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PODSUMOWANIE
Podsumowanie zawiera zbiór informacji objêtych obowi¹zkiem informacyjnym, zwanych „Elementami”, zgodnie z Za³¹cznikiem XXII
(Zakres informacji w odniesieniu do podsumowañ) do Rozporz¹dzenia Prospektowego. Elementy te ujêto w Dzia³ach od A do E (A.1–E.7)
poni¿ej. Niniejsze Podsumowanie zawiera wszystkie Elementy, których uwzglêdnienie jest wymagane w podsumowaniu dotycz¹cym
tego rodzaju papierów wartoœciowych i emitenta. Brak ci¹g³oœci numeracji wynika z nieobowi¹zkowego charakteru niektórych Elementów.
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e mimo istnienia wymogu zamieszczenia w Podsumowaniu okreœlonego Elementu ze wzglêdu na rodzaj papierów
wartoœciowych i emitenta, nie jest mo¿liwe podanie odpowiednich informacji w odniesieniu do tego Elementu. W takim wypadku
w niniejszym Podsumowaniu podano krótki opis Elementu z informacj¹ „nie dotyczy”.

Dzia³ A – Wstêp i ostrze¿enia
Element

Tytu³

Informacja

A.1

Wstêp i ostrze¿enia

Niniejsze Podsumowanie nie stanowi prospektu emisyjnego na potrzeby Oferty publicznej
i wprowadzenia Akcji Spó³ki do obrotu i nale¿y je traktowaæ wy³¹cznie jako wstêp do prospektu
emisyjnego. Niniejsze Podsumowanie przedstawia fakty i okolicznoœci, które Spó³ka uzna³a
za istotne w odniesieniu do jej dzia³alnoœci i Oferty publicznej Akcji Spó³ki, oraz stanowi
streszczenie informacji szczegó³owo omówionych w innych czêœciach Prospektu. Ewentualna
decyzja o udziale w Ofercie i inwestycji w Akcje Spó³ki powinna zostaæ podjêta po
przeanalizowaniu przez inwestora treœci ca³ego Prospektu (w³¹cznie z wszelkimi zmianami
i aneksami do Prospektu), nie zaœ jedynie na podstawie treœci niniejszego Podsumowania.
Potencjalni inwestorzy powinni wzi¹æ pod uwagê, ¿e w wypadku wyst¹pienia do s¹du
z roszczeniem odnosz¹cym siê do informacji zawartych w Prospekcie (lub w niniejszym
Podsumowaniu) skar¿¹cy inwestor mo¿e byæ zobowi¹zany, na mocy przepisów prawa
krajowego danego pañstwa, do pokrycia kosztów t³umaczenia ca³ego Prospektu przed
wszczêciem postêpowania. Spó³ka ponosi odpowiedzialnoœæ cywiln¹ w odniesieniu do
niniejszego Podsumowania (w tym jego t³umaczenia), wy³¹cznie w wypadku gdy wprowadza
ono w b³¹d, jest niedok³adne lub niespójne z informacjami przedstawionymi w innych
czêœciach Prospektu lub je¿eli w zestawieniu z pozosta³ymi czêœciami Prospektu nie zawiera
ono najwa¿niejszych informacji maj¹cych pomóc inwestorom przy analizowaniu inwestycji
w dane papiery wartoœciowe.

A.2

Nie dotyczy.

Dzia³ B – Emitent
Element

Tytu³

Informacja

B.1

Nazwa prawna i handlowa

AviaAM Leasing AB.

B.2

Siedziba/ forma prawna/
ustawodawstwo/
kraj siedziby

AviaAM Leasing AB jest publiczn¹ spó³k¹ z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, zawi¹zan¹
i prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ zgodnie z przepisami prawa litewskiego, numer identyfikacyjny
spó³ki: 302330793, z siedzib¹ pod adresem Smolensko st. 10, Wilno, Litwa.

B.3

G³ówne czynniki
charakteryzuj¹ce obszary
bie¿¹cej dzia³alnoœci
oraz rodzaj prowadzonej
dzia³alnoœci operacyjnej,
g³ówne kategorie
sprzedawanych produktów
lub œwiadczonych us³ug.
Najwa¿niejsze rynki
dzia³alnoœci

Podstawowe informacje dotycz¹ce dzia³alnoœci Grupy oraz jej najwa¿niejszych rynków
AviaAM Leasing jest miêdzynarodow¹ zintegrowan¹ Grup¹, zajmuj¹c¹ siê nabywaniem,
leasingiem i handlem samolotami komercyjnymi. Grupa skupia sw¹ dzia³alnoœæ na rynku
samolotów u¿ywanych, w tym w szczególnoœci maszyn licz¹cych co najmniej 10 lat.
Dzia³alnoœæ Grupy obejmuje przede wszystkim nabywanie samolotów komercyjnych,
a nastêpnie ich leasing liniom lotniczym na ca³ym œwiecie w celu osi¹gniêcia atrakcyjnej stopy
zwrotu z kapita³u. Samoloty udostêpniane s¹ liniom lotniczym w leasingu operacyjnym
(„dry lease”), w ramach którego wszelkie koszty operacyjne w okresie trwania umowy,
w tym koszty utrzymania, ubezpieczeñ i podatków, ponosi leasingobiorca.
Oprócz leasingu operacyjnego samolotów Grupa prowadzi równie¿ aktywn¹ dzia³alnoœæ
w zakresie handlu samolotami, w ramach której kupuje, remontuje i sprzedaje aktywa
lotnicze.
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Grupa dzia³a g³ównie na rynkach wschodz¹cych, takich jak Rosja i kraje WNP, które
charakteryzuj¹ siê znacznym potencja³em wzrostu rynku leasingu samolotów oraz
dynamicznym rozwojem infrastruktury lotniczej, a tak¿e poszukuje mo¿liwoœci biznesowych
na ca³ym œwiecie. Co do zasady, rynki wschodz¹ce cechuje rosn¹cy popyt na lotnicze
przewozy pasa¿erskie oraz mniejsze nasycenie w porównaniu z bardziej rozwiniêtymi rynkami
w Ameryce Pó³nocnej i Europie Zachodniej. Ponadto linie lotnicze dzia³aj¹ce na niektórych
rynkach wschodz¹cych maj¹ bardziej ograniczone mo¿liwoœci finansowania, co pozwala
Grupie na stosowanie stawek leasingowych, które s¹ relatywnie wy¿sze w porównaniu
ze stawkami obowi¹zuj¹cymi na bardziej rozwiniêtych rynkach.
Grupa koncentruje sw¹ dzia³alnoœæ na niszowym rynku samolotów u¿ywanych, w tym
w szczególnoœci na rynku u¿ywanych samolotów w¹skokad³ubowych, jak np. Boeing 737,
Boeing 757 czy Airbus A320s, oraz charakteryzuj¹cych siê wysokim potencja³em samolotów
regionalnych, jak np. Bombardier CRJs lub Embraer ERJs.
Na 31 grudnia 2012 r. Grupa posiada³a osiemnaœcie samolotów: cztery Boeingi 737-300,
szeœæ Boeingów 737-500, jeden Boeing 757-200 oraz siedem Bombardierów CRJ200.
Z tej liczby piêtnaœcie samolotów by³o u¿ytkowanych przez klientów w ramach umów leasingu
operacyjnego, dwa samoloty by³y przygotowywane do u¿ytku, a jeden by³ wy³¹czony
z eksploatacji po up³ywie okresu leasingu. Poza wspomnianymi 18 samolotami, na 31 grudnia
2012 r. 1 samolot (bêd¹cy w³asnoœci¹ Joint Venture, w którym Grupa posiada 50-procentowy
udzia³) by³ przebudowywany do standardu samolotu biznesowego.
Wed³ug stanu na 31 marca 2013 r. w portfelu Grupy znajdowa³o siê 19 samolotów: cztery
Boeingi 737-300, szeœæ Boeingów 737-500, jeden Boeing 757-200 oraz osiem Bombardierów
CRJ200. 17 samolotów by³o u¿ytkowanych w ramach umów leasingu operacyjnego, a dwa
samoloty by³y przygotowywane do oddania w leasing.
Samoloty bêd¹ce obecnie przedmiotem leasingu:
Typ samolotu

Wg stanu na 31 marca

Wg stanu na 31 grudnia

2013

2012

2012

2011

2010

Boeing 737-300

4

4

3

4

4

Boeing 737-500

4

4

4

4

4

Boeing 757-200

1

1

1

1

1

Bombardier CRJ200

8

5

7

3

–

17

14

15

12

9

Razem
ród³o: Spó³ka

Poni¿sze tabele przedstawiaj¹ informacje na temat transakcji dotycz¹cych samolotów,
przeprowadzonych przez Grupê oraz Joint Venture, w którym Grupa posiada udzia³, w okresie
od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz w okresach trzech miesiêcy zakoñczonych
31 marca 2013 r. i 31 marca 2012 r. (liczba nowych umów leasingu, liczba samolotów
zakupionych oraz sprzedanych przez Grupê).
Transakcja

Rok zakoñczony 31 grudnia
2012

2011

2010

Razem

Zakup samolotów

13

5

–

18

Boeing 737-300

1

–

–

1

Boeing 737-500

2

–

–

2

10

5

–

15

Sprzeda¿ samolotów

7

1

–

8

Boeing 737-300

1

–

–

1

Bombardier CRJ200

6

1

–

7

Nowe umowy leasingu

Bombardier CRJ200

5

3

1

9

Boeing 737-300

1

–

1

2

Bombardier CRJ200

4

3

–

7

ród³o: Spó³ka
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W 2012 r. przychody z tytu³u leasingu samolotów (tj. przychody z tytu³u leasingu, dodatkowych
op³at leasingowych oraz pozosta³e przychody), jak zosta³o to bardziej szczegó³owo opisane
w czêœci B.7 poni¿ej, stanowi³y 52,0% ³¹cznych przychodów (2011 r.: 80,0%; 2010 r.:
100,0%). Udzia³ przychodów ze sprzeda¿y samolotów wzrós³ z 20,0% w 2011 r. do 48,0%
w 2012 r. w zwi¹zku z rozpoczêciem przez Grupê aktywnej dzia³alnoœci w zakresie handlu
samolotami.
Trzy miesi¹ce zakoñczone
31 marca

Transakcja

2013

2012

Zakup samolotów

1

3

Boeing 737-300

–

–

Boeing 737-500

–

–

Bombardier CRJ200

1

3

Sprzeda¿ samolotów

1

1

Boeing 737-300

1

–

Bombardier CRJ200

–

1

Nowe umowy leasingu

2

2

Boeing 737-300

1

–

Bombardier CRJ200

1

2

ród³o: Spó³ka

W okresie trzech miesiêcy zakoñczonym 31 marca 2013 r. przychody z tytu³u leasingu
samolotów (tj. przychody z tytu³u leasingu oraz dodatkowych op³at leasingowych), jak zosta³o
to bardziej szczegó³owo opisane w czêœci B.7 poni¿ej, stanowi³y 100,0% ³¹cznych przychodów
(w okresie trzech miesiêcy zakoñczonym 31 marca 2012 r.: 55,6%). W tym okresie nie zawarto
¿adnych transakcji kupna i sprzeda¿y samolotów.

ród³a przewagi konkurencyjnej
Grupa posiada szereg mocnych stron wyró¿niaj¹cych j¹ na tle konkurencji, które umo¿liwi³y
jej dynamiczny rozwój i wypracowanie silnej pozycji w bran¿y lotniczej. Grupa bêdzie nadal
wykorzystywaæ te elementy przewagi konkurencyjnej, poniewa¿ – w opinii Kierownictwa – maj¹
one kluczowe znaczenie dla powodzenia dalszej dzia³alnoœci Grupy:

•

Bezpoœredni dostêp do rynków o du¿ym potencjale rozwoju

Grupa jest jedynym podmiotem w Europie Œrodkowo-Wschodniej, który zajmuje siê leasingiem
samolotów w¹skokad³ubowych i regionalnych. Lokalizacja dzia³alnoœci Grupy w pobli¿u rynków
wschodnioeuropejskich pozwoli³a jej na zajêcie pozycji na tych rynkach i zbudowanie trwa³ych
relacji z klientami. Wspó³praca ta jest dla Grup Ÿród³em wiedzy na temat rynku oraz umo¿liwia
jej pozyskiwanie atrakcyjnych mo¿liwoœci biznesowych i gwarantuje odpowiedni¹ stopê zwrotu
dla akcjonariuszy.

•

Koncentracja dzia³alnoœci na
w¹skokad³ubowych i regionalnych

niszowym

rynku

u¿ywanych

samolotów

Znacz¹cy leasingodawcy dzia³aj¹cy na rynku lotniczym zwykle koncentruj¹ dzia³alnoœæ
na leasingu samolotów nowych, co wymaga znacznych nak³adów kapita³owych i finansowania
d³u¿nego. W wypadku samolotów u¿ywanych zapotrzebowanie na kapita³ jest mniejsze,
a przychody generowane z ich leasingu s¹ wy¿sze w relacji do wartoœci samolotów
ni¿ w wypadku jednostek nowych. Starsze i nowsze samoloty tego samego typu nie ró¿ni¹ siê
w istotnym stopniu, o ile w ogóle, pod wzglêdem funkcjonalnym i konstrukcyjnym.
Koncentracja na u¿ywanych samolotach gwarantuje Grupie wy¿sze stopy zwrotu z inwestycji i,
co za tym idzie, generuje wiêksz¹ wartoœæ dla akcjonariuszy. Ponadto mniejsze zaanga¿owanie
kapita³u i ni¿sze zad³u¿enie w przeliczeniu na jeden samolot minimalizuj¹ ryzyko zwi¹zane
ze zmiennoœci¹ rynków finansowych, co daje Grupie przewagê nad podmiotami
specjalizuj¹cymi siê w leasingu nowych samolotów, w wypadku których nak³ady kapita³owe
i zad³u¿enie s¹ wy¿sze.
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•

Wiedza, doœwiadczenie, kontakty w bran¿y

Zarówno oferty sprzeda¿y samolotów, jak i potencjalne mo¿liwoœci leasingu dostêpne na rynku
nie zawsze odzwierciedlaj¹ wszystkie dostêpne informacje na temat danych aktywów,
np. w sytuacji, gdy niektóre osoby uzyskuj¹ wczeœniejszy dostêp do okreœlonych informacji
lub gdy dana osoba nie dokona odpowiedniej analizy dostêpnych danych. Bran¿a lotnicza
stanowi hermetyczn¹ spo³ecznoœæ, w której nawi¹zane relacje odgrywaj¹ istotn¹ rolê. Wiedza,
kompetencje i doœwiadczenie oraz wieloletnie relacje w bran¿y pozwalaj¹ Grupie efektywnie
identyfikowaæ potencjalne transakcje poprzez weryfikacjê Ÿróde³ informacji i komunikacjê
z innymi uczestnikami rynku. Dziêki temu Grupa jest w stanie pozyskiwaæ atrakcyjne
mo¿liwoœci inwestycyjne i korzystne umowy leasingowe. Ponadto wielu pracowników
i partnerów biznesowych Grupy utrzymuje d³ugotrwa³e kontakty osobiste z kluczowymi
graczami w bran¿y lotniczej. Umo¿liwiaj¹ one Grupie czerpanie korzyœci z dobrych inwestycji
i przyczyniaj¹ siê do jej dynamicznego wzrostu.

•

Zdolnoœæ do realizacji transakcji po atrakcyjnych cenach

Dziêki rozleg³ej sieci kontaktów w bran¿y kadra zarz¹dzaj¹ca Grupy jest w stanie uzyskiwaæ
informacje o pojawiaj¹cych siê mo¿liwoœciach nabycia samolotów od w³aœcicieli
zmuszonych sprzedaæ aktywa ze wzglêdu na sw¹ trudn¹ sytuacjê, a wiêc po atrakcyjnej dla
Grupy cenie. Grupa ma zamiar prowadziæ dzia³alnoœæ wed³ug zdyscyplinowanej strategii
inwestycyjnej i w wielu przypadkach pozyskiwaæ samoloty, wykorzystuj¹c do tego celu
posiadane d³ugoletnie relacje. Wœród podmiotów sprzedaj¹cych samoloty niejednokrotnie
znajduj¹ siê instytucje finansowe, które przejê³y maszyny w wyniku realizacji zabezpieczenia,
a tak¿e leasingodawcy i poœrednicy, dla których istotne jest ryzyko niepowodzenia
zamkniêcia transakcji, w zwi¹zku z czym wspó³pracuj¹ wy³¹cznie z nabywcami, z którymi
maj¹ ugruntowane relacje.

•

Elastycznoœæ i otwarte podejœcie do potrzeb klientów

Du¿e firmy dzia³aj¹ce na rynku leasingu samolotów, jak np. GECAS czy ILFC, skupiaj¹ siê
na wspó³pracy z du¿ymi liniami lotniczymi, które zazwyczaj sk³adaj¹ wiêksze zamówienia
i maj¹ standardowe wymagania w zakresie specyfikacji technicznej, warunków leasingu
i struktury transakcji. Mniejsi operatorzy, którzy maj¹ szczególne, odbiegaj¹ce od
standardowych wymagania, s¹ dla Grupy idealnym rynkiem docelowym, gdzie elastycznoœæ
i mo¿liwoœæ dostosowania oferty do wymogów klienta jest bardzo po¿¹dan¹ cech¹.
Elastyczny model wspó³pracy i indywidualne podejœcie pozwalaj¹ Grupie na efektywne
spe³nianie oczekiwañ mniejszych linii lotniczych. Koncentracja na specyficznych
wymaganiach poszczególnych klientów sprawia, ¿e Grupa nie musi konkurowaæ z du¿ymi
leasingodawcami, oraz pozwala na stworzenie mocnych podstaw do budowy d³ugotrwa³ych
relacji z klientem.

•

Wspó³praca z Avia Solutions Group

Dziêki wspó³pracy z Avia Solutions Group AB i jej podmiotami zale¿nymi („ASG”) Grupa
ma dostêp do rozbudowanej sieci sprzeda¿y, jak równie¿ wsparcia technicznego, prawnego
i handlowego realizowanego poprzez ASG. Ponadto wspó³praca z powi¹zanym z ASG
dostawc¹ us³ug utrzymania i napraw samolotów (FL Technics AB) pozwala Grupie na
minimalizacjê ryzyka zwi¹zanego z wartoœci¹ rezydualn¹ samolotów, zapewniaj¹c kana³
sprzeda¿y samolotów wy³¹czonych z eksploatacji po up³ywie okresu leasingu w celu
ich demonta¿u i sprzeda¿y uzyskanych w ten sposób czêœci. W opinii Kierownictwa taka
wspó³praca zwiêksza mo¿liwoœci maksymalizacji rentownoœci w ramach zarz¹dzania flot¹
oraz minimalizacji ryzyka w ca³ym okresie eksploatacji posiadanych maszyn. Wspó³praca
z FL Technics AB pozwala te¿ Grupie na wykonywanie konserwacji i napraw nabytych maszyn
w najbardziej efektywny sposób, co poszerza spektrum dostêpnych opcji w zakresie
nabywania samolotów, a tak¿e zwiêksza rentownoœæ posiadanych maszyn dziêki mo¿liwoœci
ich przebudowy ze standardowych samolotów komercyjnych na samoloty biznesowe
lub transportowe.
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•

W pe³ni zintegrowana oferta

Mimo ¿e Grupa pozycjonuje siê g³ównie jako leasingodawca samolotów, wspó³praca z Avia
Solutions Group umo¿liwia zapewnienie klientom w pe³ni zintegrowanej oferty w obszarze
zakupu, zarz¹dzania, remontów, naprawy, leasingu i sprzeda¿y samolotów oraz szkoleñ
pilotów. Dziêki kompleksowemu podejœciu do potrzeb klientów, ³¹cz¹c oferty ró¿nych
podmiotów, Grupa jest w stanie zapewniæ bardziej atrakcyjne i ca³oœciowe rozwi¹zania, co daje
jej zasadnicz¹ przewagê nad spó³kami zajmuj¹cymi siê wy³¹cznie leasingiem.

Strategia dzia³alnoœci i rozwoju
Zdaniem Kierownictwa strategia oparta na poni¿szych dzia³aniach pozwoli Grupie nadal
œwiadczyæ us³ugi obecnym klientom, zwiêkszaæ bazê klientów, zarz¹dzaæ posiadanymi
samolotami i rozbudowywaæ portfel aktywów, a tak¿e optymalizowaæ przychody i rentownoœæ
oraz umacniaæ pozycjê rynkow¹:

B.4a

Najnowsze trendy
o istotnym znaczeniu
dla bran¿y lotniczej

•

koncentracja na dynamicznie rozwijaj¹cych siê rynkach;

•

rozbudowa floty samolotów;

•

generowanie wysokich stóp zwrotu z inwestycji dziêki koncentracji na segmencie
u¿ywanych samolotów komercyjnych;

•

elastyczne dostosowywanie siê do aktualnej sytuacji rynkowej i gospodarczej;

•

wykorzystywanie doœwiadczenia i kontaktów kadry zarz¹dzaj¹cej.

W perspektywie d³ugofalowej obs³uga wzmo¿onego ruchu pasa¿erskiego zwiêkszy
zapotrzebowanie na nowe samoloty. Zgodnie z Bie¿¹cym Przegl¹dem Rynku 2012–2031
Boeinga, poprawiaj¹ca siê kondycja gospodarki œwiatowej daje nadziejê na powrót stóp
wzrostu w bran¿y lotniczej do poziomu 5% w skali roku. Przewiduje siê, ¿e w ci¹gu kolejnych
20 lat liczba samolotów komercyjnych na œwiecie wzroœnie dwukrotnie.
G³ówne elementy zapewniaj¹ce wzrost popytu na nowe i u¿ywane samoloty to:

•

wysokie tempo wzrostu gospodarczego i rosn¹ce zapotrzebowanie na us³ugi transportu
pasa¿erskiego na rynkach wschodz¹cych,

•

liberalizacja miêdzynarodowych i krajowych przewozów lotniczych,

•

popularyzacja pasa¿erskich przewozów lotniczych dziêki tanim liniom lotniczym.

Koniecznoœæ wymiany samolotów, które ze wzglêdu na wiek nie mog¹ byæ d³u¿ej
eksploatowane lub zostaj¹ przystosowane do transportu towarów, jest wa¿nym czynnikiem
wzrostu zapotrzebowania na maszyny lotnicze, zw³aszcza w du¿ych, rozwiniêtych regionach.
Zapotrzebowanie na wymianê maszyn lotniczych jest kszta³towane przez szereg czynników,
w tym:

•

kwestie dotycz¹ce ekonomiki eksploatacji, niezawodnoœci maszyn oraz kwestie
œrodowiskowe;

•

rozwój nowych technologii, zw³aszcza innowacje w konstrukcji samolotów i silników;

•

wymiana starszych samolotów ze wzglêdu na zakoñczenie ich okresu u¿ytecznoœci
ekonomicznej;

•

przystosowanie samolotów pasa¿erskich do obs³ugi transportu towarowego.

W przysz³oœci operatorzy linii lotniczych bêd¹ nadal pozyskiwaæ samoloty w drodze leasingu,
rzadziej decyduj¹c siê na zakup maszyn. Zgodnie z materia³em Visiongain Rynek Leasingu
Samolotów Handlowych 2011–2021, ¿e w 2021 r. samoloty leasingowane bêd¹ stanowiæ
39% wszystkich eksploatowanych samolotów komercyjnych (wobec 32% w 2011 r.).
Perspektywy dotycz¹ce zapotrzebowania na samoloty w krajach WNP s¹ obiecuj¹ce i stale siê
poprawiaj¹. Istotnym czynnikiem wzrostu liczby i wielkoœci zamówieñ na nowe samoloty jest
d¹¿enie do wymiany samolotów starszej generacji nadal u¿ywanych w krajach WNP.
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B.5

Informacje o Grupie.
Pozycja Spó³ki w Grupie

Obecn¹ strukturê organizacyjn¹ Grupy ilustruje poni¿szy schemat.
AviaAM Leasing AB

(Litwa)

100%
AviaAM B01 UAB

(Litwa)

AviaAM B02 UAB

(Litwa)

AviaAM B03 UAB

(Litwa)

AviaAM B04 UAB

(Litwa)

AviaAM B05 UAB

(Litwa)

AviaAM B06 UAB

(Litwa)

AviaAM B07 UAB

(Litwa)

100%

100%

100%

100%

100%

100%
(Bermudy)

100%

(Cypr)

AAL Capital Aircraft
Holdings Ltd.

100%

AviaAM Leasing
Bermuda Ltd.

100%

50%

AviaAM B08 Ltd.

Regional Charter Capital
Ltd.

(Bermudy)

(Bermudy)

Na dzieñ niniejszego Prospektu Grupa liczy³a 12 podmiotów. Spó³ka posiada 10 podmiotów
zale¿nych oraz udzia³ w jednym Joint Venture.
B.6

Osoby posiadaj¹ce,
w sposób bezpoœredni
lub poœredni, udzia³y
w kapitale Spó³ki
lub prawa g³osu
podlegaj¹ce obowi¹zkowi
zg³oszenia na mocy
prawa litewskiego,
wraz z podaniem
wielkoœci udzia³u ka¿dej
z takich osób;
Prawa g³osu g³ównych
akcjonariuszy;
Bezpoœrednia
lub poœrednia kontrola
nad Spó³k¹

Zestawienie akcjonariuszy Spó³ki na dzieñ niniejszego Prospektu:

Liczba akcji
i g³osów

Nr

Akcjonariusz

1.

ZIA Valda Cyprus Leasing Ltd.

17 078 622

58,00

2.

Mesotania Holdings Ltd.

10 899 858

37,01

3.

Linas Dovydÿenas

Cz³onek Zarz¹du

441 717

1,50

4.

Gediminas iemelis

Prezes Zarz¹du

323 926

1,10

5.

Aurimas Sanikovas

Cz³onek Zarz¹du

294 478

1,00

6.

Virginija Svilainytÿe

7.

Tadas Goberis

8.

IA Valda AB

9.

Indeco: Investment
and Development UAB
Razem

Funkcja w Zarz¹dzie Spó³ki

Posiadany
udzia³
procentowy
w liczbie
akcji
i g³osach

Dyrektor Generalny

161 963

0,55

147 239

0,50

60 000

0,20

40 000

0,14

29 447 803

100,00

ród³o: Spó³ka
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Na dzieñ niniejszego Prospektu akcje Spó³ki by³y w posiadaniu dziewiêciu akcjonariuszy.
Dwaj G³ówni Akcjonariusze posiadaj¹ 95,01% akcji Spó³ki.
Gediminas iemelis posiada bezpoœrednio 1,1% akcji Spó³ki, a tak¿e jest poœrednio
akcjonariuszem Spó³ki i sprawuje nad ni¹ poœredni¹ kontrolê poprzez ZIA Valda Cyprus
Leasing Ltd. Jak wskazano powy¿ej, ZIA Valda Cyprus Leasing Ltd. posiada 58% akcji Spó³ki,
a jedynym akcjonariuszem ZIA Valda Cyprus Leasing Ltd. jest spó³ka IA Valda AB, w której
80-procentowy udzia³ posiada Gediminas iemelis.
B.7

Wybrane najwa¿niejsze
historyczne informacje
finansowe;
Opis znacz¹cych zmian
sytuacji finansowej
i wyniku operacyjnego
Spó³ki po zakoñczeniu
okresu objêtego
najwa¿niejszymi
historycznymi
informacjami finansowymi

Rok zakoñczony 31 grudnia

WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA
z CA£KOWITYCH DOCHODÓW (w tys. USD)

2012

2011

2010

Przychody ze sprzeda¿y

60 242

27 528

20 785

Zysk operacyjny

27 057

21 675

(5 871)

Koszty finansowe netto

(3 981)

(4 173)

373

Zysk (strata) brutto

23 076

17 502

(5 498)

Zysk (strata) za rok obrotowy

19 603

15 069

(5 486)

6 424

5 771

–

26 027

20 840

(5 486)

Pozosta³e ca³kowite dochody ogó³em
Ca³kowite dochody ogó³em

31 grudnia

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. USD)

2012

2011

2010

Aktywa trwa³e

66 989

53 154

38 981

Aktywa obrotowe

24 971

21 542

5 083

Aktywa ogó³em

91 960

74 696

44 064

Kapita³ w³asny ogó³em

22 600

(1 454)

(34 430)

Zobowi¹zania d³ugoterminowe

47 827

54 687

61 625

Zobowi¹zania krótkoterminowe

21 533

21 463

16 869

Kapita³ w³asny i zobowi¹zania ogó³em

91 960

74 696

44 064

Rok zakoñczony 31 grudnia

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU
PRZEP£YWÓW PIENIÊ¯NYCH (w tys. USD)
Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci
operacyjnej
Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci
inwestycyjnej
Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci finansowej

2012

2011

2010

17 512

24 301

10 479

(9 222)

(1 369)

(1 539)

(13 854)

(10 178)

(10 110)

(5 564)

12 754

(1 170)

Zwiêkszenie/(zmniejszenie) netto stanu
œrodków pieniê¿nych i innych aktywów
pieniê¿nych

ród³o: Sprawozdania finansowe sporz¹dzone zgodnie z MSSF

WYBRANE POZYCJE ŒRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA
z CA£KOWITYCH DOCHODÓW (w tys. USD)
Przychody ze sprzeda¿y
Zysk operacyjny
Koszty finansowe netto

2013
(niebadane)

2012
(niebadane)

6 578

12 399

2 662

6 710

(1 036)

(854)

Zysk (strata) brutto

1 626

5 856

Zysk (strata) za rok obrotowy

1 412

4 975

Pozosta³e ca³kowite dochody ogó³em
Ca³kowite dochody ogó³em
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Trzy miesi¹ce zakoñczone
31 marca

–

–

1 412

4 975
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WYBRANE POZYCJE ŒRÓDROCZNEGO BILANSU
(w tys. USD)

Wg stanu na
31 marca 2013
(niebadane)

31 grudnia 2012
(niebadane)

Aktywa trwa³e

70 180

Aktywa obrotowe

20 737

66 989
24 971

Aktywa ogó³em

90 917

91 960

Kapita³ w³asny ogó³em

24 011

22 600

Zobowi¹zania d³ugoterminowe

48 905

47 827

Zobowi¹zania krótkoterminowe

18 001

21 533

Kapita³ w³asny i zobowi¹zania ogó³em

90 917

91 960

WYBRANE POZYCJE ŒRÓDROCZNEGO RACHUNKU
PRZEP£YWÓW PIENIÊ¯NYCH (w tys. USD)
Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci operacyjnej

Trzy miesi¹ce zakoñczone
31 marca
2013
(niebadane)

2012
(niebadane)

3 727

405

103

(3 134)

Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci finansowej

(5 501)

(3 563)

Zwiêkszenie/(zmniejszenie) netto stanu œrodków
pieniê¿nych i innych aktywów pieniê¿nych

(1 671)

(6 292)

Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci inwestycyjnej

ród³o: Sprawozdania finansowe sporz¹dzone zgodnie z MSSF, œródroczna skonsolidowana informacja
finansowa

Walut¹ funkcjonaln¹ Spó³ki oraz wszystkich jej Podmiotów Zale¿nych, w tym Joint Venture, jest
dolar amerykañski (USD), poniewa¿ znaczna czêœæ ich dzia³alnoœci rozliczana jest w tej
walucie, a cz³onkowie kadry kierowniczej stosuj¹ tê walutê na potrzeby zarz¹dzania ryzykiem
dzia³alnoœci oraz zarz¹dzania ekspozycj¹, a tak¿e w celu pomiaru wyników dzia³alnoœci.

Istotne zmiany poziomu przychodów Grupy
W roku obrotowym zakoñczonym 31 grudnia 2012 r. przychody ze sprzeda¿y Grupy wynios³y
60,2 mln USD i wzros³y o 118,8%, z poziomu 27,5 mln USD w 2011 r. Wzrost ten by³
spowodowany wiêksz¹ liczb¹ zrealizowanych transakcji w obszarze handlu samolotami, a tak¿e
wiêksz¹ liczb¹ samolotów oddanych w leasing. W roku obrotowym zakoñczonym 31 grudnia
2011 r. przychody ze sprzeda¿y Grupy osi¹gnê³y wartoœæ 27,5 mln USD i wzros³y o 32,4%
w stosunku do przychodów w roku 2010. Wzrost by³ g³ównie spowodowany zwiêkszeniem siê
liczby samolotów oddanych w leasing.
W okresie trzech miesiêcy zakoñczonym 31 marca 2013 r. przychody ze sprzeda¿y Grupy
wynios³y 6,6 mln USD, wobec 12,4 mln USD w analogicznym okresie poprzedniego roku
(spadek o 46,9%). Zmiana ta wynika³a g³ównie z faktu, i¿ w tym okresie w 2013 r. Grupa nie
zrealizowa³a ¿adnych transakcji w obszarze handlu samolotami.

Istotne zmiany w zakresie pozycji finansowej Grupy
W Grupie nie wydarzy³y siê ¿adne znacz¹ce zdarzenia poza normalnym trybem dzia³alnoœci,
które wp³ynê³y na jej pozycjê finansow¹. Wszelkie zmiany maj¹ce wp³yw na jej pozycjê
finansow¹ wynika³y ze zwyk³ej dzia³alnoœci leasingowej oraz handlowej.
Informacje dotycz¹ce dzia³alnoœci leasingowej i handlowej zosta³y wskazane w tabelach
w czêœci B.3 Podsumowania opisuj¹cych transakcje Grupy dotycz¹ce samolotów wraz z Joint
Venture zawartymi pomiêdzy 1 stycznia 2010 r. a 31 grudnia 2012 r., a tak¿e podczas kwarta³u
zakoñczonego 31 marca 2013 r. oraz kwarta³u zakoñczonego 31 marca 2012 r.
Na 31 grudnia 2012 r. wartoœæ aktywów ogó³em Grupy wynios³a 92,0 mln USD (wzrost
o 23,1% w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2011 r.). Z kolei na 31 grudnia 2011 r. wartoœæ
aktywów ogó³em wynios³a 74,7 mln USD (wzrost o 69,5% w porównaniu z 31 grudnia 2010 r.).
Na 31 grudnia 2012 r. aktywa ogó³em Grupy by³y finansowane w 24,6% kapita³em w³asnym
i w 75,4% zobowi¹zaniami finansowymi.
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Na 31 marca 2013 r. wartoœæ aktywów ogó³em Grupy wynios³a 90,9 mln USD (spadek o 1,1%
w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2012 r.). Z kolei na 31 grudnia 2012 r. wartoœæ
aktywów ogó³em wynios³a 91,7 mln USD. Na 31 marca 2013 r. aktywa ogó³em Grupy by³y
finansowane w 26,4% kapita³em w³asnym i 73,6% zobowi¹zaniami finansowymi.
B.8

Wybrane najwa¿niejsze
informacje finansowe
pro forma

Nie dotyczy. Niniejszy Prospekt nie zawiera informacji finansowych pro forma.

B.9

Prognoza zysków

Prognozowane Informacje Finansowe za rok zakoñczony 31 grudnia 2013 r. (USD’000).
Rok zakoñczony
31 grudnia 2012
– realizacja

Rok zakoñczony
31 grudnia 2013
– prognoza

Przychody ze sprzeda¿y

60 242

57 049

Zysk za rok obrotowy

19 603

19 605

EBITDA

36 430

38 343

Do Prognozowanych Informacji Finansowych za³¹czono Niezale¿ny Raport z us³ugi
poœwiadczaj¹cej dotycz¹cej Prognozowanych Informacji Finansowych (Independent
Assurance Report) sporz¹dzony przez PricewaterhouseCoopers UAB.
B.10

Zastrze¿enia zawarte
w raporcie bieg³ego
rewidenta w odniesieniu
do historycznych
informacji finansowych

Nie dotyczy. Raport bieg³ego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji finansowych
nie zawiera zastrze¿eñ.

B.11

Kapita³ obrotowy

W opinii Spó³ki, kapita³ obrotowy Grupy, rozumiany jako zdolnoœæ Grupy do pozyskiwania
funduszy i innych p³ynnych œrodków niezbêdnych do terminowego regulowania zobowi¹zañ,
jest wystarczaj¹cy, by pokryæ potrzeby Grupy w okresie 12 miesiêcy od daty Prospektu.

Dzia³ C – Papiery wartoœciowe
Element

Tytu³

Informacja

C.1

Typ i klasa papierów
wartoœciowych
i ich kod identyfikacyjny

Wszystkie Akcje (w tym Akcje Oferowane) s¹ zwyk³ymi akcjami imiennymi o wartoœci
nominalnej 1 LTL na akcjê. Akcje s¹ oznaczone kodem ISIN (Miêdzynarodowy Numer
Identyfikacji Papierów Wartoœciowych) LT0000128555.
Wszystkie Akcje, w tym Akcje Oferowane, s¹ traktowane na równi (bez ¿adnego uprzywilejowania)
pod wzglêdem praw maj¹tkowych i niemaj¹tkowych przys³uguj¹cych akcjonariuszom z ich tytu³u.

C.2

Waluta emisji

Walut¹ emisji Akcji jest lit litewski (LTL), jednak wszystkie kwoty pieniê¿ne w ramach Oferty
bêd¹ realizowane w z³otych (PLN).

C.3

Liczba akcji
wyemitowanych
i w pe³ni op³aconych/
wyemitowanych
i nieop³aconych w pe³ni;
Wartoœæ nominalna
na akcjê

Na dzieñ niniejszego Prospektu kapita³ zak³adowy Spó³ki wynosi 29 447 803 LTL i dzieli siê
na 29 447 803 Akcje imienne o wartoœci nominalnej 1 LTL na akcjê.

Prawa zwi¹zane
z papierami
wartoœciowymi

Zgodnie z postanowieniami pkt 5.1 i 5.2 Statutu Spó³ki, prawa z Akcji Spó³ki s¹ nastêpuj¹ce:

C.4
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Na dzieñ niniejszego Prospektu wszystkie wyemitowane i pozostaj¹ce w obrocie Akcje s¹
w pe³ni op³acone.

–

prawo do udzia³u w zyskach Spó³ki (dywidendy);

–

prawo do wyp³aty ze œrodków Spó³ki w sytuacji obni¿enia kapita³u zak³adowego w celu
wyp³aty œrodków akcjonariuszom;

–

prawo do nieodp³atnego otrzymania akcji w wypadku podwy¿szenia kapita³u zak³adowego
ze œrodków w³asnych Spó³ki, z wyj¹tkiem przypadków okreœlonych przepisami Prawa
Spó³ek;

AviaAM Leasing AB

–

prawo pierwokupu nowo emitowanych akcji Spó³ki lub obligacji zamiennych, z wyj¹tkiem
sytuacji, gdy zgodnie z procedur¹ przewidzian¹ przepisami Prawa Spó³ek Walne
Zgromadzenie podejmie decyzjê o wy³¹czeniu prawa poboru w odniesieniu do wszystkich
akcjonariuszy (decyzja taka musi zostaæ podjêta wiêkszoœci¹ 3/4 g³osów akcjonariuszy
obecnych na Walnym Zgromadzeniu);

–

prawo do udzielania po¿yczek Spó³ce w trybie okreœlonym obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa litewskiego;

–

prawo do udzia³u w maj¹tku Spó³ki pozosta³ym po jej likwidacji;

–

prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

–

prawo do zadawania pytañ odnoœnie do punktów porz¹dku obrad Walnego Zgromadzenia
przed terminem Walnego Zgromadzenia;

–

prawo do g³osowania na Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z prawami wynikaj¹cymi
z posiadanych akcji;

–

prawo do uzyskania informacji o Spó³ce w trybie okreœlonym przepisami Prawa Spó³ek;

–

prawo do zwrócenia siê do s¹du o przyznanie odszkodowania za szkody wyrz¹dzone
przez cz³onków Zarz¹du lub Dyrektora Generalnego Spó³ki w wyniku niewykonania
lub nienale¿ytego wykonania przez nich obowi¹zków przewidzianych przepisami prawa
Republiki Litewskiej i Statutem Spó³ki, a tak¿e w innych przypadkach przewidzianych
przepisami prawa;

–

inne prawa maj¹tkowe i niemaj¹tkowe wskazane w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa
litewskiego.

Wszystkie Akcje daj¹ takie same prawa ich posiadaczom.
C.5

Ograniczenia zbywalnoœci
papierów wartoœciowych

Nie dotyczy. Zbywalnoœæ akcji Spó³ki (w tym Akcji Oferowanych) nie jest w ¿aden sposób
ograniczona, jak to zosta³o opisane w odpowiednich przepisach prawa.

C.6

Dopuszczenie do obrotu/
Nazwa rynku
regulowanego

Na dzieñ niniejszego Prospektu ¿adne Akcje nie zosta³y dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym. Spó³ka ubiega siê o dopuszczenie do obrotu do 43 305 593 akcji zwyk³ych
imiennych (w tym do 13 857 790 Akcji nowej emisji) na Warszawskiej Gie³dzie Papierów
Wartoœciowych.

C.7

Polityka wyp³aty
dywidendy

Spó³ka nie posiada zatwierdzonej polityki wyp³aty dywidendy i nie obowi¹zuj¹ w tym zakresie
¿adne ograniczenia. Decyzja w sprawie wyp³aty dywidendy akcjonariuszom podejmowana
jest przez Walne Zgromadzenie, przy czym prawo do przedstawiania projektu uchwa³y
w sprawie wyp³aty dywidendy przys³uguje Zarz¹dowi, Radzie Nadzorczej oraz akcjonariuszom
posiadaj¹cym co najmniej 1/20 wszystkich akcji i g³osów na Walnym Zgromadzeniu.
Kierownictwo Spó³ki nie wyklucza mo¿liwoœci zaproponowania wyp³aty dywidendy
w przysz³oœci. Wstêpna propozycja projektu uchwa³y w sprawie og³oszenia i wyp³aty
dywidendy bêdzie w gestii Zarz¹du Spó³ki i bêdzie uzale¿niona od sytuacji finansowej Grupy,
zapotrzebowania na kapita³ oraz innych czynników, które Zarz¹d uzna za istotne.

Dzia³ D – Ryzyko
Element

Tytu³

Informacja

D.1

G³ówne czynniki ryzyka
zwi¹zane ze specyfik¹
dzia³alnoœci Spó³ki
lub specyfik¹ bran¿y

Czynniki ryzyka zwi¹zane z rynkiem leasingu samolotów:

•

Konkurencja ze strony innych podmiotów zajmuj¹cych siê leasingiem samolotów,
dysponuj¹cych wiêkszymi zasobami lub dostêpem do kapita³u po ni¿szym koszcie
ni¿ Grupa, mo¿e mieæ niekorzystny wp³yw na jej wyniki finansowe i perspektywy
wzrostu.

•

Znaczne obni¿enie cen nowych samolotów przez producentów lub wzrost produkcji
nowych samolotów mo¿e mieæ poœredni wp³yw na popyt na u¿ywane samoloty
nabywane przez Grupê w celu leasingu, a co za tym idzie na jej sytuacjê finansow¹.

•

Sytuacja Grupy bêdzie uzale¿niona od tego, czy producenci samolotów i silników bêd¹
w stanie utrzymaæ stabilnoœæ finansow¹ i kontynuowaæ produkcjê samolotów.
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Czynniki ryzyka zwi¹zane z sytuacj¹ finansow¹ Grupy i jej finansowaniem:

•

Znaczny poziom zad³u¿enia Grupy mo¿e mieæ niekorzystny wp³yw na jej zdolnoœæ
do finansowania przysz³ych potrzeb zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ oraz
reagowania na zmiany wp³ywaj¹ce na tê dzia³alnoœæ i na sytuacjê w bran¿y. Na 31 marca
2013 r. zad³u¿enie Grupy wynosi³o 50,6 mln USD. £¹czna kwota zad³u¿enia by³a równa
75,4% wartoœci aktywów trwa³ych Grupy na 31 marca 2013 r. Ponadto, w ujêciu
ksiêgowym, 30,2% wartoœci samolotów by³o obci¹¿one zastawami zabezpieczaj¹cymi
sp³atê kredytów bankowych).

•

Zmiany wysokoœci stóp procentowych mog¹ mieæ niekorzystny wp³yw na wyniki
finansowe Grupy.

•

Obserwowany w ostatnim okresie globalny kryzys, zwi¹zany z wysokim zad³u¿eniem
pañstw, mo¿e skutkowaæ zwiêkszeniem kosztu kredytowania i mniejsz¹ dostêpnoœci¹
kredytu, a tak¿e wp³yn¹æ na sytuacjê bran¿y lotniczej jako ca³ej oraz sytuacjê finansow¹
leasingobiorców Grupy.

•

Ryzyko p³ynnoœci mo¿e ograniczaæ mo¿liwoœci Grupy do podejmowania planowanych
dzia³añ, a tak¿e mo¿liwoœci jej rozwoju.

•

Grupa mo¿e mieæ ograniczony dostêp do Ÿróde³ finansowania.

•

Koszty amortyzacji i odpisów z tytu³u utraty wartoœci mog¹ mieæ istotny niekorzystny
wp³yw na sytuacjê finansow¹ Grupy i wyniki jej dzia³alnoœci.

Czynniki ryzyka dotycz¹ce leasingobiorców:
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•

Rosn¹ce koszty paliwa mog¹ mieæ istotny niekorzystny wp³yw na sytuacjê
leasingobiorców Grupy, a co za tym idzie, na popyt na samoloty oferowane przez Grupê.

•

Oprócz zwiêkszonych kosztów paliwa, na dzia³alnoœæ Grupy niekorzystny wp³yw mog¹
mieæ równie¿ inne rodzaje ryzyka dotycz¹ce ca³ej bran¿y lotniczej, poniewa¿ prowadz¹
one do wzrostu prawdopodobieñstwa nierealizowania zobowi¹zañ przez leasingobiorców
oraz niemo¿noœci oddania maszyn Grupy w leasing.

•

Je¿eli leasingobiorcy Grupy napotkaj¹ trudnoœci finansowe i Grupa zdecyduje siê na
restrukturyzacjê zawartych umów leasingowych, taka restrukturyzacja bêdzie
prawdopodobnie skutkowaæ leasingiem maszyn na mniej korzystnych dla Grupy warunkach,
co mo¿e mieæ niekorzystny wp³yw na wyniki finansowe Grupy i jej perspektywy wzrostu.

•

Niekorzystny wp³yw na wyniki finansowe Grupy i jej perspektywy wzrostu mo¿e wi¹zaæ
siê równie¿ z ponoszeniem znacznych kosztów w nastêpstwie naruszenia przez
leasingobiorców postanowieñ umów leasingowych.

•

Je¿eli leasingobiorcy Grupy nie bêd¹ w stanie zwolniæ samolotów z obci¹¿eñ
ustanowionych na rzecz wierzycieli jako zabezpieczanie z tytu³u dostaw lub us³ug
wykonanych na potrzeby eksploatacji samolotów, koniecznoœæ zwolnienia takich
obci¹¿eñ mo¿e obci¹¿yæ Grupê, co mo¿e mieæ niekorzystny wp³yw na jej wyniki
finansowe i perspektywy wzrostu.

•

Samoloty Grupy mog¹ nie zawsze byæ odpowiednio ubezpieczone, ze wzglêdu na fakt
nieutrzymywania przez leasingobiorców adekwatnego zakresu ubezpieczenia w okresie
leasingu lub te¿ fakt, ¿e ubezpieczyciele nie bêd¹ sk³onni udzieliæ ochrony
ubezpieczeniowej w odniesieniu do pewnych rodzajów ryzyka.

•

Je¿eli Grupa lub jej leasingobiorcy nie bêd¹ w stanie zapewniæ odpowiedniego poziomu
serwisowania samolotów, ich wartoœæ mo¿e ulec obni¿eniu i Grupa mo¿e nie byæ
w stanie dalej oddawaæ w leasing swoich maszyn lub silników po korzystnych stawkach
(albo w ogóle), co mo¿e mieæ niekorzystny wp³yw na jej wyniki finansowe i perspektywy
wzrostu.

•

Grupa i jej leasingobiorcy mog¹ byæ nara¿eni na ryzyko zwi¹zane z innymi regulacjami
pañstwowymi, które mog¹ mieæ niekorzystny wp³yw na dzia³alnoœæ Grupy, jej wyniki
operacyjne lub sytuacjê finansow¹.

•

Na 31 marca 2013 r. zaleg³e zobowi¹zania trzech najwiêkszych klientów (leasingobiorców)
Grupy wynosi³y 5,0 mln USD.
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Czynniki ryzyka zwi¹zane z uwarunkowaniami politycznymi i gospodarczymi oraz sytuacj¹
na œwiecie:

•

Grupa mo¿e byæ poœrednio nara¿ona na dzia³anie politycznych i gospodarczych
czynników ryzyka zwi¹zanych z rynkami wschodz¹cymi, które mog¹ mieæ niekorzystny
wp³yw na jej wyniki finansowe i perspektywy wzrostu.

•

W niektórych pañstwach Grupa nara¿ona jest na ryzyko zwi¹zane ze zmian¹ przepisów
dotycz¹cych procedur celnych i ce³ importowych, które mog¹ bezpoœrednio ograniczyæ
mo¿liwoœæ wprowadzenia niektórych rodzajów samolotów na te rynki.

•

Na dzia³alnoœæ Grupy oraz jej zyski wp³ywa sytuacja na rynkach finansowych oraz ogólne
warunki biznesowe i gospodarcze na œwiecie, które mog¹ mieæ niekorzystny wp³yw
na przep³ywy pieniê¿ne i wyniki dzia³alnoœci Grupy.

•

Istnieje ryzyko, ¿e os³abienie sytuacji finansowej bran¿y lotniczej bêdzie mia³o
niekorzystny wp³yw na mo¿liwoœæ leasingowania samolotów przez Grupê oraz na poziom
jej przychodów.

•

Sytuacja finansowa linii lotniczych mo¿e ulec pogorszeniu na skutek ataków
terrorystycznych i zmian uwarunkowañ geopolitycznych, co mo¿e doprowadziæ do
naruszenia przez leasingobiorców Grupy zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umów leasingu,
a tym samym niekorzystnie wp³yn¹æ na wyniki finansowe i perspektywy wzrostu Grupy.

•

Klêski ¿ywio³owe i inne zjawiska przyrodnicze mog¹ zak³óciæ ruch lotniczy.

•

Przepisy dotycz¹ce ochrony œrodowiska naturalnego mog¹ mieæ niekorzystny wp³yw
na dzia³alnoœæ bran¿y lotniczej, co z kolei mo¿e doprowadziæ do nieuregulowania przez
leasingobiorców zobowi¹zañ wobec Grupy.

Czynniki ryzyka zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Grupy:

•

Po zakoñczeniu obecnych okresów leasingu Grupa bêdzie musia³a ponownie oddaæ
w leasing lub sprzedaæ posiadane samoloty, w celu pozyskania wystarczaj¹cych
œrodków na sp³atê zobowi¹zañ z tytu³u zad³u¿enia oraz finansowania rozwoju
dzia³alnoœci. Istnieje jednak ryzyko, ¿e Grupa nie bêdzie w stanie pozyskaæ nowych
leasingobiorców albo sprzedaæ samolotów na korzystnych warunkach albo wcale.

•

Dalsze powodzenie dzia³alnoœci Grupy zale¿eæ bêdzie w pewnym stopniu od tego,
czy pozyska ona samoloty ciesz¹ce siê popytem na rynku i czy zawrze korzystne
umowy leasingu po ich nabyciu. Brak mo¿liwoœci realizacji strategii nabywania nowych
aktywów mo¿e wywrzeæ niekorzystny wp³yw na wyniki finansowe i perspektywy wzrostu
Grupy.

•

Pojawienie siê nowych rozwi¹zañ technologicznych w bran¿y lotniczej i wprowadzenie
na rynek nowych typów samolotów mo¿e spowodowaæ, ¿e samoloty nale¿¹ce do Grupy
lub przez ni¹ nabywane stan¹ siê przestarza³e i popyt na nie zmaleje, co mo¿e wp³yn¹æ
niekorzystnie na wyniki finansowe i perspektywy wzrostu Grupy.

•

Ze wzglêdu na wiek niektórych samolotów nale¿¹cych do Grupy, ich utrzymanie
mo¿e wymagaæ ponoszenia nieprzewidzianych wy¿szych kosztów, co z kolei mo¿e
niekorzystnie wp³yn¹æ na wyniki finansowe i perspektywy wzrostu Grupy.

•

Koncentracja dzia³alnoœci Grupy na obs³udze niewielkiej liczby klientów mo¿e stanowiæ
ryzyko finansowe w wypadku utraty któregokolwiek klienta.

•

Wartoœæ nabytych przez Grupê samolotów i rynkowe stawki leasingowe mog¹ siê
obni¿yæ, co mo¿e mieæ istotny niekorzystny wp³yw na wyniki finansowe i perspektywy
rozwoju podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi leasingu samolotów.

•

Wed³ug danych historycznych popyt na leasing samolotów i samoloty charakteryzuje siê
cyklicznoœci¹, co oznacza, ¿e terminy zakupu, sprzeda¿y lub oddania samolotów
w leasing przez Grupê, jak równie¿ okresy trwania zawartych przez ni¹ umów leasingu,
mog¹ mieæ niekorzystny wp³yw na jej dzia³alnoœæ, wyniki operacyjne i sytuacjê
finansow¹.

•

Przyjêta strategia zakupu u¿ywanych samolotów mo¿e naraziæ Grupê na wy¿sze
od spodziewanych koszty, co mo¿e niekorzystnie wp³yn¹æ na wyniki finansowe Grupy.
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D.3

G³ówne czynniki ryzyka
zwi¹zane z Akcjami

•

W bran¿y, w której nieustannie pojawiaj¹ siê nowe rozwi¹zania technologiczne, zakup
samolotów u¿ywanych i znajduj¹cych siê w koñcowym okresie eksploatacji wi¹¿e siê
z ryzykiem i niepewnoœci¹.

•

W niektórych pañstwach wyznaczono górn¹ granicê wieku u¿ywanych samolotów
lub podejmowane s¹ kroki w celu wyznaczenia takiej granicy wieku maszyn, co mo¿e
wp³yn¹æ na mo¿liwoœæ wprowadzenia samolotów Grupy na te rynki.

•

Zale¿noœæ od Spó³ek Zale¿nych Grupy mo¿e skutkowaæ napotkaniem przez Grupê
ograniczeñ dotycz¹cych wolnego i nieograniczonego przep³ywu œrodków. Ponadto
Grupa jest uzale¿niona od przestrzegania przez jej Spó³ki Zale¿ne okreœlonych przepisów
prawa. Na 31 grudnia 2012 r. cztery Spó³ki Zale¿ne Grupy nie spe³nia³y pewnych
wymogów wskazanych w przepisach prawa i dotycz¹cych utrzymania okreœlonego
wspó³czynnika kapita³u w³asnego do kapita³u autoryzowanego. Zgodnie z wymogami
wynikaj¹cymi z odpowiednich przepisów Spó³ka jako wy³¹czny akcjonariusz tych Spó³ek
Zale¿nych poweŸmie odpowiednie kroki w celu poprawienia tej sytuacji, jednak Grupa
nie przewiduje, aby sytuacja ta mog³a mieæ dla niej jakiekolwiek istotne konsekwencje.

•

Powodzenie dzia³alnoœci Grupy zale¿y od umiejêtnoœci wspó³pracy i kompetencji
kluczowych cz³onków kadry kierowniczej.

•

W zwi¹zku z powi¹zaniami z Avia Solutions Group istnieje ryzyko utraty przez Grupê
dostêpu do wykorzystywanych zasobów ASG, co z kolei mo¿e obni¿yæ konkurencyjnoœæ
Grupy i niekorzystnie wp³yn¹æ na jej wyniki finansowe i perspektywy wzrostu.

Czynniki ryzyka dotycz¹ce Oferty:

•

Oferta mo¿e zostaæ odroczona, zawieszona lub odwo³ana.

•

Istnieje ryzyko opóŸnienia lub odst¹pienia od Oferty.

Czynniki ryzyka dotycz¹ce wprowadzenia Akcji do obrotu oraz rynku notowañ:

•

Kurs Akcji mo¿e ulegaæ du¿ym wahaniom.

•

Zawirowania na rynkach wschodz¹cych mog¹ spowodowaæ obni¿enie kursu Akcji.

•

Wartoœæ rynkowa Akcji mo¿e ulec obni¿eniu w zwi¹zku ze sprzeda¿¹ lub emisj¹ znacznej
liczby Akcji w przysz³oœci.

•

Nie ma gwarancji powstania aktywnego rynku obrotu Akcjami oraz ich p³ynnoœci
w przysz³oœci.

•

Istnieje ryzyko spadku p³ynnoœci obrotu Akcjami Spó³ki i nieproporcjonalnie du¿ych
wahañ kursu Akcji w odpowiedzi na niekorzystne zdarzenia niezwi¹zane z wynikami
operacyjnymi Spó³ki oraz ryzyko spadku kursu Akcji poni¿ej Ceny Akcji w Ofercie.

•

Analitycy mog¹ w dowolnym czasie obni¿yæ rekomendowan¹ cenê Akcji, wydaæ opiniê
niezgodn¹ ze stanowiskiem Kierownictwa lub zaprzestaæ sporz¹dzania raportów
analitycznych dotycz¹cych Spó³ki, co mo¿e przyczyniæ siê do spadku wolumenu obrotu
i kursu Akcji.

•

Nie mo¿na zagwarantowaæ, ¿e w przysz³oœci Grupa bêdzie wyp³acaæ dywidendê.

•

Istnieje ryzyko, ¿e Akcje Spó³ki nie zostan¹ wprowadzone do obrotu lub zostan¹
wycofane z obrotu na GPW.

•

Obrót Akcjami Spó³ki na GPW mo¿e zostaæ zawieszony.

•

Fakt, ¿e liczba Akcji Spó³ki pozostaj¹cych w wolnym obrocie gie³dowym bêdzie ograniczona,
mo¿e mieæ niekorzystny wp³yw na p³ynnoœæ, wartoœæ i mo¿liwoœci zbywania Akcji Spó³ki.

•

Dwóch g³ównych akcjonariuszy ma i nadal bêdzie mieæ wp³yw na dzia³alnoœæ Emitenta.

•

Spó³ka nie ma doœwiadczenia w zakresie spe³niania wymogów dotycz¹cych spó³ek
notowanych.

Czynniki ryzyka zwi¹zane z przepisami prawa i opodatkowaniem:

•
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Prawa przys³uguj¹ce akcjonariuszom spó³ek litewskich mog¹ ró¿niæ siê od praw
przys³uguj¹cych akcjonariuszom spó³ek w Polsce, a tak¿e mog¹ istnieæ ró¿nice
w ustawodawstwie, wyk³adni i stosowaniu aktów prawnych na Litwie i w Polsce.
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•

Orzeczenia polskich s¹dów wobec Spó³ki i Grupy mog¹ byæ trudniejsze do
wyegzekwowania, ni¿ mia³oby to miejsce, gdyby siedziba Spó³ki i jej zarz¹du mieœci³a siê
w Polsce.

•

Nieuzyskanie wymaganych zgód i koncesji mo¿e mieæ niekorzystny wp³yw na zdolnoœæ
Grupy do ponownego oddania w leasing lub sprzeda¿y samolotów, co mo¿e mieæ
niekorzystny wp³yw na sytuacjê finansow¹ i wyniki dzia³alnoœci Grupy.

•

Na Grupê mo¿e zostaæ na³o¿ony podatek dochodowy lub inne podatki w jurysdykcjach,
w których u¿ywane s¹ samoloty Grupy, w których leasingobiorcy Grupy maj¹ swoj¹
siedzibê lub w których Grupa œwiadczy okreœlone us³ugi, co mo¿e mieæ niekorzystny
wp³yw na dzia³alnoœæ Grupy i doprowadziæ do zmniejszenia œrodków pieniê¿nych
dostêpnych do wyp³aty akcjonariuszom.

•

Istnieje ryzyko ró¿nego sposobu opodatkowania dochodów akcjonariuszy spó³ki
litewskiej pochodz¹cych z krajów innych ni¿ Litwa.

•

W ramach Grupy zawarto transakcje z podmiotami powi¹zanymi. Zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami podatkowymi transakcje pomiêdzy podmiotami
powi¹zanymi musz¹ byæ zawierane na warunkach rynkowych. Teoretycznie istnieje
ryzyko potencjalnych skutków podatkowych w wypadku uznania niektórych transakcji
za zawarte na warunkach odbiegaj¹cych od warunków rynkowych.

•

Przepisy podatkowe obowi¹zuj¹ce prawnie lub faktycznie na Litwie na koniec okresu
sprawozdawczego mog¹ podlegaæ zmiennym interpretacjom. W zwi¹zku z tym
stanowisko Kierownictwa w sprawie opodatkowania oraz formalna dokumentacja
stanowi¹ca podstawê takiego stanowiska mog¹ zostaæ skutecznie zakwestionowane
przez odnoœne organy. Kierownictwo nie posiada informacji o ¿adnych okolicznoœciach,
które mog³yby doprowadziæ do na³o¿enia znacznych op³at i kar z tytu³u podatków
w przysz³oœci, a które nie zosta³y opisane lub ujawnione w Sprawozdaniu Finansowym
sporz¹dzonym zgodnie z MSSF.

Dzia³ E – Oferta
Element

Tytu³

Informacja

E.1

£¹czne wp³ywy
pieniê¿ne netto;
Szacunkowe ³¹czne koszty
Oferty (w tym szacunkowe
koszty pobierane
od inwestora)

Przy za³o¿eniu, ¿e Akcje Oferowane zostan¹ nabyte po Cenie Maksymalnej, Spó³ka oczekuje,
¿e wp³ywy brutto z Oferty wynios¹ ok. 221,7 mln PLN. Wp³ywy netto, jakie Emitent uzyska
z tytu³u emisji Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty, po odliczeniu szacunkowych prowizji,
kosztów i wydatków zwi¹zanych z Ofert¹, szacowane s¹ na ok. 214,2 mln PLN.
Przy za³o¿eniu, ¿e Akcje Oferowane zostan¹ nabyte po Cenie Maksymalnej, Akcjonariusz
Sprzedaj¹cy oczekuje, ¿e wp³ywy brutto z Oferty Akcji Sprzedawanych wynios¹ ok. 5,2 mln PLN.
Wp³ywy netto, jakie Akcjonariusz Sprzedaj¹cy uzyska z tytu³u sprzeda¿y Akcji Sprzedawanych
w ramach Oferty, po odliczeniu szacunkowych prowizji, kosztów i wydatków zwi¹zanych
z Ofert¹, szacowane s¹ na ok. 5,2 mln PLN.
Wed³ug szacunków Emitenta i Akcjonariusza Sprzedaj¹cego sta³e op³aty zwi¹zane z Ofert¹
oraz koszty zwi¹zane z wprowadzeniem Akcji do obrotu na GPW wynios¹ ok. 280 tys. USD.
Emitent ani Akcjonariusz Sprzedaj¹cy nie zamierzaj¹ przenosiæ ¿adnych kosztów na
inwestorów.

E.2a

Cel Oferty/
Wykorzystanie wp³ywów/
Szacunkowa wartoœæ
netto wp³ywów

Celem Oferty jest pozyskanie dodatkowego kapita³u i zapewnienie skutecznej realizacji strategii
rozwoju Grupy. Wp³ywy z Oferty zostan¹ przeznaczone na kontynuowanie polityki
zrównowa¿onego rozwoju i powiêkszanie zasiêgu geograficznego dzia³alnoœci, zgodnie
z dotychczasow¹ strategi¹ dzia³alnoœci Grupy.
Wartoœæ wp³ywów brutto z emisji Akcji Nowej Emisji uzale¿niona jest od liczby Akcji Nowej
Emisji, które zostan¹ uplasowane wœród inwestorów, oraz ustalonej Ceny Akcji w Ofercie.
Wartoœæ wp³ywów netto z emisji Akcji Nowej Emisji uzale¿niona jest od ostatecznych kosztów
i wydatków zwi¹zanych z ich emisj¹.
Spó³ka planuje przeznaczyæ wp³ywy z Oferty na rozwój i umocnienie swojej pozycji
w nastêpuj¹cych g³ównych obszarach dzia³alnoœci:
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•

Leasing samolotów

Spó³ka planuje przeznaczyæ ok. 65% wp³ywów netto z Oferty na rozwój g³ównego przedmiotu
dzia³alnoœci, tj. leasingu samolotów, poprzez zintensyfikowanie dotychczasowych dzia³añ
Grupy w zakresie leasingu samolotów starszej generacji (takich jak klasyczne modele
Boeing 737 i samoloty z rodziny Airbus A320) oraz wejœcie na rynek leasingu dro¿szych
samolotów nowszej generacji, tj. u¿ywanych (do 10 lat) samolotów w¹skokad³ubowych
(takich jak Boeing 737 NG czy Airbus A319/320/321). Oprócz samolotów komercyjnych
Grupa planuje równie¿ rozszerzyæ dzia³alnoœæ w zakresie leasingu samolotów regionalnych
(takich jak Bombardier CRJ i Embraer ERJ).

•

Obrót samolotami

Spó³ka planuje przeznaczyæ ok. 25% wp³ywów netto, uzupe³nionych œrodkami pieniê¿nymi
z dzia³alnoœci operacyjnej Grupy, na finansowanie dzia³alnoœci zwi¹zanej z handlem samolotami
oraz, w perspektywie krótkoterminowej, dzia³alnoœci w zakresie poœrednictwa. Wp³ywy netto
z Oferty zwiêksz¹ kapita³ obrotowy umo¿liwiaj¹cy finansowanie dzia³añ zwi¹zanych z handlem
samolotami o wy¿szej wartoœci (np. Boeing 737 NG i Airbus A320), których obecnie nie ma
w ofercie Grupy. Ponadto dodatkowe œrodki pozwol¹ Grupie jednoczeœnie realizowaæ kilka
transakcji o ni¿szej wartoœci.

•

Leasing silników i zarz¹dzanie

Spó³ka zamierza przeznaczyæ ok. 10% wp³ywów netto z Oferty na nabycie i oddanie w leasing
silników samolotowych. Spó³ka planuje rozwin¹æ dzia³alnoœæ w zakresie leasingu silników
o wysokiej wartoœci poprzez zakup i leasing silników, w celu zaspokojenia zapotrzebowania
ze strony klientów zwi¹zanego z koniecznoœci¹ zapewnienia nieprzerwanej eksploatacji
samolotów podczas wykonywania przegl¹dów i napraw ich silników, a tak¿e zapotrzebowania
na leasing zapasowych silników na wypadek uziemienia samolotów.
E.3

Warunki Oferty

Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent oferuje do 13 857 790 Akcji Nowej Emisji,
a Akcjonariusz Sprzedaj¹cy oferuje do 323 926 Akcji Sprzedawanych. £¹cznie w ramach
Oferty oferowanych jest do 14 181 716 Akcji Oferowanych.
Akcje Nowej Emisji i Akcje Sprzedawane oferowane s¹ ³¹cznie, tak wiêc inwestorom
sk³adaj¹cym zapis na Akcje Oferowane akcje te mog¹ byæ przydzielone jedynie ³¹cznie
z Akcjami Nowej Emisji, z Akcjami Sprzedawanymi lub Akcjami Nowej Emisji i Akcjami
Sprzedawanymi.
Oferta obejmuje wy³¹cznie (i) ofertê publiczn¹ skierowan¹ do inwestorów indywidualnych
w Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta do Inwestorów Indywidualnych”) i do inwestorów
instytucjonalnych w Rzeczypospolitej Polskiej („Polska Oferta do Inwestorów Instytucjonalnych”,
³¹cznie z Ofert¹ do Inwestorów Indywidualnych: „Oferta Publiczna”); oraz (ii) ofertê niepubliczn¹
skierowan¹ do inwestorów instytucjonalnych w okreœlonych jurysdykcjach poza Polsk¹
i Stanami Zjednoczonymi, zgodnie z przepisami Regulacji S wydanej na podstawie
amerykañskiej ustawy o papierach wartoœciowych (U.S. Securities Act) („Oferta
Miêdzynarodowa”, ³¹cznie z Polsk¹ Ofert¹ do Inwestorów Instytucjonalnych: „Oferta do
Inwestorów Instytucjonalnych”).
Cena Maksymalna za jedn¹ akcjê ustalona przez Zarz¹d, po której Inwestorzy Indywidualni
bêd¹ sk³adali zapisy, wynosi 16 z³. Cena Akcji w Ofercie zostanie ustalona przez Emitenta
i Akcjonariusza Sprzedaj¹cego w porozumieniu z G³ównym Mened¿erem Oferty i nie przekroczy
Ceny Maksymalnej. Cena Akcji w Ofercie zostanie ustalona na podstawie: (i) wielkoœci popytu
i jego wra¿liwoœci na cenê, oszacowanych w procesie budowy ksiêgi popytu; (ii) panuj¹cej
w danym czasie i prognozowanej sytuacji na rynkach kapita³owych; oraz (iii) perspektyw
rozwoju, czynników ryzyka i innych informacji dotycz¹cych dzia³alnoœci Emitenta. Cena
Akcji w Ofercie bêdzie jednakowa dla Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów
Instytucjonalnych.
Akcje Oferowane bêd¹ oferowane po Cenie Akcji w Ofercie, ustalonej w procesie budowy
ksiêgi popytu i wyra¿onej w PLN. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych przydzielonych
inwestorom zostanie ustalona przez Emitenta i Akcjonariusza Sprzedaj¹cego w porozumieniu
z G³ównym Mened¿erem Oferty po ustaleniu Ceny Akcji w Ofercie, lecz nie przekroczy
14 181 716 Akcji.
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Zarz¹d i Akcjonariusz Sprzedaj¹cy, po uzgodnieniu z Oferuj¹cym, ustal¹ (i) ostateczn¹ liczbê
Akcji Oferowanych, jaka bêdzie oferowana poszczególnym kategoriom inwestorów, oraz
(ii) Cenê Akcji w Ofercie. Niezw³ocznie po ustaleniu ostatecznych warunków Emitent wyemituje
Akcje Nowej Emisji.
Poni¿szy harmonogram zawiera najwa¿niejsze daty Oferty. Wszystkie daty i godziny
w harmonogramie s¹ podane wed³ug lokalnego czasu warszawskiego.
Od 7 do 13 czerwca 2013 r.
(do godz. 17.00
czasu warszawskiego)

Okres Subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych

Od 6 do 13 czerwca 2013 r.

Cykl spotkañ z inwestorami (roadshow)

Od 12 do 13 czerwca 2013 r.
(do godz. 18.00
czasu warszawskiego)

Budowa ksiêgi popytu

Nie póŸniej ni¿ 14 czerwca 2013 r.
lub w zbli¿onym terminie

Ustalenie i og³oszenie Ceny Akcji w Ofercie i wstêpny
przydzia³ Akcji Oferowanych

Od 14 do 18 czerwca 2013 r.

Okres Subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych
i dokonywanie wp³at za Akcje Oferowane przez
Inwestorów Instytucjonalnych

18 czerwca 2013 r.

Ustalenie i og³oszenie ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych oraz przydzia³ Akcji Oferowanych
Inwestorom
Indywidualnym
i
Inwestorom
Instytucjonalnym („Data Przydzia³u”)

25 czerwca 2013 r.
lub w zbli¿onym terminie

Wydanie
Akcji
Oferowanych
inwestorom
i zamkniêcie Oferty („Data Rozliczenia”)

28 czerwca 2013 r.
lub w zbli¿onym terminie

Rozpoczêcie obrotu na GPW („Data Wprowadzenia
do Obrotu”)

Po konsultacji z G³ównym Mened¿erem Oferty i Doradc¹ Emitent mo¿e, we wspó³pracy
z Akcjonariuszem Sprzedaj¹cym, dokonaæ zmian powy¿szych dat.

Sk³adanie zapisów
Zapis z³o¿ony przez inwestora musi dotyczyæ przynajmniej jednej Akcji Oferowanej.
Zapis mo¿na wycofaæ (i z³o¿yæ nowy) w dowolnym czasie przed up³ywem Okresu
Subskrypcji przewidzianego dla danej kategorii inwestorów. Inwestor ma prawo z³o¿yæ
wiêcej ni¿ jeden zapis. Zapisy opiewaj¹ce na liczbê Akcji Oferowanych przekraczaj¹c¹
³¹czn¹ liczbê Akcji Oferowanych zostan¹ uznane za zapisy opiewaj¹ce na wszystkie Akcje
Oferowane.
Sk³adanie zapisów i dokonywanie p³atnoœci przez Inwestorów Indywidualnych
Inwestorzy Indywidualni sk³adaj¹ zapisy po Cenie Maksymalnej, wskazuj¹c liczbê Akcji
Oferowanych, jak¹ chc¹ nabyæ. Zapis musi zostaæ op³acony w ca³oœci w dniu jego z³o¿enia,
w przeciwnym razie zostanie uznany za niewa¿ny, chyba ¿e regulamin firmy inwestycyjnej
przyjmuj¹cej zapis przewiduje inaczej; w takim wypadku zapis musi zostaæ w pe³ni op³acony
przed up³ywem Okresu Subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych. Kwota p³atnoœci powinna
byæ równa iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jak¹ inwestor z³o¿y³ zapis, i Ceny
Maksymalnej. Firma inwestycyjna przyjmuj¹ca zapisy mo¿e równie¿ pobieraæ prowizjê
maklersk¹ za przeprowadzenie tej czynnoœci.
Inwestorzy Indywidualni sk³adaj¹ zapisy na Akcje Oferowane na formularzach zapisu
udostêpnianych przez firmy inwestycyjne przyjmuj¹ce zapisy na Akcje Oferowane, chyba ¿e
firma inwestycyjna przyjmuj¹ca zapisy okreœli inny sposób ich sk³adania.
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W celu otrzymania szczegó³owych informacji o zasadach sk³adania zapisów Inwestor
Indywidualny powinien siê skontaktowaæ z punktem obs³ugi klienta firmy inwestycyjnej
przyjmuj¹cej zapisy na Akcje Oferowane od Inwestorów Indywidualnych, w której zamierza
z³o¿yæ zapis. Dane kontaktowe firm przyjmuj¹cych zapisy od Inwestorów Indywidualnych
zostan¹ opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.aviaam.lt) oraz Oferuj¹cego
(www.ingsecurities.pl) najpóŸniej w chwili rozpoczêcia okresu przyjmowania zapisów.
Sk³adanie zapisów przez Inwestorów Instytucjonalnych
G³ówny Mened¿er Oferty zaprosi Inwestorów Instytucjonalnych do udzia³u w budowie ksiêgi
popytu i sk³adania zapisów. Zapisy sk³adane przez Inwestorów Instytucjonalnych bêd¹
przyjmowane wy³¹cznie przez Oferuj¹cego. Inwestorzy Instytucjonalni op³ac¹ wstêpnie
przydzielone im Akcje Oferowane w sposób uzgodniony z Oferuj¹cym. Je¿eli inwestor
nie dokona pe³nej p³atnoœci za wstêpnie przydzielone mu Akcje Oferowane, jego zapis
zostanie uznany za wa¿ny w odniesieniu do liczby akcji odpowiadaj¹cej wp³aconej przez
inwestora kwocie, bez uwzglêdniania u³amkowych czêœci Akcji. P³atnoœci mo¿na dokonywaæ
w PLN. P³atnoœci powinny byæ dokonywane przelewem na rachunki wskazane przez
Oferuj¹cego.

Przydzia³ Akcji Oferowanych
Emitent i Akcjonariusz Sprzedaj¹cy, dzia³aj¹c w porozumieniu z G³ównym Mened¿erem
Oferty i wed³ug w³asnego uznania, ustal¹ ³¹czn¹ liczbê Akcji Oferowanych, jaka zostanie
przydzielona Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym. Przydzia³u Akcji
Oferowanych Inwestorom Indywidualnym dokona G³ówny Mened¿er Oferty. W wypadku
nadsubskrypcji liczba Akcji Oferowanych przydzielonych Inwestorowi Indywidualnemu
uczestnicz¹cemu w Ofercie zostanie poddana redukcji proporcjonalnie do liczby akcji, na jak¹
opiewa ka¿de z³o¿one zlecenie. Je¿eli w wyniku proporcjonalnej redukcji zapisów (o ile zostanie
dokonana) liczba akcji, jaka ma zostaæ przydzielona danemu inwestorowi, nie bêdzie liczb¹
ca³kowit¹, zostanie ona zaokr¹glona w dó³ do najbli¿szej liczby ca³kowitej, a pozosta³e
w wyniku zaokr¹gleñ Akcje Oferowane zostan¹ przydzielone Inwestorom Indywidualnym,
którzy z³o¿yli zapisy opiewaj¹ce na najwiêksz¹ liczbê Akcji Oferowanych.
Pod warunkiem dokonania odpowiedniej p³atnoœci i zgodnie z postanowieniami niniejszego
Prospektu, Akcje Oferowane zostan¹ przydzielone tym Inwestorom Instytucjonalnym, którzy
zostali zaproszeni przez Oferuj¹cego do udzia³u w procesie budowy ksiêgi popytu, z³o¿yli
zapisy, zostali umieszczeni na liœcie wstêpnego przydzia³u sporz¹dzonej przez Emitenta
i Akcjonariusza Sprzedaj¹cego na podstawie rekomendacji Oferuj¹cego i w porozumieniu
z Oferuj¹cym oraz w pe³ni op³acili Akcje Oferowane, które zosta³y im wstêpnie przydzielone.
Przydzia³u Akcji Oferowanych poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym uczestnicz¹cym
w Ofercie dokona Oferuj¹cy wed³ug w³asnego uznania, za zgod¹ Emitenta i Akcjonariusza
Sprzedaj¹cego. Oferuj¹cy przeka¿e Inwestorom Instytucjonalnym uczestnicz¹cym w Ofercie
informacje o liczbie przydzielonych im Akcji Oferowanych.

Rozliczenie
Wszystkie Akcje bêd¹ mia³y postaæ zdematerializowan¹, a zatem akcjonariusz mo¿e je
posiadaæ jedynie w formie zapisu na odpowiednim rachunku papierów wartoœciowych
otwartym i utrzymywanym przez firmê inwestycyjn¹ lub bank powierniczy, bêd¹c¹/bêd¹cy
uczestnikiem KDPW lub Litewskiego Centralnego Depozytu Papierów Wartoœciowych.
W celu wydania Akcji Oferowanych Orion Securities UAB, dzia³aj¹c w imieniu Emitenta
i Akcjonariusza Sprzedaj¹cego, przeka¿e Litewskiemu Centralnemu Depozytowi Papierów
Wartoœciowych dyspozycjê przekazania odpowiedniej liczby akcji do KDPW. Akcje Oferowane
zostan¹ wydane inwestorom zgodnie z dyspozycjami przekazanymi przez inwestorów
w z³o¿onych zapisach, poprzez struktury Litewskiego Centralnego Depozytu Papierów
Wartoœciowych, a nastêpnie struktury KDPW, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w KDPW
standardowymi procedurami rozliczania publicznych ofert akcji. Je¿eli nie wyst¹pi¹
nieprzewidziane okolicznoœci, wydanie Akcji Oferowanych powinno nast¹piæ 25 czerwca
2013 r. lub w zbli¿onym terminie. Dok³adne daty wydania bêd¹ uzale¿nione od terminu
przekazania akcji z Litewskiego Centralnego Depozytu Papierów Wartoœciowych do systemu
KDPW.
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E.4

Interesy prawne
o istotnym znaczeniu
dla Oferty/
Przypadki konfliktu
interesów

Pomiêdzy Oferuj¹cym a Emitentem i G³ównymi Akcjonariuszami istnieje stosunek umowny
w zwi¹zku z Ofert¹ i Dopuszczeniem Akcji do Obrotu; Oferuj¹cy otrzyma³ zlecenie pe³nienia
funkcji Oferuj¹cego na potrzeby Oferty i wprowadzenia Akcji Emitenta do obrotu na GPW.
W wypadku pomyœlnego przeprowadzenia transakcji Oferuj¹cy i Doradca otrzymaj¹ ³¹czne
wynagrodzenie, którego wysokoœæ bêdzie uzale¿niona od faktycznej wartoœci sprzedanych
Akcji Oferowanych.
W toku zwyk³ej dzia³alnoœci Oferuj¹cy oraz jego podmioty powi¹zane mog³y œwiadczyæ,
a Doradca oraz jego podmioty powi¹zane œwiadczy³y w przesz³oœci na rzecz Spó³ki i G³ównych
Akcjonariuszy oraz ich podmiotów powi¹zanych us³ugi z zakresu bankowoœci inwestycyjnej,
doradztwa oraz innego rodzaju dzia³alnoœci komercyjnej, i mog¹ œwiadczyæ takie us³ugi
w przysz³oœci. W zamian za te us³ugi Oferuj¹cy i Doradca oraz ich podmioty powi¹zane
otrzymywali w przesz³oœci i mog¹ otrzymywaæ w przysz³oœci zwyczajowo przyjête
wynagrodzenie.

E.5

E.6

E.7

Imiê i nazwisko osoby
lub nazwa podmiotu
oferuj¹cego papiery
wartoœciowe
do sprzeda¿y;
Umowy ograniczaj¹ce
zbywalnoœæ Akcji
(lock-up): strony
takich umów oraz
okres ograniczenia

Gediminas iemelis zaoferuje w ramach Oferty do 323 926 istniej¹cych Akcji.
Spó³ka, Akcjonariusze Mniejszoœciowi i G³ówni Akcjonariusze zawarli umowê ograniczaj¹c¹
zbywalnoœæ Akcji przez okres 12 miesiêcy od dnia wprowadzenia Akcji do obrotu na GPW.
Ograniczenie zbywalnoœci mo¿e zostaæ zniesione za zgod¹ G³ównego Mened¿era Oferty.
Oprócz umowy ograniczenia zbywalnoœci akcji zawartej z G³ównym Mened¿erem Oferty
Akcjonariusze Mniejszoœciowi Linas Dovydeÿnas, Aurimas Sanikovas, Virginija Svilainyteÿ
i Tadas Goberis s¹ zwi¹zani w stosunku do niektórych Wiêkszoœciowych Akcjonariuszy
dodatkowym ograniczeniem zbywalnoœci Akcji przewidzianym w zawartych umowach
sprzeda¿y akcji i obowi¹zuj¹cym przez jeden (1) rok, a w wypadku Tadasa Goberisa przez
okres dwóch (2) lat, od daty Oferty.

Natychmiastowe
rozwodnienie;
Wielkoœæ i wartoœæ
procentowa
natychmiastowego
rozwodnienia w wypadku,
gdy Dotychczasowy
Akcjonariusz nie z³o¿y
zapisu w ramach Oferty

Przy za³o¿eniu, ¿e zostan¹ z³o¿one zapisy na wszystkie Akcje Oferowane w ramach Oferty,
liczba Akcji pozostaj¹cych w wolnym obrocie, rozumianym jako procent akcjonariuszy
posiadaj¹cych mniej ni¿ 5% Akcji Spó³ki, nie przekroczy 36% kapita³u zak³adowego Emitenta.

Szacunkowe koszty
pobierane przez Spó³kê
od inwestora

Nie dotyczy. Ani Emitent, ani Akcjonariusz Sprzedaj¹cy nie zamierzaj¹ przenosiæ ¿adnych
kosztów na inwestorów.

Je¿eli w wyniku przeprowadzenia Oferty inwestorzy obejm¹ wszystkie Akcje Oferowane,
wówczas udzia³y kapita³owe posiadane w Spó³ce przez jej dotychczasowych akcjonariuszy
ulegn¹ rozwodnieniu w stosunku do stanu przed przeprowadzeniem Oferty o 32%.
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