoferowane osobom uprawnionym.  
 

4. Przepis ustawy, zgodnie z którym oferta publiczna może być prowadzona na podstawie 
memorandum: 
 
Art. 7 ust. 8 pkt. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512).  
 

5. Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z 
zasadami określonymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym, które jest jedynym 
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prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, 
ich ofercie i Emitencie. 
 

6. Nazwa (firma) i siedziba podmiotu oferującego: 
 
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod nr KRS: 0000025237. 
 

7. Data ważności niniejszego Memorandum Informacyjnego oraz data, do której 
informacje aktualizujące niniejsze Memorandum Informacyjne zostały uwzględnione w 
jego treści: 
 
Niniejsze Memorandum Informacyjne odzwierciedla stan na dzień 27 marca 2019 r.  
Termin ważności Memorandum upływa w dniu zakończenia subskrypcji tj. 30 kwietnia 
2019 r.  
 

8. Forma, miejsce i terminy, w których niniejsze Memorandum Informacyjne będzie 
udostępnione osobom, do których kierowana jest oferta publiczna papierów 
wartościowych: 
 
Niniejsze Memorandum Informacyjne zostanie udostępnione osobom, do których 
kierowana jest oferta publiczna papierów wartościowych, w formie elektronicznej za 
pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej do każdej z tych osób w terminie najpóźniej 
do dnia 1 kwietnia 2019 r.  
 
Ponadto, Memorandum Informacyjne w okresie jego ważności tj. od dnia 1 kwietnia 2019 
r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. będzie dostępne do wglądu w siedzibie Emitenta, jak 
również w siedzibie spółki DECATHLON sp. z o. o., w Warszawie, przy ul. Geodezyjnej 76, 
03-290 Warszawa, w dni powszednie w godzinach 10:00 – 18:00.  
 

9. Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w niniejszym Memorandum 
Informacyjnym, w okresie jego ważności, będą udostępniane osobom, do których 
kierowana jest oferta publiczna papierów wartościowych: 
 
Informacje o zmianie danych zawartych w niniejszym Memorandum Informacyjnym 
zostaną udostępnione osobom, do których kierowana jest oferta publiczna papierów 
wartościowych, w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej 
do każdej z tych osób.  
 
Ponadto, Memorandum Informacyjne uwzględniające zmiany będzie dostępne do wglądu 
w okresie ważności Memorandum w siedzibie Emitenta, jak również w siedzibie spółki 
DECATHLON sp. z o. o., w Warszawie, przy ul. Geodezyjnej 76, 03-290 Warszawa, w dni 
powszednie w godzinach 10:00 – 18:00.  
 

II. DANE O EMITENCIE I EMISJI: 
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1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerem 
telefonu, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem 
według właściwej identyfikacji podatkowej: 
 
Nazwa (firma) Emitenta: DECATHLON International Shareholding Plan S.C.A. 
Forma prawna Emitenta: spółka komandytowo-akcyjna, podlegająca prawu Wielkiego 
Księstwa Luksemburga 
Kraj siedziby Emitenta: Wielkie Księstwo Luksemburga 
Siedziba i adres Emitenta: 196, Rue de Beggen, L – 1220 Luxembourg 
Telefon: 00 352 33 59 39 1  
Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej: numer wpisu do Rejestru 
Handlowego i Spółek: B 118164   
Numer według właściwej identyfikacji podatkowej: 2006 2300 524 
 

2. Osoby uprawnione do nabycia akcji spółki DECATHLON International Shareholding Plan 
S.C.A. (zgodnie z pkt. II 7 niniejszego Memorandum Informacyjnego) mogą zapoznać się 
z następującymi dokumentami, zawierającymi informacje o Emitencie oraz z 
dokumentami korporacyjnymi Emitenta:  
a) odpis z Rejestru Handlowego i Spółek z dnia 28 września 2018 r.; 
b) uchwała Zarządu z dnia 15 marca 2019  r. o emisji papierów wartościowych objętych 

niniejszym Memorandum Informacyjnym w drodze oferty publicznej; 
c) uchwała Walnego Zgromadzenia Emitenta o podwyższeniu kapitału zakładowego i 

emisji papierów wartościowych w drodze oferty publicznej z dnia 20 marca 2019 r.;  
d) aktualny tekst statutu Emitenta;   
e) regulamin wewnętrzny Emitenta określający zasady proponowania nabycia lub 

wydania papierów wartościowych osobom uprawnionym oraz zasady ustalenia listy 
osób uprawnionych;  

f) uchwała walnego zgromadzenia spółki niebędącej spółką publiczną, w sprawie 
upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji, których dotyczy memorandum, 
w depozycie papierów wartościowych, a w przypadku emitenta z siedzibą poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - uchwała w tym przedmiocie właściwego organu 
stanowiącego tego emitenta. 

Osoby uprawnione do nabycia akcji spółki DECATHLON International Shareholding Plan 
S.C.A. (zgodnie z pkt. II 7 niniejszego Memorandum Informacyjnego) mogą zapoznać się z 
oryginałami powyższych dokumentów w siedzibie spółki DECATHLON International 
Shareholding Plan S.C.A., natomiast z ich kopiami w formie elektronicznej – za 
pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej do każdej z tych osób.  
 

3. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość emitowanych lub sprzedawanych papierów 
wartościowych: 
 
Papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot oferty są akcje zwykłe spółki 
komandytowo-akcyjnej, podlegającej prawu luksemburskiemu: DECATHLON International 
Shareholding Plan S.C.A., oznaczone symbolem: ISIN LU0615955381. 
Liczba akcji nowej emisji: maksymalnie 47.960.000 (słownie: czterdzieści siedem milionów 
dziewięćset  sześćdziesiąt tysięcy akcji). 
 
Jednostkowa wartość nominalna akcji: 5 € (słownie: 5 euro). 
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Łączna wartość nominalna akcji nowej emisji: maksymalnie 239.800.000,00 € (słownie: 
dwieście trzydzieści dziewięć  milionów osiemset tysięcy 00/100 euro). 
 
Akcje zostały w całości opłacone. Kapitał zakładowy opłacony wynosi 60.200.000,00 € 
(słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście tysięcy 00/100 euro). 
 
Maksymalna wysokość kapitału zakładowego: 300.000.000,00€ (słownie: trzysta milionów 
00/100 euro). 
 
W dacie sporządzania niniejszego Memorandum Emitent nie może określić, o jaką kwotę 
ostatecznie kapitał zakładowy zostanie podwyższony oraz jaka ilość akcji zostanie 
zaoferowana osobom uprawnionym. Będzie to bowiem zależało od dokonanych przez 
osoby uprawnione zapisów na akcje.  
 
Z uwagi na postanowienia statutu w przedmiocie maksymalnej wysokości kapitału 
zakładowego, podwyższenie kapitału zakładowego na potrzeby niniejszej emisji zostanie 
dokonane w zależności od zapisów na akcje, maksymalnie o kwotę 239.800.000,00 € 
(słownie: dwieście trzydzieści dziewięć  milionów osiemset tysięcy 00/100 euro) poprzez 
utworzenie maksymalnie 47.960.000 (słownie: czterdziestu siedmiu milionów dziewięćset  
sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych o jednostkowej wartości nominalnej 5 € (słownie: 
pięć euro) każda. Akcje te zostaną zaoferowane osobom uprawnionym.  
 

4. Wskazanie ceny emisyjnej (sprzedaży) oferowanych papierów wartościowych albo opis 
podstawowych czynników mających wpływ na cenę emisyjną (sprzedaży) oferowanych 
papierów wartościowych oraz zasady ustalenia tej ceny, a w przypadku braku ceny 
emisyjnej - opis zmian w kapitałach własnych emitenta, jakie nastąpią w wyniku 
wydania akcji: 
 
Cena akcji zostanie ustalona w terminie najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2019 r.   
 
Wartość akcji dla celów oferty lub subskrypcji, nabycia i zbycia podlega ustaleniu przez 
komisję niezależnych ekspertów. Wartość taka uzależniona jest od charakterystyki 
papierów wartościowych i instrumentów finansowych składających się na aktywa 
Emitenta, które wycenia się w sposób następujący: 
- Nienotowane na giełdzie papierów wartościowych akcje DECATHLON S.A. wycenia 
zasadniczo raz do roku komitet niezależnych ekspertów zgodnie z metodą uwzględniającą 
szereg kryteriów na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 
DECATHLON za zakończony okres obrotowy w oparciu w szczególności o następujące 
zasadnicze elementy: 
a. aktywa netto, oraz 
b. średni wynik bieżący netto oraz średnie saldo bieżące przepływów pieniężnych; chodzi 
tu o średnią ważoną z danych za dwa ubiegłe lata oraz z szacunków za rok przyszły. Wynik 
oraz saldo przepływów pieniężnych zależą od zmian koniunktury w sektorze, przewagi 
konkurencyjnej grupy oraz sposobu zarządzania nią; dane te porównuje się z próbką 
notowanych na giełdzie papierów wartościowych przedsiębiorstw pochodzących z tego 
samego sektora, oraz 
c. niedobór lub nadwyżka finansowa Spółki, oraz 
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d. wszelkie wypłacane dywidendy. 

Taka ocena odbywa się raz do roku. 
 
Należy dodać, że przez grupę DECATHLON rozumie się każdą spółkę zależną od 
DECATHLON S.A. z siedzibą w Villeneuve d’Ascq 59650, 4 boulevard de Mons, wpisaną do 
Rejestru Handlu i Spółek w Lille Métropole pod numerem 306.138.900, w której 
DECATHLON S.A. dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 10 % głosów 
oddanych na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, samodzielnie lub 
wspólnie z inną spółką zależną, jak również każdą spółkę posiadającą bezpośrednio lub 
pośrednio (samodzielnie lub wspólnie ze spółkami, w których dysponuje co najmniej 10 % 
głosów …) co najmniej 10 % DECATHLON S.A. albo posiadającą spółki zależne od tej 
ostatniej spółki poprzez dysponowanie co najmniej 10 % głosów oddanych na 
zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu. 
 
Procedura ponownej wyceny akcji DECATHLON S.A. może wymagać dodatkowego 
wykonania w następujących przypadkach:  
a. w razie istotnej zmiany koniunktury spowodowanej okolicznościami o charakterze 

nadzwyczajnym (zamachy terrorystyczne, zamieszki, wojna, itd.), 
b. w razie znaczącego pogorszenia wyników w trakcie roku w stosunku do 

wcześniejszych prognoz (profit warning), 
c. w razie przejęcia przez osobę trzecią udziału w kapitale zakładowym DECATHLON S.A., 
d. w razie wpłynięcia w jednym miesiącu kalendarzowym znaczącej liczby wniosków o 

sprzedaż akcji Emitenta, odpowiadającej co najmniej 5% łącznej liczby akcji i 
spełniającej warunki wyjścia z inwestycji lub w dwóch kolejnych miesiącach 
kalendarzowych znaczącej liczby wniosków o sprzedaż akcji Emitenta, odpowiadającej 
co najmniej 2,5% łącznej liczby akcji i spełniającej warunki wyjścia z inwestycji. 

 
W przypadku uruchomienia procedury ponownej wyceny wnioski o wykup akcji podlegają 
zamrożeniu, a Rada Administrująca DECATHLON S.A. (Rada Administrująca DECATHLON 
S.A. w składzie: Pan Fabien DERVILLE, Przewodniczący Rady Administrującej, Pan Grégory 
SARTORIUS, członek Rady Administrującej, spółka HOLYMPIADES S.A.S., członek Rady 
Administrującej reprezentowany przez Panią Marion MENET, spółka AFIR HOLDING & 
MANAGEMENT COMPANY, członek Rady Administrującej reprezentowany przez Pana 
Juliena LECLERCQ, Pani Isabelle TABARY, członek Rady Administrującej) podejmie wszelkie 
czynności niezbędne w celu zagwarantowania, że nowa wartość będzie mogła zostać 
ustalona i że wnioski o odkup będą mogły zostać zrealizowane w terminie trzydziestu (30) 
dni od daty uruchomienia procedury nowej wyceny. 

- Wszystkie inne papiery wartościowe, jakie mogą emitować nienotowane na giełdzie 
papierów wartościowych spółki grupy DECATHLON wyceniane są w razie potrzeby przez 
komitet ekspertów wyznaczonych dla celów wyceny nienotowanych na giełdzie papierów 
wartościowych spółek grupy DECATHLON. 

- Francuskie i zagraniczne papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym wycenia 
się na podstawie pierwszego kursu zaobserwowanego w dniu wyceny. 

- Zbywalne papiery wartościowe stanowiące przedmiot obrotu na innym rynku, poza 
Francją, wycenia się na podstawie kursów na ich odpowiednich głównych rynkach po 
przeliczeniu na euro po kursie wymiany obowiązującym w dniu wyceny. 
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- Jednostki uczestnictwa funduszy SICAV oraz innych funduszy inwestycyjnych (Fonds 
Commun de Placement) wycenia się wg ostatniej ceny odkupu znanej na dzień wyceny. 
Zbywalne dłużne papiery wartościowe wycenia się na podstawie ich wartości rynkowej. 

- Instrumenty stanowiące przedmiot obrotu na regulowanych rynkach instrumentów 
pochodnych wycenia się na podstawie ostatniego znanego kursu rozliczeniowego. 

- Zbywalne papiery wartościowe notowane na giełdzie papierów wartościowych, których 
kurs nie podlega ustaleniu w dniu wyceny lub które nie były notowane w dniu wyceny, 
wycenia się wg ostatniego znanego kursu. Jeżeli ostatni znany kurs nie zmienił się od 
ponad sześciu miesięcy, wycena odbywa się przy zastosowaniu wartości zerowej. 
 
Subskrypcja lub odkup akcji odbywają się, po wykonaniu takiej wyceny, po cenie w 
powyższy sposób ustalonej. 
 
W związku z tym nie może istnieć znacząca różnica między ceną w ofercie publicznej a 
rzeczywistym kosztem pieniężnym poniesionym przez członków organów zarządzających, 
kierowniczych i nadzorczych bądź członków dyrekcji generalnej lub osób z nimi 
powiązanych na zakup papierów wartościowych, które nabyli oni w ramach transakcji 
dokonanych w trakcie ostatniego okresu obrotowego lub które mają prawo nabyć. 
 
Gwoli informacji, określenie wartości nominalnej akcji zostało dokonane dobrowolnie 
przez akcjonariuszy założycieli w momencie powoływania spółki Emitenta. 
 
Cena sprzedaży nie podlega i nie będzie podlegać określeniu w wolnym obrocie akcjami 
na rynku regulowanym, w związku z czym nie ma żadnej gwarancji, że cena w ten sposób 
określona przez ekspertów będzie odpowiadać wartości rynkowej, która mogłaby w 
przeciwnym wypadku zostać określona na rynku regulowanym.  
 
Wartość ceny emisyjnej zostanie udostępniona osobom uprawnionym najpóźniej w dniu 
1 kwietnia 2019 r. 

5. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych, ze wskazaniem organu 
lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych lub 
ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz daty i formy 
podjęcia tej decyzji: 
 
Zgodnie z art. 5 statutu Emitenta, kapitał zakładowy Emitenta może zostać podwyższony 
do wysokości 300.000.000,00 € (słownie: trzystu milionów 00/100 euro) w drodze 
utworzenia i emisji przez Zarząd nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 5 € 
(słownie: pięć euro) każda, dających takie same prawa i korzyści, jak dotychczasowe akcje 
zwykłe. Podwyższenie kapitału zakładowego i emisja nowych akcji następuje na 
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta.    
 
Decyzja o emisji objętej niniejszym Memorandum Informacyjnym została podjęta w dniu 
15 marca 2019 r. przez Zarząd Emitenta w formie uchwały. Walne Zgromadzenie 
odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r.  
 

6. Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez 
dotychczasowych akcjonariuszy, określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego 
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prawa oraz wskazanie osób, na których korzyść wyłączenie lub ograniczenie zostało 
ustanowione: 
 
Ustawa z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych z późn. zm. przewiduje prawo 
pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Niemniej, Zarząd 
jest uprawniony na gruncie statutu do ograniczenia lub wyłączenia przyznanego prawa 
pierwszeństwa w przypadku subskrypcji nowych akcji, dokonywanej do wysokości 
kapitału statutowego. Zarząd korzysta z ww. prawa wyłączenia prawa pierwszeństwa do 
objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w okresie subskrypcji akcji dokonanej 
na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego. 
 

7. Kryteria i warunki, jakie muszą spełniać osoby uprawnione, oraz podstawowe warunki 
umowy, na podstawie której udostępniane są oferowane papiery wartościowe: 
 
Adresat oferty – osoby uprawnione: Akcje objęte emisją, której dotyczy niniejsze 
Memorandum Informacyjne, są oferowane osobom, związanym ze spółką DECATHLON 
sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Geodezyjnej 76, 03-290 Warszawa, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000007163 (dalej: DECATHLON sp. z o. o.), umową o 
pracę oraz osobom pełniącym funkcję w organach wymienionej spółki. 
 
W drodze wyjątku Rada Nadzorcza Emitenta może jednogłośnie umożliwić danej osobie 
uzyskanie statusu akcjonariusza-komandytariusza, uzasadniając to ścisłym związkiem 
między tą osobą i spółką DECATHLON sp. z o. o. 
 
Kryteria i warunki, jakie muszą spełnić osoby uprawnione celem zakupu akcji emisji 
objętej niniejszym Memorandum Informacyjnym: 
 
1. Posiadanie stażu pracy w DECATHLON sp. z o. o.: uprawniony do zakupu akcji jest 

każdy pracownik DECATHLON sp. z o. o. zatrudniony przed dniem 1 stycznia 2019 r., 
który w dniu 31 grudnia 2018 r. był zatrudniony w ww. spółce na podstawie umowy o 
pracę na czas nieokreślony.  

2. Pozostawanie w stosunku pracy wobec DECATHLON sp. z o. o. lub pełnienie funkcji w 
organie tej spółki w sposób ciągły w dniu otwarcia subskrypcji tj. w dniu 1 kwietnia 
2019 r. oraz do dnia podwyższenia kapitału zakładowego tj. 28 czerwca 2019 r. i 
transferu akcji z rachunku Weddell na rachunki pracowników włącznie.      

Uprawnienie do bezpłatnych akcji: 

DECATHLON sp. z o. o. może przyznać osobom uprawnionym dodatkowe akcje Emitenta 
w postaci pakietu bezpłatnych akcji lub w innej formie. Przyznanie dodatkowych akcji nie 
jest prawem ustalonym raz na zawsze. Decyzja o przyznaniu takiego prawa jest 
podejmowana każdego roku przez zarząd DECATHLON sp. z o. o., który określa jego 
wysokość i warunki. Osobą uprawnioną do przyznania dodatkowych akcji jest: 
1. Pracownik zatrudniony w DECATHLON sp. z o. o. przed dniem 1 stycznia 2019 r.  
2. Pracownik pozostający w dniu 31 grudnia 2018 r. w stosunku pracy na podstawie 

umowy o pracę na czas nieokreślony wobec DECATHLON sp. z o. o.   
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3. Pracownik pozostający w stosunku pracy wobec DECATHLON sp. z o. o. lub pełniący 
funkcje w organie tej spółki w sposób ciągły w dniu otwarcia subskrypcji tj. w dniu 1 
kwietnia 2019 r. oraz do dnia podwyższenia kapitału zakładowego tj. 28 czerwca 2019 
r. i transferu akcji z rachunku Weddell na rachunki pracowników włącznie. 

4. Pracownik inwestujący w akcje Emitenta po raz pierwszy lub pracownik, który nigdy 
wcześniej nie otrzymał bezpłatnych akcji (nie dotyczy to akcji otrzymanych bezpłatnie 
w ramach programu SHARING, ani akcji otrzymanych bezpłatnie w ramach premii 
kwartalnej lub nagrody jubileuszowej).        

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. 
Osoby uprawnione mogą otrzymać bezpłatne akcje Emitenta, o ile zgodnie z powyższym 
zostaną im przyznane, w następującej ilości (ograniczenie nie dotyczy akcji otrzymanych 
bezpłatnie w ramach programu SHARING, ani akcji otrzymanych bezpłatnie w ramach 
premii kwartalnej lub nagrody jubileuszowej): 
1. Przy zakupie 1 (jednej) akcji Emitenta – maksymalnie 5 (pięć) dodatkowych, 

bezpłatnych akcji. 
2. Przy zakupie 2 (dwóch) akcji Emitenta – maksymalnie 10 dodatkowych, bezpłatnych 

akcji. 
3. Przy zakupie 3 (trzech) lub więcej akcji Emitenta – maksymalnie 15 dodatkowych, 

bezpłatnych akcji.   
 

8. Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, wszelkich ograniczeń co do 
przenoszenia praw z papierów wartościowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych 
na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub 
przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich 
zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień: 
 
Prawa z oferowanych papierów wartościowych:  
1. Akcje uprawniają do głosowania podczas Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy 

Emitenta. Niemniej prawa głosu podlegają ograniczeniu w sposób następujący: 
a. Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wymaga dla swej 

ważności zgody Komplementariusza (-y). 
b. Bieżące kierowanie sprawami Emitenta powierza się wyłącznie 

Komplementariuszowi (-om). 
2. Akcjonariusze mają prawo do dywidend proporcjonalnie do ich udziału w kapitale 

zakładowym, natomiast Emitent nie planuje wypłacać dywidend. 
3. Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy z 

zastrzeżeniem ograniczenia, o którym mowa w pkt. II 6 niniejszego Memorandum 
Informacyjnego. 

Ograniczenia co do przenoszenia praw z papierów wartościowych: 

Akcje DECATHLON International Shareholding Plan S.C.A. nie mogą zostać zbyte w okresie 
5 lat od dnia wpisu do rejestru akcjonariuszy, z wyjątkiem niżej określonych szczególnych 
okoliczności. Pracownicy mogą zbyć lub mogą zostać zobligowani do zbycia całości lub 
części swoich akcji w następujących okolicznościach: 

1. Obowiązkowe przypadki sprzedaży akcji: 
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a. Odejście ze spółki DECATHLON sp. z o. o.: m.in. wypowiedzenie umowy o pracę 
przez pracownika lub pracodawcę, rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie 
umowy zawartej w ramach międzynarodowego programu praktyk, zakończenie 
pełnienia funkcji w organach spółki przez akcjonariusza. 

b. Śmierć akcjonariusza. 
c. Naruszenie postanowień statutowych. 
d. Popełnienie czynów powodowanych chęcią wyrządzenia szkody interesom, 

reputacji lub wizerunkowi marki spółki oraz szerzej – chęcią zaszkodzenia spółce 
lub grupie DECATHLON. 

e. Skazanie akcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione 
przestępstwo. 
- przypadki obowiązkowej sprzedaży akcji, wymienione w pkt. a – e, pociągają za 
sobą natychmiastową sprzedaż akcji Emitenta, najpóźniej w okresie sprzedaży 
następującym po dacie odejścia lub stwierdzenia powyższych zdarzeń. 

f. Odejście akcjonariusza na emeryturę: akcje Emitenta mogą zostać zachowane 
przez okres 3 lat, licząc od daty przejścia na emeryturę. Po upływie tego terminu, 
akcje muszą zostać sprzedane spółce WEDDELL S.A., chyba że Emitent wyznaczy 
inny podmiot, najpóźniej w okresie sprzedaży następującym po upływie 3 lat od 
chwili odejścia. 
 

2. Przedterminowe zbycie akcji (zależnie od decyzji akcjonariusza): 
W przypadku zajścia zdarzenia wymienionego poniżej lub każdego innego przypadku 
wcześniejszej sprzedaży, na którą Zarząd Emitenta wyrazi zgodę, pracownik ma prawo 
do zbycia i przekazania swoich akcji przed terminem ustalonym w momencie zakupu 
akcji, ale nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zajścia przedmiotowego 
zdarzenia. Do deklaracji sprzedaży należy koniecznie przedstawić do wglądu 
odpowiednie zaświadczenia: 

a. Nabycie, budowa oraz przywrócenie do pierwotnego stanu po klęsce żywiołowej 
głównego miejsca zamieszkania akcjonariusza, 

b. Zawarcie związku małżeńskiego, 
c. Narodziny lub przysposobienie dziecka, 
d. Rozwód lub separacja akcjonariusza na podstawie orzeczenia sądu przewidującego 

samodzielne bądź wspólne z drugim rodzicem wychowywanie co najmniej jednego 
małoletniego dziecka w miejscu zamieszkania akcjonariusza, 

e. Niezdolność do pracy akcjonariusza, jego małżonka lub jego dzieci, 
f. Śmierć małżonka/małżonki akcjonariusza, 
g. Przejście akcjonariusza na emeryturę. 
 
Zarząd zastrzega sobie prawo do przyznania uprawnienia do przedterminowego wyjścia z 
inwestycji także w innych przypadkach zgodnie ze szczegółowymi uregulowaniami 
obowiązującymi na terytorium miejsca siedziby spółki pracodawcy. 
 
Akcje zostaną zbyte nie później niż w kolejnym okresie sprzedaży następującym po dacie 
złożenia kompletnego wniosku o przedterminowe wyjście z inwestycji wraz z 
przedstawieniem do wglądu dokumentów je uzasadniających, na warunkach określonych 
podczas ostatniej wyceny akcji przez komitet ekspertów. Postanowienie zawarte w zdaniu 
poprzedzającym ma zastosowanie zarówno do obowiązkowych przypadków sprzedaży 
akcji, jak i przedterminowego zbycia akcji, zależnego od decyzji akcjonariusza.  
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Świadczenia dodatkowe na rzecz Emitenta ciążące na Nabywcy: 
 
Nie przewiduje się świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta. 
 
Przewidziane w statucie lub przepisach prawa obowiązki uzyskania przez nabywcę lub 
zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązki dokonania określonych zawiadomień: 
 
Celem zbycia akcji należy złożyć stosowny wniosek do DECATHLON sp. z o. o. Wnioski o 
sprzedaż akcji są rozpatrywane raz w miesiącu. Akcje muszą zostać obowiązkowo 
przekazane na rzecz spółki Weddell S.A., z wyjątkiem przypadku wyznaczenia przez 
Emitenta innego podmiotu. Cena sprzedaży akcji Emitenta jest wyznaczona na podstawie 
ostatniej wyceny akcji DECATHLON S.A. na warunkach określonych w statucie.  

 
Każda operacja sprzedaży akcji podlega przepisom podatkowym. Każdy akcjonariusz musi 
się podporządkować obowiązkom podatkowym wynikającym z transakcji zbycia akcji. 
 

9. Zasady dystrybucji oferowanych papierów wartościowych: 
a. Osoby, do których kierowana jest oferta: Uprawnieni Pracownicy DECATHLON sp. z o. 

o., spełniający wymogi szczegółowo określone w pkt. II 7 niniejszego Memorandum 
Informacyjnego.   

b. Termin otwarcia subskrypcji: 1 kwietnia 2019 r. 
c. Termin zamknięcia subskrypcji 30 kwietnia 2019 r. 
d. Zasady, miejsce i termin składania zapisów oraz termin związania zapisem: 

Osoba uprawniona powinna w okresie subskrypcji wypełnić i podpisać deklarację 
zakupu, która zostanie doręczona wraz z niniejszym Memorandum Informacyjnym na 
zasadach określonych w pkt. I 8. W deklaracji zakupu należy wskazać przelaną sumę i 
liczbę zakupionych akcji. Następnie deklarację zakupu należy dostarczyć do siedziby 
DECATHLON sp. z o. o. najpóźniej w ostatnim dniu okresu subskrypcji. Termin 
podwyższenia kapitału zakładowego tj. dzień 28 czerwca 2019 r. jest ostatnim dniem 
terminu związania zapisem. 

e. Zasady, miejsce i terminy dokonywania wpłat oraz skutki prawne niedokonania 
wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej: 
Wpłat na akcje należy dokonywać najpóźniej do ostatniego dnia okresu subskrypcji 
(decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy) na następujący rachunek 
bankowy:  PL 37 1050 0086 1000 0090 3006 0793 otwarty w ING Banku Śląskim S.A. 
W razie niedokonania wpłaty w wyznaczonym terminie lub dokonania wpłaty 
niepełnej osoba uprawniona nie będzie mogła skorzystać z prawa nabycia akcji. 

f. Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków 
prawnych złożonego zapisu, wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie 
uchylenie było skuteczne: 
Na zasadach ogólnych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

g. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych:  
Termin: 4 lipca 2019 r. 
Szczegółowe zasady przydziału: Liczbę akcji przydzielonych na podstawie 
dobrowolnego przelewu określa się dzieląc kwotę przekazaną przez osobę 
uprawnioną przez kurs akcji Emitenta, obowiązujący w momencie dokonania 
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przydziału. Dla uniknięcia części ułamkowych taka liczba podlega zaokrągleniu w dół 
do całkowitej liczby akcji. 

h. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot: 
Dokonane wpłaty zostaną rozliczone w terminie do 10 lipca 2019 r. 
Nadpłacone kwoty zostaną zwrócone na rachunek bankowy osób uprawnionych.  

i. Przypadki, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od 
jej przeprowadzenia: 
Emitent nie przewiduje takiej sytuacji.  

j. Sposób i forma ogłoszenia o: 
- dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobie i terminie zwrotu wpłaconych 
kwot: Informacja zostanie przekazana w formie elektronicznej za pośrednictwem 
wiadomości e-mail, wysłanej do każdej z osób, do których została skierowana oferta.  
- odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu: Informacja zostanie 
przekazana w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej 
do każdej z osób, do których została skierowana oferta. 

10. Informacja, czy emitent będzie udzielał pożyczek, dokonywał zaliczkowych wypłat, 
ustanawiał zabezpieczenia, jak również czy w innej formie, bezpośrednio lub pośrednio, 
będzie finansował nabycie lub objęcie emitowanych lub sprzedawanych przez siebie 
akcji: 
Emitent nie będzie udzielał pożyczek, dokonywał zaliczkowych wpłat, ustanawiał 
zabezpieczenia, jak również nie będzie w żadnej innej formie, bezpośrednio lub 
pośrednio, finansował nabycia lub objęcia emitowanych lub sprzedawanych przez siebie 
akcji.  

 
III. WYKAZ DANYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY UJĘTE W TREŚCI NINIEJSZEGO MEMORANDUM 

INFORMACYJNEGO: 
 
W treści niniejszego Memorandum Informacyjnego nie zostały ujęte następujące 
dane, dotyczące: 
a. Liczby, rodzaju, jednostkowej wartości nominalnej i oznaczenia emisji papierów 

wartościowych, które mają być przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku 
regulowanym;  

b. Przepisu ustawy, zgodnie z którym dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 
może być dokonane na podstawie memorandum; 

c. Wskazania rynku regulowanego, na który emitent planuje wprowadzić papiery 
wartościowe, których dotyczy memorandum, ze wskazaniem planowanego 
terminu rozpoczęcia obrotu 
- z uwagi na fakt, że oferowane papiery wartościowe nie stanowią ani nie będą 
stanowić przedmiotu wniosku o dopuszczenie do obrotu dla celów ich 
dystrybucji na rynku regulowanym lub na innych równoważnych rynkach.  

d. Nazwy (firmy) i siedziby subemitentów; 
e. Wskazania stron umów o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz istotnych 

postanowień tych umów - w przypadku gdy emitent zawarł takie umowy 
f. opinii rady nadzorczej lub opinii równoważnej wymaganej przepisami prawa 

państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, dotyczącej umowy z subemitentem 
- z uwagi na fakt, że na dzień publikacji niniejszego Memorandum 
Informacyjnego Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy o subemisję 
usługową lub inwestycyjną. 
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g. Oznaczenia dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, 
oraz wskazania waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda: 
- z uwagi na fakt, że Emitent nie planuje wypłacać dywidend. 

h. Telefaksu; 
i. Adresu głównej strony internetowej Emitenta; 
j. Adresu poczty elektronicznej Emitenta 

– z uwagi na fakt, że Emitent ich nie posiada. 
k. Opinii zarządu Emitenta uzasadniającej wyłączenie albo ograniczenie prawa 

poboru, o której mowa w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, albo 
równoważnej opinii wymaganej przepisami prawa państwa innego niż 
Rzeczpospolita Polska  
- z uwagi na fakt, iż taka opinia nie jest wymagana, a wyłączenie prawa poboru 
reguluje art. 5 statutu Emitenta.    


