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INFORMACJA O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY 
USECRYPT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

 

 
 
NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI DOKUMENT W ROZUMIENIU ART. 7 UST. 8A USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 ROKU O 
OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO 
SYSTEMU OBROTU ORAZ SPÓŁKACH PUBLICZNYCH ORAZ ZOSTAŁ SPORZĄDZONY NA POTRZEBY 
PRZEPROWADZENIA OFERTY PUBLICZNEJ 30.000 OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII F O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 
ZŁ KAŻDA I CENIE EMISYJNEJ JEDNEJ OBLIGACJI RÓWNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ I WYNOSZĄCEJ 100 ZŁ. 
 
NINIEJSZY DOKUMENT ORAZ WSZELKIE MATERIAŁY DYSTRYBUOWANE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM 
NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA LUB UŻYWANIA, ZWŁASZCZA PRZEZ OSOBĘ LUB PODMIOT 
BĘDĄCY OBYWATELEM LUB REZYDENTEM LUB MAJĄCYM SIEDZIBĘ W JAKIMKOLWIEK MIEJSCU, KRAJU LUB 
JURYSDYKCJI, GDZIE TAKIE ROZPOWSZECHNIANIE, PUBLIKOWANIE, UDOSTĘPNIANIE LUB UŻYCIE BYŁOBY 
NIEZGODNE Z PRAWEM I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, LUB KTÓRE WYMAGAŁYBY ZEZWOLENIA, REJESTRACJI, 
ZGŁOSZENIA LUB BYŁYBY LICENCJONOWANE W RAMACH TAKIEJ JURYSDYKCJI. OSOBY, KTÓRE WEJDĄ W 
POSIADANIE JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ, POWINNY UZYSKAĆ 
INFORMACJE NA TEMAT WSZELKICH ZWIĄZANYCH Z TYM OGRANICZEŃ ORAZ ICH PRZESTRZEGAĆ. 
NIEPRZESTRZEGANIE TAKICH OGRANICZEŃ MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
OBOWIĄZUJĄCEGO W DANEJ JURYSDYKCJI. INWESTOWANIE W PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE DOKUMENTEM 
ŁĄCZY SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM WŁAŚCIWYM DLA INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO ORAZ RYZYKIEM 
ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ.  
 
SZCZEGÓŁOWY OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA, KTÓRE NALEŻY ROZWAŻYĆ W ZWIĄZKU Z INWESTOWANIEM W 
OBLIGACJE SERII F EMITOWANE PRZEZ EMITENTA, ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZIALE „CZYNNIKI RYZYKA”.  
 
NINIEJSZY DOKUEMENT ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 
NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI POD ADRESEM WWW.USECRYPT.COM   DOKUMENT ZOSTAŁ SPORZĄDZONY 
ZGODNIE Z NAJLEPSZĄ WIEDZĄ I PRZY DOŁOŻENIU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI, A ZAWARTE W NIM INFORMACJE SĄ 
ZGODNE ZE STANEM NA DZIEŃ JEGO PUBLIKACJI. MOŻLIWE JEST, ŻE OD CHWILI UDOSTĘPNIENIA DOKUEMNTU DO 
PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAJDĄ ZMIANY DOTYCZĄCE SYTUACJI SPÓŁKI. W TAKIEJ SYTUACJI INFORMACJE O 
WSZELKICH ZDARZENIACH LUB OKOLICZNOŚCIACH, KTÓRE MOGŁYBY W SPOSÓB ZNACZĄCY WPŁYNĄĆ NA OCENĘ 
AKCJI, ZOSTANĄ PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W FORMIE ANEKSU LUB ANEKSÓW DO NINIEJSZEGO 
DOKUMENTU. TREŚĆ DOKUMENTU NIE BYŁA ZATWIERDZENA PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO. 
 

 
 

WARSZAWA, DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU 
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WSTĘP 
 
Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z art. 7 ust. 8a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz spółkach publicznych oraz został sporządzony na potrzeby przeprowadzenia oferty 
publicznej 30.000 obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 100 zł każda i cenie emisyjnej 
jednej obligacji równej wartości nominalnej i wynoszącej 100 zł, których łączna wartość nominalna 
będzie nie większa niż 3.000.000 zł, a łączne wpływy brutto Emitenta liczone według ich ceny emisyjnej, 
stanowią nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro i wraz z wpływami, które emitent uzyska 
z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 
miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro. Euro. 
 
Ponadto niniejszy Dokument, zawiera wszystkie niezbędne informacje, o których mowa w art. 35 
Ustawy o Obligacjach. 
 
 
1. Podstawowe dane o Emitencie 
 
Firma: UseCrypt  
Forma prawna: spółka akcyjna 
Kraj siedziby: Polska 
Siedziba: Warszawa 
Adres: ul. Puławska 2 
Tel. + 48 22 213 96 44 
Internet: www.usecrypt.com 
E-mail: office@usecrypt.com 
KRS: 0000577049 
REGON: 362574367 
NIP:  5272745461 
 
 
2. Podstawowe informacje na temat instrumentów finansowych oferowanych w trybie Oferty 

Publicznej 
 
Na podstawie niniejszego dokumentu oferuje się 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk Obligacji na 

okaziciela serii F o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda. 

 

Podstawa prawna emisji / decyzja Emitenta 

o emisji Obligacji 

Uchwała nr 1/10/2019 Zarządu Spółki z dnia 

4.10.2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F 
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Seria F 

Data Przydziału 4.11.2019 r. 

Dzień Ostatecznego wykupu 30.10.2021 roku; 

Wartość nominalna Obligacji: PLN 100,00 (sto złotych); 

Maksymalna wartość oferowanych 

Obligacji:  

PLN 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony złotych); 

Całkowita liczba oferowanych Obligacji: 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk Obligacji 

Próg Emisji 5.000 (pięć tysięcy) sztuk Obligacji 

Obligacje zarejestrowane w Depozycie Depozyt w rozumieniu art. 8 Ustawy o Obligacjach. 

Rejestr Sponsora Emisji. 

 
3. Cena emisyjna oferowanych papierów wartościowych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin 

udostępnienia ceny do publicznej wiadomości 
 

Cena emisyjna jednej Obligacji serii F wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych). 
 

4. Cele emisji obligacji serii F  
 
Cel emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach nie został określony. Celem Emisji Obligacji jest 
pozyskanie środków na bieżącą działalność Spółki. 
 
5. Przepis prawa zgodnie z którym oferta publiczna może być prowadzona na podstawie 

dokumentu 
 

Obligacje na podstawie niniejszego dokumentu oferowane są w trybie oferty publicznej papierów 

wartościowych w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub sprzedającego, wraz z wpływami 

z okresu poprzednich 12 miesięcy, stanowią nie mniej niż 100 000 euro, lecz mniej niż 1 000 000 euro 

(art. 7 ust8a Ustawy o ofercie). Oferta Publiczna przeprowadzana jest w rozumieniu Ustawy o Ofercie 

Publicznej oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 dnia 14 czerwca 

2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 

wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 

2003/71/WE i w sposób wskazany w art. 7 ust. 8a Ustawy o Ofercie  

 

Oferta publiczna papierów wartościowych następuje w trybie, o którym mowa w art. 7 ust. 8a ustawy o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie przez 

Komisję Nadzoru Finansowego niniejszego Dokumentu. 
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6. Data ważności dokumentu oraz data, do której informacje aktualizujące dokument zostały 
uwzględnione w jego treści  

 
Niniejszy dokument został opublikowany w dniu 7 października 2019 r. Termin ważności niniejszego 

dokumentu rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy się: (i) z upływem Dnia Przydziału Obligacji, 

lub (ii) z podaniem do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o odwołaniu Oferty Publicznej 

Obligacji serii F przeprowadzanej na podstawie niniejszego dokumentu. Informacje aktualizujące 

zostały uwzględnione w jego treści do chwili publikacji niniejszego dokumentu w dniu 7 października 

2019 r. Ewentualne zmiany danych zawartych w Dokumencie w okresie jego ważności zostaną 

udostępnione w formie aneksu do Dokumentu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin 

od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nich informacji na stronie internetowej Emitenta. 

 

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu lub 

aneksów w zakresie organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji nie mające charakteru aneksu 

Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w 

jaki został udostępniony Dokument. 

 

7. Podmioty biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu oferty publicznej (podmiot oferujący, 
subemitenci i pozostałe podmioty) 

 
Poza Emitentem nie występują podmioty biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu oferty 

publicznej. 
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2. Czynniki ryzyka  
 
Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy 
instrumentów finansowych objętych Dokumentem, a w szczególności czynników związanych z sytuacją 
gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Poniższy spis nie ma charakteru zamkniętego, 
obejmując najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu 
na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności gospodarczej Emitenta nie 
zostały w niniejszym Dokumencie opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem 
założonych przez inwestora celów inwestycyjnych lub nawet utratą części zainwestowanego kapitału.  
 
1.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność  

 
Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce i za granicą 
 
Sytuacja gospodarcza w Polsce oraz w krajach, w których Emitent prowadzi działalność ma znaczący 
wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu 
produktów krajowych brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych 
wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. 
W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w Polsce oraz w tychże krajach ze względu na 
czynniki zarówno wewnętrzne, jak również zewnętrzne, może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji 
finansowej Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta. Celem 
ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce oraz 
za granicą z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian. 
 
Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji 
 
Biorąc pod uwagę znaczną i trudną do przewidzenia zmienność otoczenia prawnego w krajach, 
w których Emitent prowadzi lub zamierza prowadzić działalność, a także często niską jakość prac 
legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą być zmiany 
przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa prowadzenia działalności 
gospodarczej, prawa handlowego i prawa podatkowego. Skutkiem wyżej wymienionych, niekorzystnych 
zmian może być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji finansowej Emitenta, a 
tym samym spadek wartości aktywów Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na 
bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z 
odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię działalności Emitenta do występujących zmian. 
 
Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 
 
Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów i 
niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady 
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opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy 
sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych 
podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów 
podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć 
na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany 
kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się 
z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian. 
 
Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń 
 
W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne 
lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze 
gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco 
monitoruje występujące czynniki ryzyka dla nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Emitenta, 
starając się z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na dostrzegane czynniki ryzyka. 
 
1.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 
 
Ryzyko konieczności ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych 
 
Intensywny rozwój branży IT, również w sektorze cyberbezpieczeństwa w celu utrzymywania oraz 
powiększania poziomu sprzedaży usług oferowanych przez Emitenta oraz modyfikacji rozwiązań 
oferowanych przez Emitenta do zmieniających się regulacji prawnych wymaga dokonywania inwestycji 
i ciągłego powiększania oferty. Jest to związane z charakterystyką branży, dla której właściwe 
są szybkie zmiany technologiczne oraz zmienność zapotrzebowania rynku. Te zjawiska niosą ze sobą 
ryzyko konieczności ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych w stosunkowo krótkim okresie 
czasu. 
 
Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta 
 
Z uwagi na charakterystykę branży IT, również w sektorze cyberbezpieczeństwa, Emitent zobowiązany 
jest do posiadania odpowiedniego systemu dystrybucji oferowanych rozwiązań. W konsekwencji, 
Emitent narażony jest na ryzyko związane z tym, iż może okazać się, że obrana przez Emitenta 
strategia rozwoju i podejmowanie działania, w tym również w zakresie rozwoju na rynkach 
zagranicznych, okażą się nieprawidłowe. Powyższe, może mieć wpływ na ryzyko niezrealizowania 
możliwych do osiągnięcia przychodów i wyników finansowych. Celem minimalizacji powyższego ryzyka, 
Emitent konsekwentnie podejmuje działania mające na celu obserwację zarówno skuteczności 
opracowanej strategii rozwoju jak i tendencji rynku.  
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Ryzyko związane z utratą reputacji marki oraz utratą kluczowych klientów  
 
Działalność Emitenta jest uzależniona od oceny rozwiązań, które Emitent oferuje na rynku. 
W przypadku braku satysfakcji klienta z produktów oferowanych przez Emitenta, Emitent może być 
negatywnie postrzegany na rynku, a w związku z tym mogą pojawić się trudności w pozyskiwaniu 
nowych kontraktów, a także sprzedaży oferowanych rozwiązań. Emitent podejmuje działania mające 
na celu minimalizację powyższego ryzyka poprzez dostarczanie na rynek produktów wysokiej jakości 
dostosowanych do bieżących potrzeb klientów oraz budowę relacji biznesowych umożliwiających 
długookresową współpracę i satysfakcję klientów Emitenta zarówno w zakresie jakości produktów jak i 
wysokiego poziomu obsługi klienta. 
 
Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników  
 
Działalność Spółki, z uwagi na branżę IT oraz charakter oferowanego przez Emitenta rozwiązania 
opiera się w znacznym stopniu na kluczowych pracownikach, przede wszystkim z branży 
IT oraz cyberbezpieczeństwa oraz ich zdolności do prowadzenia działalności operacyjnej, 
pozyskiwania klientów oraz realizacji bieżących projektów. Zwiększony popyt na rynku pracy oraz 
działania ze strony konkurencji mogą doprowadzić do utraty kluczowych pracowników.  
 
Ochrona kluczowych pracowników jest jednym z priorytetów Emitenta. Ryzyko ich utraty 
jest ograniczane poprzez oferowanie konkurencyjnych warunków zatrudnienia, odpowiednio elastyczny 
system płacowy związany ze strategią Spółki oraz utrzymywanie kultury organizacyjnej umożliwiającej 
budowanie więzi pomiędzy personelem, a Emitentem. 
 
Ryzyko związane ze wzrostem kosztów pracowniczych  
 
Specyfika działalności Spółki determinuje strukturę kosztów Emitenta, w której istotną pozycję stanowią 
koszty związane z wynagrodzeniami pracowników i współpracowników Emitenta. Obserwowany wzrost 
wartości wynagrodzeń w Polsce w ostatnich latach może mieć negatywny wpływ na rentowność 
Emitenta. Kontynuacja obserwowanego trendu wzrostu wysokości wynagrodzeń pracowników 
Emitenta, przy braku jednoczesnego wzrostu cen, ilości i wartości sprzedawanych rozwiązań może 
negatywnie wpłynąć na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe. 
 
Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej 
 
Prowadzona przez Emitenta działalność wiąże się z ryzykiem, iż osoby trzecie mogą wejść 
w posiadanie określonych praw własności intelektualnej i przemysłowej do rozwiązań 
wykorzystywanych przez Emitenta oraz do znaków towarowych Emitenta. Zamiarem Emitenta 
jest dążenie do uniknięcia takiej sytuacji w ramach prowadzonej działalności, w której działania 
osób trzecich mogłyby naruszać prawa własności przemysłowej i intelektualnej Emitenta.  
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Celem minimalizacji ryzyka związanego z naruszeniem praw własności intelektualnej Emitenta, Emitent 
podejmuje działania mające na celu ochronę swoich praw, w tym w szczególności praw przysługujących 
Emitentowi z tytułu słownych i słowno-granicznych znaków towarowych „UseCrypt BeSafe”.  
 
W tym celu Emitent dokonał zgłoszeń słowno- graficznych znaków towarowych, tj.: 
a) znaku graficznego „UseCrypt BeSafe.”, który został zarejestrowany w Urzędzie Unii Europejskiej ds. 

Własności Intelektualnej pod numerem zgłoszenia: 014548374, oraz 
b) znaku słowno –graficznego „UseCrypt BeSafe.”, który został zarejestrowany w Urzędzie 

Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem prawa wyłącznego:  R.292696. 
 
Emitent dokonał rejestracji wzoru przemysłowego (HVKM – SPLIT-KEY ENCRYPTION 
TECHNOLOGY) w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, pod numerem: 
No 003747872-0001.  
 
Ponadto, Emitent złożył cztery wnioski w sprawie udzielenia ochrony patentu do Europejskiego Urzędu 
Patentowego oraz cztery wnioski do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych. 
Do obu urzędów złożone zostały wnioski na następujące funkcjonalności produktów oferowanych przez 
Emitenta, tj.: 
• „Messaging privacy” – patent dotyczy szyfrowania wiadomości wysyłanych miedzy użytkownikami 

aplikacji,  
• „Panic code” – patent dotyczy funkcji natychmiastowego usunięcia pliku z bazy danych zawierającej 

zaszyfrowane dane aplikacji i wyrejestrowania z usługi na urządzeniu, w przypadku wpisania 
ustalonego wcześniej przez użytkownika kodu służącego tylko do tego celu, innego niż wcześniej 
określony kod dostępowy do aplikacji; 

• „Data at rest” – patent dotyczy szyfrowania bazy danych w aplikacji na urządzeniach mobilnych, 
w którym kluczową kwestią jest fakt, że klucz szyfrowania bazy danych jest generowany 
i przechowywany  w ten sposób, że urządzenie użytkownika nie przechowuje ani hasła użytkownika, 
ani skrótu hasła umożliwiającego dostęp do danych przechowywanych w formie zaszyfrowanej 
na urządzenia przez osoby nieupoważnione; 

• Survaillance check – patent dotyczy funkcji sprawdzania w czasie rzeczywistym czy urządzenie 
nie zostało zhakowane. Aplikacja do obsługi wiadomości jest skonfigurowana tak by sprawdzać 
w czasie rzeczywistym. 

 
Na moment sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent z dniem 26.01.2019 
otrzymał ochronę na podstawie tzw. „dnia zerowego”. 
 
Ryzyko związane z realizacją projektów z wykorzystaniem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej 
 
W ramach prowadzonej działalności, Emitent nie wyklucza wzięcia udziału w projektach objętych 
dofinansowaniem ze środków unijnych (zarówno samodzielnie jak i w ramach partnerstwa z innymi 
podmiotami). W przypadku, w którym Emitent podejmuje decyzje o złożeniu wniosku w celu ubiegania 
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się o fundusze w ramach dofinansowania, zobowiązany jest do kompleksowego przygotowania 
wniosku. W przypadku korzystania przez Emitenta z pomocy specjalistów zewnętrznych na etapie 
sporządzania wniosku, Emitent musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów w tym zakresie. Co 
więcej, zarówno złożenie wniosku jak i realizacja projektu już po uzyskaniu finansowania, w tym m.in. 
wypełnienie wszelkich niezbędnych wymogów formalnych, przyjęcie prawidłowego sposobu rozliczania 
otrzymanych funduszy jak i wykonanie projektu zgodnie z wytycznymi projektu, może wiązać się z 
ryzykiem niewywiązania się ze wszystkich nałożonych obowiązków, a w sytuacji daleko idących 
konsekwencji, konieczności zwrotu dofinansowania.  

Na dzień niniejszego Dokumentu Emitent posiada dofinansowanie projektu „Storzenie Laboratorium 
Cyberbezpieczeństwa spółki Cryptomind S.A. (obecnie: UseCrypt S.A.) – CryptoLab” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I 
„Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2. „Działalność 
badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województw 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie pozyskane przez Emitenta w ramach 
ww. programu wynosu 1.344.475 zł, a łączna wartość projekt opiewa na kwotę 3.006.735 zł.  

Ryzyko zmian kursu walutowego 
 
W roku 2018 ok. 1 proc. przychodów Emitenta zostało osiągniętych w walucie obcej, co w ocenie 
Emitenta na dzień dzisiejszy nie generuje ryzyka zmian kursu walutowego. W związku jednak 
z planowanym przez Emitenta rozwojem działalności na rynkach zagranicznych, Emitent nie wyklucza 
utworzenia zagranicznych spółek zależnych oraz zawarcia umów o współpracy Emitenta z podmiotami 
działającymi na lokalnych rynkach, co może przyczynić się do wzrostu wzajemnych rozliczeń stron 
realizowanych w walucie obcej, w szczególności USD czy EURO. Wzrost wartości rozliczeń 
realizowanych w walutach obcych może przyczynić się do zmienności przychodów z tytułu wahań 
kursów walut obcych wobec złotego. Opisane powyżej okoliczności, mogą mieć wpływ na zmienność 
przychodów wynikającą z tytułu wahań kursów walut obcych wobec złotego.  
 
Ryzyko związane z bezpieczeństwem internetowym oraz ochroną danych osobowych  
 
Emitent w swojej działalności, na swoich komputerach oraz serwerach przechowuje dane dotyczące 
sfery wrażliwej jak dane osobowe osób fizycznych i prawnych, którym oferowane są rozwiązania 
Emitenta. Posiadanie przez Emitenta takich danych, w szczególności w zakresie posiadanej bazy 
klientów wiąże się z ryzykiem włamania do systemu Emitenta, blokady sieci lub kradzieży danych 
osobowych podlegających rygorowi ustawy o ochronie danych osobowych. Niebezpieczeństwo 
włamania, kradzieży danych o klientach lub paraliżu systemu wiąże się z zagrożeniem dla możliwości 
świadczenia usług przez Emitenta w ww. zakresie. Z kolei kradzież lub udostępnienie danych 
niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych może skutkować karami przewidzianymi 
ustawą lub roszczeniami osób poszkodowanych. Emitent dokłada wszelkich starań, aby stosować 
zabezpieczenia i wszelkie dostępne systemy ochrony przed włamaniami do jego systemu sieciowego. 
Może to spowodować ograniczenie, a nawet przerwanie działania systemu.  
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Ryzyko związane z systemem informatycznym 
 
Emitent w ramach świadczenia usług korzysta z szeregu rozwiązań w zakresie oprogramowania 
i sprzętu IT. Mimo stosowania szeregu zaawansowanych zabezpieczeń mających na celu 
przeciwdziałanie utracie danych, awarii systemu komputerowego czy sprzętu komputerowego, 
niemożliwe jest wykluczenie ryzyka zaistnienia takiego niepożądanego zdarzenia, które mogłoby 
prowadzić do ograniczenia, opóźnienia bądź przerwy w świadczeniu usług Emitenta. Powyżej opisane 
sytuacje mogą mieć niebagatelny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, sytuację finansową 
Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki. 
 
Ryzyko braku spłaty zobowiązań wobec obligatariuszy Emitenta 
 
Na dzień sporządzenia Dokumentu wartość nominalna wyemitowanych dotychczas przez Spółkę 
obligacji wynosi łącznie 2.400.000,00 zł oraz obejmuje: 
a) 14000 obligacji imiennych zabezpieczonych serii D, o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej 

wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000 zł, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu 
Emitenta z dnia 13 maja 2019 roku. Termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 31 maja 2021 
roku, 

b) 100 obligacji imiennych niezabezpieczonych serii E, o wartości nominalnej 10.000 zł każda, 
o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.400.000 zł, wyemitowanych na podstawie uchwały 
Zarządu Emitenta z dnia 27 czerwca 2019 roku. Termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 
11 lipca 2020 roku,  

 
Mając na uwadze, że termin wykupu obligacji serii D został wyznaczony na 31 maja 2021 roku, a w 
zakresie obligacji serii E termin wykupu obligacji został wyznaczony na 11 lipca 2020 roku, w kolejnych 
okresach Spółka będzie zobowiązana do wykupu wyemitowanych obligacji, a także do wypłacania 
odsetek od wyemitowanych papierów dłużnych. W związku z tym, w przypadku niewygenerowania 
przez Spółkę wolnych środków pieniężnych, nie można wykluczyć ryzyka związanego z nieterminowym 
wykupem obligacji przez Spółkę lub też brakiem możliwości ich wykupu przez Emitenta, a także 
możliwości niewypłacenia lub nieterminowego wypłacenia odsetek od obligacji. 
 
Ryzyko związane z umowami nabycia akcji własnych 
 
Emitent jest stroną umów o nabycie akcji własnych. Warunki nabycia akcji własnych Emitenta regulują 
umowy zawarte z akcjonariuszami oraz właściwe przepisy kodeksu spółek handlowych. Ewentualne 
nabycie akcji własnych nastąpiłoby w oparciu o przepis art. 362 §1 pkt 8 k.s.h., tj. w na podstawie i w 
granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie; określającego warunki nabycia, w 
tym maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres upoważnienia, który nie może przekraczać pięciu lat, 
oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje. Jednocześnie zgodnie z 
przepisem art. 362 §2 pkt 3 k.s.h. łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich 
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nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie 
z art. 348 §1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału. 
 
Wspomniany przepis art. 348 §1 k.s.h. stanowi, że kwota przeznaczona do podziału między 
akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone 
zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego 
i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć 
o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny 
być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Oznacza to, 
że dla dokonania nabycia akcji własnych w oparciu o zgodę Walnego Zgromadzenia Emitent powinien 
wykazać odpowiedni poziom zysku, gdyż tylko tą drogą można utworzyć kapitał rezerwowy, o którym 
mowa w art. 348 §1 k.s.h. UseCrypt S.A. jest podmiotem bardzo młodym, działającym na rynku 
od września 2015 roku. W czasie swojej dotychczasowej działalności Emitent stworzył i wdrożył 
do sprzedaży unikalne produkty (narzędzia UseCrypt). Wiązało się to jednak z istotnymi inwestycjami, 
co powoduje, że Emitent wykazał nieznaczny zysk za rok obrotowy 2017 i nie wykazał zysków za 
wcześniejsze lata obrotowe. W efekcie, do czasu osiągnięcia przez Spółkę zysku i przeznaczenia 
tych zysków na kapitał rezerwowy, o którym mowa w art. 348 §1 k.s.h., nie jest możliwe nabycie przez 
Spółkę akcji własnych w zgodzie z przepisami kodeksu spółek handlowych. 
 
W praktyce oznacza to, że nabycie akcji własnych w oparciu o opisane powyżej umowy będzie możliwe 
pod warunkiem wypracowania przez Emitenta zysku w odpowiedniej wysokości. Emitent zakłada, że w 
przypadku osiągniecia takiego zysku większość uprawnionych akcjonariuszy nie będzie 
zainteresowana zbyciem akcji na rzecz Emitenta po cenie w wysokości 47,20 zł, gdyż rynkowa wycena 
Emitenta będzie w takim wypadku istotnie wyższa. Jednocześnie Emitent zakłada, że przy 
wygenerowaniu poziomu zysku nie będzie trudności z pozyskaniem nabywców na akcje własne 
Emitenta. Ponadto, Emitent posiada gwarancję Largo Capital sp. z o.o., to jest największego 
akcjonariusza Emitenta, który zobowiązał się do sfinansowania wszelkich zobowiązań Emitenta z tytułu 
przedmiotowego nabycia akcji własnych. Nie istnieje również ryzyko pozwania Emitenta 
o wynagrodzenie uiszczone przez akcjonariuszy w zamian za zawarcie tych umów, gdyż 
wynagrodzenie to w każdym przypadku wynosiło 1 zł. Celem Emitenta, leżącym u podstaw zawarcia 
tych umów było wsparcie procesu rozproszenia akcjonariatu Emitenta oraz uzyskanie zadawalającej 
wyceny akcji i tym samym Emitenta. 
 

Ryzyko związane z polityką Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości  

 
Zarząd Emitenta planuje w kolejnych latach przeznaczać na wypłatę dywidendy co najmniej 50 proc. 
wypracowywanych zysków. Pozostała część wypracowywanych zysków będzie reinwestowana 
zgodnie ze strategią inwestycyjną Emitenta. Zarząd Emitenta jednakże zastrzega, że w przypadku 
1) wypracowania zysku na odpowiednim poziomie oraz  
2) spełnienia się przesłanek z art. 362 k.s.h.  
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w pierwszej kolejności wypracowany zysk może zostać przeznaczony na nabycie akcji własnych 
w przypadku rozpoczęcia skupu akcji własnych przez Emitenta. Na dzień sporządzenia niniejszego 
dokumentu informacyjnego maksymalna wartość akcji, które mogą podlegać nabyciu przez Emitenta to 
ok.  10.500.000 zł.  
 
Zarząd Emitenta zwraca uwagę, ze akcjonariusze uprawnieni do dochodzenia zawarcia przez Emitenta 
umowy nabycia akcji własnych mogę być zainteresowani takim rozwiązaniem, które może skutkować 
przeznaczeniem zysku w pierwszej kolejności na skup akcji własnych od uprawnionych akcjonariuszy. 
Taki skup zapewniałby uprawnionym akcjonariuszom, między innymi, korzystniejsze opodatkowanie 
otrzymanych od Emitenta środków. Jednocześnie Emitent zakłada, że w przypadku osiągniecia 
znaczącego zysku większość uprawnionych akcjonariuszy nie będzie zainteresowana zbyciem akcji na 
rzecz Emitenta po cenie w wysokości 47,20 zł za jedna akcję, gdyż rynkowa wycena (kurs) akcji 
Emitenta będzie prawdopodobnie w takim wypadku istotnie wyższa, co powinno ograniczyć ryzyko 
znacznego uszczuplenia środków możliwych do przeznaczenia na wypłatę dywidendy dla wszystkich 
akcjonariuszy Emitenta. 
 
Ryzyko związane z przewidywaną dużą zmiennością wyniku finansowego  
 
Przyszłe wyniki finansowe Emitenta w dużej mierze będą uzależnione od wyników powodzenia 
realizacji poczynionych przez Emitenta inwestycji, w tym również w zakresie rozwoju na rynkach 
zagranicznych. W związku z powyższym przyszłe wyniki finansowe Emitenta mogą mieć zmienny 
charakter.  
 
Ryzyko niepozyskania dodatkowego kapitału  
 
Nie można wykluczyć, iż szacunki Emitenta dotyczące wysokości dodatkowego kapitału, który będzie 
konieczny do prowadzenia działalności inwestycyjnej, w tym rozwoju na rynkach zagranicznych okażą 
się niedokładne, a dotychczas zabezpieczone środki finansowe będą niewystarczające. W przypadku 
niepozyskania dodatkowych środków istnieje ryzyko, iż dokonane inwestycje, wobec braku możliwości 
ich dofinansowania, mogą nie przynieść zakładanych zysków lub w skrajnym przypadku zakończyć się 
niepowodzeniem. 
 

1.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 
 
Ryzyko wpływu znacznych akcjonariuszy na decyzje organów Spółki  
 
Głównym akcjonariuszem Emitenta, posiadającym największy udział w kapitale zakładowym jest 
LAZAR VISION FUND LP z siedzibą w Willmington (USA), który na dzień sporządzenia dokumentu 
informacyjnego posiada 1.127.965 akcji Emitenta reprezentujących 43,99 proc. głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta. Spółka nie może wykluczyć ewentualnych zmian w strukturze jej akcjonariatu 
w przyszłości, które to zmiany mogą doprowadzić, m.in. do uzyskania większości głosów na Walnym 
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Zgromadzeniu przez jednego akcjonariusza lub wspólnie przez kilku akcjonariuszy, a więc umożliwią 
sprawowanie kontroli nad Spółką przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy i mogą ograniczyć 
rzeczywisty wpływ pozostałych akcjonariuszy na podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie, a 
tym samym na działalność Spółki. Inwestorzy powinni zatem rozważyć również ryzyko związane z 
zmianami w strukturze akcjonariatu Emitenta w przyszłości.  
 
Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji obligacji  
 

W przypadku niedojścia Oferty Obligacji do skutku zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany 
zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu Oferty Obligacji do 
skutku. Zwraca się uwagę Inwestorom, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i 
odszkodowań. 
 
Ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od oferty publicznej 
 
Zarząd Emitenta może podjąć uchwałę o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty Publicznej Obligacji 
w każdym czasie, jeśli w ocenie Zarządu wystąpi taka potrzeba, z zastrzeżeniem, że odstąpienie od 
przeprowadzenia Oferty Obligacji po rozpoczęciu przyjmowania zapisów może nastąpić tylko z 
ważnych powodów. Do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności: nagłą zmianę w sytuacji 
gospodarczej lub politycznej kraju, regionu lub świata, której nie można było przewidzieć przed 
rozpoczęciem przyjmowania zapisów, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny negatywny wpływ na 
przebieg Oferty Publicznej lub działalność Emitenta, (ii) nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub 
prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, a 
która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta, (iii) nagłą 
zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby mieć 
negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem 
przyjmowania zapisów, (iv) nagłą zmianę sytuacji na rynku kapitałowym, która miałaby lub mogłaby 
mieć negatywny wpływ na przebieg Oferty Publicznej Obligacji Emitenta, a której nie można było 
przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów; (v) niezadowalający, zdaniem Emitenta, 
poziom zainteresowania Obligacjami, w toku przyjmowania zapisów na Obligacje, oraz (vi) wystąpienie 
innych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie Oferty Publicznej byłoby niemożliwe lub 
szkodliwe dla interesu Emitenta lub Inwestorów.  
 
W przypadku ewentualnego odstąpienia od Oferty Publicznej Obligacji Emitent poinformuje o tym fakcie 
poprzez zamieszczenie ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty Publicznej w sposób, w jaki został 
udostępniony do publicznej wiadomości Dokument. W przypadku odstąpienia od Oferty Publicznej 
Obligacji w trakcie jej trwania Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy, zostanie dokonany zwrot 
wpłaconych przez nich środków w sposób określony przez Inwestora w zapisie, w terminie 7 dni 
roboczych od dnia ogłoszenia przez Emitenta decyzji o odstąpieniu od Oferty Publicznej Obligacji. Zwrot 
powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 
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Ryzyko związane z niewłaściwym wypełnieniem oraz nieopłaceniem zapisu na obligacje 
 
Emitent wskazuje, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza 
zapisu na Obligacje ponosi Inwestor. Zapis pomijający jakikolwiek z wymaganych elementów może 
zostać uznany za nieważny. Nieopłacenie zapisu na Obligacje w terminie określonym w Dokumencie 
powoduje nieważność całości złożonego zapisu. Brak wpłaty w terminie określonym w Dokumencie 
będzie powodować nieważność zapisu. Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Obligacji niż 
wskazana w zapisie nie oznacza automatycznie nieważności zapisu. Przy przydziale może on być 
traktowany jak złożony na liczbę Obligacji mającą pokrycie we wpłaconej kwocie, z uwzględnieniem 
zasady nieprzydzielania ułamkowych części Obligacji, jednak w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji 
Emitent będzie miał także prawo w ogóle nie uwzględniać takiego zapisu przy przydziale. 
 
Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów 
 
Zgodnie z zapisami niniejszego Dokumentu, Zarząd Emitenta zastrzega sobie prawo do zmiany 
terminów Oferty Publicznej Obligacji, w tym wydłużenia terminu przyjmowania zapisów na Obligacje. W 
takim przypadku, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja w formie aneksu do 
Dokumentu. Informacja zostanie przekazana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został 
opublikowany Dokument. Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na oferowane Obligacje może 
spowodować zamrożenie na pewien okres środków finansowych wniesionych przez Inwestorów w 
formie dokonanych wpłat na Obligacje. 
 
Ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem akcji 
promocyjnej 
 
Emitent może prowadzić, także za pośrednictwem innych osób i podmiotów, akcję promocyjną w 
rozumieniu i formie wskazanej w Ustawie o Ofercie, z zachowaniem wymogów przewidzianych przez 
art. 53 Ustawy o Ofercie. W takim przypadku Emitent jest na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy o Ofercie 
zobowiązany jednoznacznie wskazać w treści wszystkich materiałów promocyjnych: 
• że mają one wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy,  
• że został lub zostanie opublikowany prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne, chyba że 
zgodnie z ustawą nie jest wymagane udostępnienie tego rodzaju dokumentu do publicznej wiadomości,  
• miejsca, w których prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne są lub będą dostępne, chyba że 
zgodnie z ustawą nie jest wymagane udostępnienie tego rodzaju dokumentu do publicznej wiadomości. 
 
Ponadto, informacje przekazane w ramach prowadzonej akcji promocyjnej winny być – w myśl art. 53 
ust. 4 Ustawy o Ofercie - zgodne z informacjami zamieszczonymi w prospekcie emisyjnym lub 
memorandum informacyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości albo z informacjami, które 
powinny być zamieszczone w prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym na podstawie 
przepisów prawa gdy prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne jeszcze nie zostały 
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udostępnione do publicznej wiadomości, jak również nie mogą wprowadzać Inwestorów w błąd co do 
sytuacji Emitenta i oceny papierów wartościowych. 
 
W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków Emitenta związanych z prowadzeniem przez niego 
akcji promocyjnej, a określonych w art. 53 ust. 3-7 lub 9 Ustawy o Ofercie, KNF zgodnie z przepisami 
Ustawy o Ofercie może: 
1) nakazać Emitentowi wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub jej przerwanie na okres nie 

dłuższy niż 10 dni roboczych, w celu usunięcia nieprawidłowości, 
2) zakazać Emitentowi prowadzenia akcji promocyjnej, jeżeli: Emitent uchylać się będzie od usunięcia 

wskazanych przez KNF nieprawidłowości w ww. terminie 10 dni roboczych lub treść materiałów 
promocyjnych lub reklamowych naruszać będzie przepisy prawa,  

3) opublikować, na koszt Emitenta, informacje o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji 
promocyjnej przez Emitenta, wskazując naruszenia prawa. 

 
W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zakazu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 Ustawy o Ofercie, przez emitenta, sprzedającego lub 
inne podmioty działające w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego, albo uzasadnionego 
podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może, z zastrzeżeniem art. 19 Ustawy o 
Ofercie: 
1) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania lub  
2) opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w 
związku z udostępnianiem określonych informacji. 
W związku z udostępnianiem określonych informacji Komisja może wielokrotnie zastosować środek 
przewidziany powyżej w pkt 2 i 3. 
 
Ponadto, prowadzenie przez Emitenta akcji promocyjnej z naruszeniem art. 53 ust. 3-7 lub 9 Ustawy o 
Ofercie może skutkować nałożeniem przez Komisję na Emitenta kary pieniężnej do wysokości 
1.000.000 zł. 
 
Ryzyko związane ze zobowiązaniami wobec obligatariuszy posiadającymi Obligacje 
 
Zgodnie warunkami emisji Obligacji Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w Dniu Wykupu 
poprzez wypłatę Obligatariuszom środków pieniężnych w wysokości równej wartości nominalnej 
Obligacji i liczby Obligacji. Emitent zobowiązał się także do wypłaty kwoty odsetek od Obligacji w 
ustalonych terminach i wysokości. 
 
Nie można jednak wykluczyć ryzyka niewywiązania się przez Emitenta ze swoich zobowiązań wobec 
Obligatariuszy. W przypadku, gdy Emitent nie wypełni w całości lub w części zobowiązań wynikających 
z Obligacji, podlegają one przedterminowemu wykupowi na żądanie Obligatariusza. Nie można jednak 
zagwarantować, że Emitent zadośćuczyni takiemu żądaniu.  
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Ponadto w przypadkach wskazanych szczegółowo w Warunkach Emisji Obligacje mogą podlegać 
przedterminowemu wykupowi na żądanie Obligatariusza. Nie można jednak zagwarantować, że 
Emitent zadośćuczyni takiemu żądaniu. W przypadku uchylania się przez Emitenta od zobowiązań 
wynikających z Obligacji, Obligatariuszom będzie przysługiwało prawo egzekucji zobowiązań 
wynikających z Obligacji na drodze sądowej, zaś Administrator Zastawu podejmie działania 
egzekucyjne, zmierzające do zaspokojenia wierzytelności Obligatariuszy z Przedmiotu Zastawu. 
 
Ryzyko związane z wartością zabezpieczenia 
 

Emitowane Obligacje będą zabezpieczone, przy czym wydanie Obligacji nastąpi przed ustanowieniem 
zabezpieczenia zgodnie z art. 28 ust. 2 Ustawy o Obligacjach. Celem zabezpieczenia Obligacji 
ustanowiony zostanie na pierwszym miejscu pod względem pierwszeństwa zaspokojenia zastaw 
rejestrowego na Przedmiocie Zastawu tj. na akcjach w kapitale zakładowym Emitenta w liczbie 100.000  
na okaziciela serii A od numeru 025 643 do numeru 125 642 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: 
dziesięć groszy) każda na rzecz Administratora Zastawu zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) Zastaw Rejestrowy zostanie ustanowiony na Przedmiocie Zastawu stanowiącym własność 
LAZAR VISION FUND LP z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA; 

b) Wycena Przedmiotu Zastawu zgodnie z którą wartość 1 akcji Emitenta oszacowana została 
według stanu na dzień 16 kwietnia 2019 r. na 50,18 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych 
18/100), tym samym łączna wartość Przedmiotu Zastawu, który stanowią akcje Emitenta w 
liczbie 100.000 zgodnie z wyceną równa jest 5.018.000,00 zł; 

c) Zastaw Rejestrowy zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 
166 % wartości nominalnej przydzielonych Obligacji. Umowa zastawu na mocy której 
zostanie ustanowiony Zastaw Rejestrowy zostanie zawarta pomiędzy LAZAR VISION FUND 
LP z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA (jako Zastawcą) a Administratorem Zastawu, w 
terminie 3 Dni Roboczych od Dnia Przydziału. Zastaw Rejestrowy zostanie ustanowiony tj. 
wpisany do rejestru na wniosek Administratora Zastawu najpóźniej w terminie 4 miesięcy od 
Dnia Przydziału. 

d) do czasu skutecznego wpisu Zastawu Rejestrowego do Rejestru Zastawów, w celu 
zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji LAZAR VISION FUND lp ustanowi na rzecz 
Administratora Zastawu zastaw w rozumieniu art. 327 i nast. Kodeksu Cywilnego na 
Przedmiocie Zastawu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 5.018.000,00 zł  
(„Zastaw cywilny”). 

Przedmiot Zastawu został wyceniony przez ARGO CONSULTING Paweł Wiśniewski ul. Starodęby 
8/33, 02-497 Warszawa, NIP 8262083675, REGON 147029805, według stanu na dzień 16 kwietnia 
2019 r. 

W sytuacji, gdy Emitent nie zadośćuczyni wezwaniu Administrator Zastawu może doprowadzić do 
zaspokojenia wymagalnych wierzytelności Obligatariuszy przez przejęcie na własność Przedmiotu 
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Zastawu. Wartość akcji stanowiących Przedmiot Zastawu na dzień ich przejęcia na własność dla celów 
zaspokojenia Obligatariuszy zostaje określona na kwotę 30,00 PLN (słownie: trzydzieści złotych) za 
jedną akcje. Akcje będące Przedmiotem Zastawu nie zostaną dopuszczone do obrotu 
zorganizowanego, w rozumieniu Ustawy o Obrocie.  

Istnieje ryzyko, że wartość, za którą przejmowany będzie przedmiot zabezpieczenia, w związku z 
zaspokojeniem roszczeń Obligatariuszy w przypadku niewykupienia Obligacji przez Spółkę, okaże się 
niższa od sporządzonej wyceny oraz od wartości wskazanej jako wartość przejęcia przedmiotu 
zabezpieczenia, co oznacza możliwość poniesienia znacznych strat przez inwestora. 

 
Ryzyko natychmiastowego wykupu Obligacji 
 
W razie likwidacji Emitenta, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia 
likwidacji. W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia 
formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w 
obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich 
emitowania. 
 
Ryzyko wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta 
 
Stosownie do postanowień pkt. 6.2. Warunków Emisji, Emitent jest uprawniony do wcześniejszego 
wykupu Obligacji. W przypadku wykonania przez Emitenta uprawnienia do wcześniejszego wykupu 
Obligacji, Obligacje w zakresie, w jakim zostaną wykupione ulegną umorzeniu, a tym samym 
Obligatariuszom nie będą przysługiwały prawa wynikające z tych Obligacji, które zostaną wcześniej 
wykupione (w tym prawo do wypłaty odsetek od Obligacji) za cały okres, na który Obligacje zostały 
wyemitowane. 
 
Ryzyko związane z przedterminowym wykupem obligacji na żądanie Obligatariusza 
 
Stosownie do postanowień pkt. 6 Warunków Emisji, Obligatariuszom przysługuje Opcja 
Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek 
zdarzenia opisanego w pkt 7 Warunków Emisji Obligacji. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że w 
przypadku żądania przez Obligatariusza przedterminowego wykupu Obligacji Emitent nie będzie 
posiadał wystarczających środków pieniężnych na zaspokojenie roszczeń wynikających z powstałych 
zobowiązań związanych z emisją Obligacji, co wskazuje na możliwość poniesienia strat przez 
inwestora. 
 
Ryzyko związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF 
W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art. 96 ust. 1 
Ustawy o ofercie publicznej, Komisja może: 
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• może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z 
obrotu na rynku regulowanym, albo  
• nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest 
nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo  
• zastosować obie sankcje łącznie. 
 
Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF 
sankcji 
 
W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z 
Ofertą Publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej Oferty, na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przez Emitenta, sprzedającego lub inne podmioty uczestniczące w tej 
Ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub sprzedającego albo 
uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może:  
• nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty Publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej 
przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub  
• zakazać rozpoczęcia Oferty Publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub 
• opublikować, na koszt Emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w 
związku z Ofertą Publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.  
 
W związku z daną Ofertą Publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować 
środek przewidziany w pkt 2 i 3. Komisja może zastosować środki, o których mowa wyżej, także w 
przypadku, gdy:  
• Oferta Publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej 
Oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób 
naruszałyby interesy Inwestorów;  
• istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego 
Emitenta;  
• działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to 
naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle 
przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub  
• status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów 
istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną 
mającą istotny wpływ na ich ocenę.  
 
Ustawa o Ofercie Publicznej posługuje się również rygorami obejmującymi prowadzenie przez 
Emitentów papierów wartościowych akcji promocyjnej i przewiduje określone sankcje nakładane za 
naruszające przepisy prawa uchybienia.  
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3. Dane o emisji. Warunki i zasadach oferty 
 
Obligacje oferowane na podstawie niniejszego Dokumentu, są oferowane w trybie Oferty Publicznej w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w trybie, o którym mowa w art. 7 ust. 8a 
Ustawy o Ofercie Publicznej, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie przez Komisję 
Nadzoru Finansowego niniejszego Dokumentu. 
 
Dokument został przygotowany w związku ofertą publiczną 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk obligacji 
na okaziciela serii F o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości 
nominalnej 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony złotych) emitowanych przez Emitenta na podstawie 
Uchwały nr 1/10/2019 Zarządu Emitenta z dnia 4.10.2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F. Cena 
emisyjna jednej (1) Obligacji jest równa jej wartości nominalnej, tj. 100,00 zł (słownie: sto złotych 
złotych). Emitent emituje Obligacje o łącznej wartości nominalnej do 3.000.000,00 zł (słownie: trzy 
miliony złotych) oraz maksymalnej liczbie 30.000 (trzydzieści tysięcy).  

 

Szczegółowe warunki emisji Obligacji zostały określne w dokumencie „Warunki Emisji 
Obligacji” stanowiącym Załącznik do niniejszego Dokumentu. 
 
3.1. Podstawowe informacje na temat oferty obligacji 

 

Seria Obligacji: F 

Maksymalna łączna liczba Obligacji proponowanych 
do nabycia: 

30.000 (trzydzieści tysięcy) szt. 

Wartość nominalna jednej Obligacji: PLN 100,00 (słownie: sto złotych) 

Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji 
proponowanych do nabycia: 

PLN 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony 
złotych) 

Cena emisyjna jednej Obligacji: PLN 100,00 (słownie: sto złotych) 

Wysokość oprocentowania  9,0% w skali roku 

Ostateczny Dzień Wykupu: 30.10.2021 roku; 

Próg Emisji 5.000 (słownie: pięć tysięcy) szt. 
Obligacji 

Dzień Przydziału  4.11.2019 r. 

Ostateczny termin złożenia Formularza Zapisu 31 października 2019 r. godzina 17:00  
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Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych 

 

Podstawą prawną emisji Obligacji jest Ustawa o Obligacjach oraz Uchwała nr 1/10/2019 Zarządu Spółki 
z dnia 4 października 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii F. 

 

Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych 
 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Obligacji jest Zarząd Spółki. 
 

Data i forma podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej treści 
 

Obligacje serii F emitowane są na podstawie uchwały nr 1/10/2019 Zarządu Spółki z dnia 4 października 
2019 roku w sprawie emisji obligacji serii F. Uchwała Zarządu stanowi załącznik do niniejszego 
Dokumentu.  
 
 
Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie  
z przepisami Ustawy o Obrocie i Ustawy o Obligacjach. Do powstawania oraz przenoszenia praw z 
obligacji stosuje się przepisy Ustawy o Obrocie i dotyczące praw ze zdematerializowanych papierów 
wartościowych. 
 
Cena emisyjna i Próg emisji 

 

Cena Emisyjna jednej Obligacji równa jest jej Wartości Nominalnej i wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) 
za każdą z Obligacji. Minimalna liczba Obligacji, których subskrybowanie jest wymagane do dojścia 
emisji obligacji do skutku wynosi 5.000 (pięć tysięcy) Obligacji („Próg Emisji”). 
 
3.2. Świadczenia z tytułu Obligacji 

 
Emitent zobowiązuje się spełnić na rzecz Obligatariuszy świadczenia w wysokości i terminach 
określonych w niniejszych Warunkach Emisji Obligacji. Każda Obligacja uprawnia do: 

a. świadczenia pieniężnego, polegającego na zapłacie w Dniu Wykupu Należnej Kwoty, 
odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji,  

b. świadczenia pieniężnego, polegającego na zapłacie odsetek (Oprocentowanie). Obligacje są 
oprocentowane od Dnia Przydziału do Dnia Wykupu. Odsetki są naliczane według stałej stopy 
procentowej w wysokości 9 % w skali roku, od Wartości Nominalnej Obligacji ("Kwota 
Odsetek"). Kupon naliczany jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego i wypłacany 
będzie w każdym Dniu Płatności Odsetek.  
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Wysokość odsetek obliczana będzie na podstawie rzeczywistej liczby dni w danym Okresie 
Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku, według następującej formuły: 

 

KO=9%*NG*LD/365 

gdzie: 

KO oznacza Kwotę Odsetek od każdej Obligacji za Okres Odsetkowy 
NG oznacza Należną Kwotę każdej Obligacji 
LD oznacza liczbę dni w Okresie Odsetkowym 
 

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (przy czym pół i więcej grosza będzie 
zaokrąglone w górę). 

 
W przypadku opóźnienia w płatności odsetek lub płatności z tytułu wykupu Obligacji, wysokość odsetek 
narastających od dnia następującego po Dniu Płatności Odsetek lub Dniu Wykupu, zostanie ustalona 
według obowiązującej w tym czasie stopy odsetek ustawowych, na co Emitent niniejszym wyraża 
zgodę. 
 
Okresy Odsetkowe oraz Dni Płatności Odsetek dla każdego Okresu Odsetkowego zostały wskazane w 
poniższej tabeli: 

Numer Okresu 
Odsetkowego 

Pierwszy Dzień Okresu 
Odsetkowego 

Dzień Ustalenia Praw 
dla danego Okresu 

Odsetkowego 

Ostatni dzień Okresu 
Odsetkowego/Dzień 
Płatności Odsetek 

1 4.11.2019 23.01.2020 3.02.2020 

2 4.02.2020 22.04.2020 4.05.2020 

3 5.05.2020 23.07.2020 3.08.2020 

4 4.08.2020 22.10.2020 2.11.2020 

5 3.11.2021 25.01.2021 3.02.2021 

6 4.05.2021 23.04.2021 3.05.2021 

7 4.05.2021 26.07.2021 3.08.2021 

8 4.08.2021 22.10.2021 30.10.2021 
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Uprawnionymi do świadczeń z tytułu wypłaty odsetek będą ci Obligatariusze, którzy będą posiadali 
Obligacje w Dniu Ustalenia Prawa do Odsetek, a uprawnionymi do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji 
będą ci Obligatariusze, którzy będą posiadali Obligacje w Dniu Ustalenia Prawa do Odsetek za ostatni 
Okres Odsetkowy. 
 
Z Obligacjami nie są związane żadne świadczenia niepieniężne. Obligacje nie są Obligacjami 
przychodowymi. 
 
Zbywalność Obligacji jest nieograniczona. Obligacje można zbywać wyłącznie bezwarunkowo. 
 
3.3. Wykup oraz Wcześniejszy wykup obligacji  

 

Z zastrzeżeniem pkt 6.2 i 6.3 Warunków Emisji wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w 30.10.2021 
r. tj. Dniu Ostatecznego Wykupu poprzez wypłatę Obligatariuszom Należnej Kwoty tj. kwoty pieniężnej 
odpowiadającej wartości nominalnej jednej Obligacji za każdą Obligację oraz należnych a 
niezapłaconych Odsetek. 
 
Emitentowi przysługuje prawo do żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji w każdy czasie do Dnia 
Ostatecznego Wykupu. Emitent może złożyć pisemne żądanie wcześniejszego wykupu wraz ze 
wskazaniem Dnia Wcześniejszego Wykupu, który rozumiany dla celów niniejszego punktu przypada 
nie wcześniej niż 14 Dni Roboczych po otrzymaniu żądania przez Obligatariusza. Emitent dokona 
wcześniejszego wykupu Obligacji, płacąc Należną Kwotę Obligacji objętych żądaniem wcześniejszego 
wykupu i posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji wraz z naliczonymi Odsetkami na dzień 
żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. Płatność zostanie dokonana w Dniu Wcześniejszego 
Wykupu. Po dokonaniu pełnej płatności Obligacje będące przedmiotem żądania wcześniejszego wykupi 
ulegają umorzeniu. 
 
Obligatariusz jest uprawniony złożyć Emitentowi Żądanie Wcześniejszego Wykupu jedynie w przypadku 
wystąpienia Przypadku Naruszenia, o którym mowa w pkt. 7 Warunków Emisji. Warunki Emisji stanowią 
Załącznik do niniejszego Dokumentu. Obligatariusz może złożyć Emitentowi pisemne Żądanie 
Wcześniejszego Wykupu Obligacji ze wskazaniem Przypadku Naruszenia stanowiącego podstawę 
wcześniejszego wykupu, na podstawie której wnosi o wcześniejszy wykup Obligacji oraz wskazaniem 
Dnia Wcześniejszego Wykupu („Żądanie Wcześniejszego Wykupu”). Żądanie Wcześniejszego Wykupu 
powinno wskazywać i opisywać co najmniej jedną z sytuacji stanowiących podstawę takiego żądania, 
zgodnie z punktem 7 Warunków Emisji oraz zawierać stosowny dokument potwierdzający posiadanie 
Obligacji przez Obligatariusza. Emitent dokona Wcześniejszego Wykupu Obligacji poprzez zapłatę 
Obligatariuszowi Należnej Kwoty stanowiącej świadczenie pieniężne, o którym mowa w pkt 
4.1.1.Warunków Emisji, tj. kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji objętych 
Żądaniem Wcześniejszego Wykupu i posiadanych przez danego Obligatariusza na dzień złożenia 
Żądania Wcześniejszego Wykupu oraz Odsetek, o których mowa w pkt 4.1.2 Warunków Emisji. 
Płatność zostanie dokonana przez Emitenta w Dniu Wcześniejszego Wykupu wskazanym przez 
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Obligatariusza w Żądaniu Wcześniejszego Wykupu, która to data przypadać będzie nie później niż 
czternaście (14) Dni Roboczych po otrzymaniu przez Emitenta Żądania Wcześniejszego Wykupu.  Po 
dokonaniu pełnej płatności Obligacje będące przedmiotem żądania wcześniejszego wykupi ulegają 
umorzeniu.  
 
Przypadki Naruszenia 
Niezależnie od możliwości żądania natychmiastowego wykupu obligacji w przypadkach określonych w 
pkt 6.4, Warunków Emisji, jeżeli wystąpi i będzie się utrzymywać co najmniej jedno z następujących 
zdarzeń („Przypadek Naruszenia”), Obligatariusz może zażądać Wcześniejszego Wykupu Obligacji: 

1. Emitent nie dokona jakiejkolwiek płatności świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji w terminie 
określonym w niniejszych Warunkach Emisji,  

2. Zabezpieczenia określone w pkt 8 Warunków Emisji nie zostaną ustanowione w terminie. 

3. Jakiekolwiek oświadczenie lub zapewnienie w sposób wyraźny lub dorozumiany złożone przez 
Emitenta jest lub okaże się nieprawdziwe w stosunku do stanu faktycznego obowiązującego w 
momencie, w którym takie oświadczenie lub zapewnienie zostało złożone; 

4. Jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta lub jakiegokolwiek podmiotu zależnego Emitenta 
zostanie w sposób prawnie skuteczny postawione w stan wymagalności przed umownie 
uzgodnionym dniem wymagalności z powodu wystąpienia przypadku naruszenia warunków takiego 
Zadłużenia Finansowego lub Emitent, lub jakikolwiek podmiot zależny Emitenta nie wykona 
zobowiązania do zapłaty jakiegokolwiek Zadłużenia Finansowego w terminie jego wymagalności, 
przedłużonym o ewentualny okres karencji, lub zobowiązanie z jakiejkolwiek gwarancji lub 
poręczenia na zabezpieczenie Zadłużenia Finansowego osoby trzeciej nie zostanie wykonane w 
terminie jego wymagalności, przedłużonym o ewentualny okres karencji oraz po otrzymaniu 
wezwania do zapłaty, przy czym w odniesieniu do Emitenta  i podmiotów zależnych Emitenta łączna 
wartość Zadłużenia Finansowego, w stosunku do których zaszło powyższe zdarzenie przekroczy 
25 % sumy bilansowej Emitenta wynikającej z ostatniego sprawozdania finansowego Emitenta. 

5. Emitent złoży do sądu wniosek o ogłoszeniu upadłości lub wszczęcie postępowania 
restrukturyzacyjnego albo sąd ogłosi prawomocnie upadłość Emitenta;  

6. Emitent dobrowolnie zawiesi lub zaprzestanie całkowicie prowadzenia w całości swojej działalności, 
zlikwiduje zasadniczo wszystkie swoje aktywa, z wyjątkiem aktywów, które mają być zbyte za 
godziwe wynagrodzenie lub na warunkach rynkowych, lub przeciwko Emitentowi lub przez Emitenta 
zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, dotyczące moratorium, niewypłacalności lub 
podobne postępowanie w celu udzielenia pomocy dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji 
finansowej i nie zostanie ono rozstrzygnięte pomyślnie w terminie dziewięciu (9) miesięcy; 

7. przeciwko Emitentowi zostanie wydany prawomocny, wiążący i wykonalny wyrok w sprawie wypłaty 
środków pieniężnych przekraczających kwotę 2 500 000,00 PLN, a Emitent nie wykona tego 
wyroku lub nie zapewni jego wykonania zgodnie z jego warunkami lub nie uzyska zawieszenia jego 
wykonania w terminie sześćdziesięciu (60) dni od daty jego wydania i w terminie wspomnianego 
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okresu sześćdziesięciu (60) dni (lub dłuższego okresu, w trakcie którego wykonanie takiego wyroku 
zostanie zawieszone), nie wniesie odwołania i nie uzyska zawieszenia wykonania wyroku w trakcie 
takiego odwołania. 

 

3.4. Zabezpieczenie obligacji. Umowa z Administratorem Zastawu 
 

Obligacje będą zabezpieczone, przy czym wydanie Obligacji nastąpi przed ustanowieniem 
zabezpieczenia zgodnie z art. 28 ust. 2 Ustawy o Obligacjach.  
Emitent gwarantuje i zobowiązuje się zapewnić, że celem zabezpieczenia Obligacji ustanowiony 
zostanie na pierwszym miejscu pod względem pierwszeństwa zaspokojenia zastaw rejestrowego na 
akcjach w kapitale zakładowym Emitenta w liczbie 100.000  na okaziciela serii A od numeru 025 643 
do numeru 125 642 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda („Przedmiot 
Zastawu”) na rzecz Administratora Zastawu („Zastaw Rejestrowy”), zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) Zastaw Rejestrowy zostanie ustanowiony na Przedmiocie Zastawu stanowiącym własność 

LAZAR VISION FUND LP z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA; 

b) Wycena Przedmiotu Zastawu stanowi Załącznik do niniejszego Dokumentu, zgodnie z którą 

wartość 1 akcji Emitenta oszacowana została według stanu na dzień 16 kwietnia 2019 r. na 
50,18 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych 18/100), tym samym łączna wartość Przedmiotu 

Zastawu, który stanowią akcje Emitenta w liczbie 100.000 zgodnie z wyceną równa jest 

5.018.000,00 zł; 

c) Zastaw Rejestrowy zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 

166 % wartości nominalnej przydzielonych Obligacji. Umowa zastawu na mocy, której 

zostanie ustanowiony Zastaw Rejestrowy, zostanie zawarta pomiędzy LAZAR VISION FUND 

LP z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA (jako Zastawcą) a Administratorem Zastawu, w 
terminie 3 Dni Roboczych od Dnia Przydziału. Zastaw Rejestrowy zostanie ustanowiony tj. 

wpisany do rejestru na wniosek Administratora Zastawu najpóźniej w terminie 4 miesięcy od 

Dnia Przydziału. 

d) do czasu skutecznego wpisu Zastawu Rejestrowego do Rejestru Zastawów, w celu 

zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji LAZAR VISION FUND lp ustanowi na rzecz 

Administratora Zastawu zastaw w rozumieniu art. 327 i nast. Kodeksu Cywilnego na 

Przedmiocie Zastawu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 5.018.000,00 zł  

(„Zastaw cywilny”). 

Przedmiot Zastawu został wyceniony przez ARGO CONSULTING Paweł Wiśniewski ul. Starodęby 
8/33, 02-497 Warszawa, NIP 8262083675, REGON 147029805, według stanu na dzień 16 kwietnia 
2019 r. Wskazany podmiot został wybrany przez Emitenta jako podmiot dokonujący wyceny Przedmiotu 
Zastawu, ponieważ posiada wymagane doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelność wyceny 
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oraz zachowuje bezstronność i niezależność przy jej sporządzaniu, tj. spełnia wymogi określone w art. 
30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. Wycena stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Warunków Emisji. 
 
Stosownie do art. 4 ust. 4 Ustawy o Zastawie Emitent zawarł w dniu 04.10.2019 r. umowę z 
Administratorem Zastawu tj. spółkę pod firmą Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka 
S.K.A. 61-103 Poznań; ul. Tylne Chwaliszewo 25, NIP 7781436278, Regon 300335004, KRS 
0000725227, na mocy, której Administrator Zastawu wykonywać będzie prawa i obowiązki zastawnika 
we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy. Umowa pomiędzy Emitentem a Administratorem 
Zastawu stanowi Załącznik do niniejszego Dokumentu.  
Administrator Zastawu ma prawo dochodzenia zaspokojenia z Przedmiotu Zastawu w przypadku, gdy 
zaistnieją łącznie poniżej wskazane warunki: (a) upłynie bezskutecznie termin, w którym Emitent 
zobowiązany był do wykupu Obligacji (w tym przedterminowego wykupu Obligacji) lub wypłaty odsetek 
z Obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji lub przepisami prawa, (b) gdy Administrator Zastawu doręczy 
Emitentowi listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – wezwanie do zapłaty 
wymagalnych należności. 
 
W sytuacji, gdy Emitent nie zadośćuczyni wezwaniu Administratora Zastawu, Administrator Zastawu 
będzie uprawniony do podjęcia działań bezpośrednio zmierzających do zaspokojenia z Przedmiotu 
Zastawu mając na uwadze interes Obligatariuszy, umowę zastawu, której przedmiotem jest Przedmiot 
Zastawu oraz przepisy prawa. O zamiarze podjęcia działań bezpośrednio zmierzających do 
zaspokojenia z Przedmiotu Zastawu Administrator Zastawu powiadomi Emitenta na zasadach 
określonych w umowie zastawu. Administrator Zastawu może doprowadzić do zaspokojenia 
wymagalnych wierzytelności Obligatariuszy przez przejęcie na własność Przedmiotu Zastawu. Wartość 
akcji stanowiących Przedmiot Zastawu na dzień ich przejęcia na własność dla celów zaspokojenia 
Obligatariuszy zostaje określona na kwotę 30,00 PLN (słownie: trzydzieści złotych) za jedną akcje. 
Akcje będące Przedmiotem Zastawu nie zostaną dopuszczone do obrotu zorganizowanego, w 
rozumieniu Ustawy o Obrocie.  
 
Wierzytelność zabezpieczona Zastawem Rejestrowym ulega zaspokojeniu do wysokości wartości 
Przedmiotu Zastawu rejestrowego przejętego na własność przez Administratora Zastawu. 
 
W przypadku braku spełnienia, zgodnie z Warunkami Emisji, zobowiązań wynikających z Obligacji, 
Administrator Zastawu przystąpi do zaspokojenia wierzytelności przysługujących Obligatariuszom. 
Administrator Zastawu może podjąć czynności zmierzające do zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy 
na podstawie zawiadomienia uzyskanego od Obligatariusza w tym przedmiocie, chyba że Administrator 
Zastawu wcześniej uzyska taką informację we własnym zakresie. 
 
W związku z powyższym, Administrator Zastawu zawiadomi Emitenta o powzięciu informacji o 
niespełnieniu zobowiązań z tytułu Obligacji i wyznaczy mu termin 5 Dni Roboczych na podjęcie 
stosownych czynności. Niepodjęcie czynności przez Emitenta lub podjęcie czynności 
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niesatysfakcjonujących, będzie upoważniać Administratora Zastawu do rozpoczęcia procedury 
zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy z Przedmiotu Zastawu. 
 
Zaspokojenie roszczeń z Przedmiotu Zastawu z tytułu wierzytelności wynikających z Obligacji, będzie 
dokonywane zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji oraz odpowiednimi przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisami Kodeksu postępowania 
cywilnego oraz Umowy zawartej przez Emitenta z Administratorem Zastawu. 

 

3.5. Likwidacja, przekształcenie, podział, połączenie 
 
W dniu otwarcia likwidacji Emitenta Obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne zgodnie z pkt 
6.5 Warunków Emisji.  
 
W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem lub podziału lub przekształcenia formy prawnej 
Emitenta, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot przejmujący obowiązki 
związane z obligacjami Emitenta nie jest uprawniony do emisji Obligacji zgodnie z Ustawą o 
Obligacjach.   
 
W przypadku przekształcenia, podziału, połączenia lub likwidacji Emitenta lub zmiany wartości 
nominalnej Akcji przed datą, w której roszczenie o zamianę staje się wykonalne, zdarzenie takie będzie 
kwalifikować się jako Przypadek Naruszenia i zastosowanie będzie miała odpowiednio procedura i 
odpowiednie zasady mające zastosowanie do Przypadków Naruszenia zgodnie z niniejszymi 
Warunkami Emisji.  

 
3.6. Płatności 

 
Wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji będzie dokonywana za pośrednictwem KDPW, 
podmiotu prowadzącego Rejestr Sponsora Emisji lub podmiotów prowadzących Rachunki Papierów 
Wartościowych lub będącego osobą wskazaną podmiotowi prowadzącemu Rachunek Zbiorczy przez 
posiadacza tego rachunku jako osoba uprawniona z Obligacji zapisanych na takim Rachunku 
Zbiorczym, zgodnie z Regulacjami KDPW oraz Ustawą o Obrocie oraz regulacjami wewnętrznymi 
podmiotu prowadzącego rejestr sponsora emisji, w rozumieniu Regulacji KDPW oraz Ustawy o Obrocie. 
 
W przypadku gdy termin płatności danego świadczenia nie jest Dniem Roboczym, świadczenie to 
zostanie zrealizowane w pierwszym następnym Dniu Roboczym bez prawa żądania ustawowych 
odsetek za zwłokę lub innych dodatkowych płatności lub świadczeń.  
 
Wszystkie świadczenia pieniężne związane z Obligacjami będą wypłacane przez Emitenta w walucie 
polskiej (PLN).   
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Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzeczy Obligatariuszy posiadających 
Obligacje na koniec Dnia Ustalenia Praw. 
 
Miejscem spełnienia świadczeń z Obligacji jest siedziba podmiotu, za pośrednictwem którego spełniane 
jest świadczenie. 

 
3.7. Szczegółowe informacje o pierwszeństwie w spłacie zobowiązań wynikających z 

papierów wartościowych przed innymi zobowiązaniami emitenta 
 

Z Obligacji nie wynikają pierwszeństwa w spłacie przed innymi zobowiązaniami Emitenta. 

 
3.8. Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz terminy związania zapisem 

 

Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta 

 

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje są osoby fizyczne i osoby prawne oraz 
jednostki nieposiadające osobowości prawnej będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Nierezydenci zamierzający 
złożyć zapis na Obligacje winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego pochodzenia. 

 

Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji 

 

Publiczna Oferta Obligacji zostanie przeprowadzona w następujących terminach:  
 
Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 7 października 2019 r. 

Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 31 października 2019 r. 

Termin przydziału/Dzień Przydziału: 4 listopada 2019 r. 

 

Powyższy harmonogram może ulec zmianie. W przypadku przedłużenia któregoś z tych terminów, 
przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu upływu pierwotnego terminu. W przypadku 
przesunięcia któregoś z tych terminów na późniejszy okres, przekazanie informacji nastąpi nie później 
niż w dniu rozpoczęcia biegu pierwotnego terminu. W przypadku skrócenia któregoś z tych terminów 
lub przełożenia go na okres wcześniejszy, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie po 
podjęciu takiej decyzji, nie później niż w dniu poprzedzającym nadejście tego wcześniejszego terminu. 
 
W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. terminów Emitent przekaże taką informację do wiadomości 
publicznej w formie aneksu do Dokumentu. 
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Termin do zapisywania się na obligacje nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia emisji. 
 
W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Obligacji udostępniony zostanie aneks do Dokumentu, 
osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych 
złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie 
złożone w miejscu przyjmowania zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, o 
ile Emitent nie wyznaczy dłuższego terminu. 
 
Emitent może dokonać przydziału Obligacji dopiero po upływie terminu do uchylenia się od skutków 
prawnych złożonego przez subskrybenta zapisu. W związku z tym w przypadku opublikowania aneksu, 
którego data publikacji powodowałaby, że termin, do którego przysługuje prawo uchylenia się od 
skutków prawnych złożonego zapisu przypadałaby później, niż termin przydziału Obligacji określony w 
harmonogramie, termin przydziału Obligacji zostanie stosownie przesunięty, a aneks będzie zawierał 
informacje o zmianie daty przydziału oraz wskazywał datę, do której Inwestorom przysługuje prawo 
uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. 
 
Inwestorom, którzy złożyli zapisy na Obligacje przed udostępnieniem aneksu i uchylili się od skutków 
prawnych złożonych zapisów, zwrot wpłaconych kwot dokonany zostanie na rachunki bankowe 
wskazane przez Inwestorów w zapisie, w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia do siedziby 
Emitenta, w którym złożono zapis, oświadczenia na piśmie o uchyleniu się od skutków prawnych 
złożonych zapisów. 

 

Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz terminy związania zapisem 

 

Zapisy na Obligacje serii F składane będą po cenie emisyjnej Obligacji serii F i przyjmowane w 
terminach trwania zapisów:  
a. osobiście w siedzibie Emitenta,  

b. drogą korespondencyjną na adres Emitenta,  

c. w postaci elektronicznej na adres: bonds@usecrypt.com 

 

W przypadku złożenia zapisu w sposób określony pod lit. b)-c) powyżej, uznaje się go za ważny pod 
warunkiem przesłania oryginałów dokumentów, o których mowa poniżej do Dnia Przydziału Obligacji 
(za dzień przesłania dokumentów rozumie się dzień otrzymania dokumentów przez Emitenta). 

 

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) Obligację i nie więcej niż liczba oferowanych 
Obligacji. W przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż liczba oferowanych 
Obligacji zapis będzie uważany za opiewający na liczbę oferowanych Obligacji. 
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Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje, przy czym łączna liczba Obligacji określona w 
zapisach złożonych przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba oferowanych Obligacji. 
Złożenie przez jednego Inwestora kilku zapisów na liczbę większą niż liczba Obligacji zaoferowanych 
do objęcia powoduje nieważność złożonych zapisów w części przekraczającej liczbę Obligacji 
oferowanych. 

 

Składanie zapisu na Obligacje odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Zapisu w dwóch 
egzemplarzach oraz podpisanie oświadczenia będącego integralną częścią formularza zapisu. Inwestor 
składający zapis na Obligacje zobowiązany jest oświadczyć, że: (i) zapoznał się z Warunkami Emisji 
oraz treścią Dokumentu Informacyjnego i akceptuje warunki Oferty Publicznej oraz ma świadomość, iż 
treść Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Komisję Nadzoru Finansowego (ii) 
zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Obligacji w Ofercie Publicznej niż objęta zapisem lub 
nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie  z zasadami opisanymi w Dokumencie Informacyjnym oraz  (iii) 
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty 
Publicznej i przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych 
oraz ich poprawiania oraz oświadcza, że dane na Formularzu Zapisu zostały podane dobrowolnie, (iv) 
wyraża zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych w zakresie 
informacji związanych z dokonanym przez niego zapisem na Obligacje Emitentowi, w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia emisji Obligacji oraz upoważnia Emitenta do otrzymania tych 
informacji, (v) wyraża zgodę na przekazywanie przez Emitenta danych zamieszczonych w Formularzu 
Zapisu, w tym danych osobowych, podmiotowi mającemu prowadzić Rejestr Sponsora Emisji Obligacji, 
(vi) wszelkie środki, które zamierza zainwestować w opłacenie zapisu na Obligacje pochodzą z 
legalnych źródeł, (vii) zobowiązuje się powiadomić pisemnie Emitenta o swoim aktualnym rachunku 
bankowym i adresie do doręczeń w przypadku zmiany tych danych zamieszczonych w Formularzu 
Zapisu, a w przypadku zmiany tych danych po zapisaniu Obligacji w Rejestrze Sponsora Emisji– 
powiadomić o tym także podmiot prowadzący Rejestr Sponsora Emisji. Zapis na Obligacje powinien 
być sporządzony w języku polskim. 

 

Wzór formularza zapisu na Obligacje zamieszczony został jako Załącznik do niniejszego 
Dokumentu. 

 

Składając zapis, Inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport 
w celu weryfikacji danych zawartych w Formularzu Zapisu, a w przypadku składania zapisów drogą 
korespondencyjną lub elektroniczną - zobowiązany jest dołączyć skan tego dokumentu przedstawiający 
niezbędne do weryfikacji dane osobowe. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana jest 
złożyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynikać będzie 
forma organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania osoby prawnej. Osoba 
działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej obowiązana jest 
złożyć odpis z odpowiedniego rejestru lub akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument urzędowy, z 
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którego wynikać będzie forma organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do 
reprezentowania danej jednostki. 
 
Właściwy dokument powinien zostać złożony w siedzibie Emitenta najpóźniej w dniu zakończenia 
przyjmowania zapisów na Obligacje pod rygorem uznania zapisu na Obligacje za nieważny. Wszelkie 
konsekwencje wynikające z niewłaściwego złożenia i wypełnienia formularza zapisu na Obligacje w 
Ofercie Publicznej ponosi Inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, może zostać 
uznany za nieważny. Zapisy na obligacje dokonane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu są 
nieważne. 

 

Na dowód przyjęcia zapisu Inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu, 
potwierdzony przez Emitenta. 
 
Zapis na Obligacje jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz 
wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Obligacji w Publicznej Ofercie albo do dnia 
ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku, z zastrzeżeniem pkt poniżej „Zapis oraz Informacje 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”. 

 

Działanie przez pełnomocnika 

 
Zapis może zostać złożony przez właściwie umocowanego pełnomocnika Inwestora. W razie składania 
zapisu przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do 
dokonania takiej czynności. Oryginał pełnomocnictwa powinien zostać złożony w siedzibie Emitenta 
najpóźniej w dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje pod rygorem uznania zapisu na 
Obligacje za nieważny. 

 

Koszty jakie musi ponieść inwestor zapisujący się na Obligacje 

 

W związku ze złożeniem zapisów Inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów, za wyjątkiem 
ewentualnych kosztów wynikających ze złożenia zapisu droga korespondencyjną. 

 

Zapis oraz Informacje 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 

 

Zapis na Obligacje jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz 
wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Obligacji w Ofercie Publicznej albo do dnia 
ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku, z zastrzeżeniem przypadku kiedy po rozpoczęciu Oferty 
Publicznej zostanie udostępniony do publicznej wiadomości aneks dotyczący zdarzenia, okoliczności 
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lub czynników, mogących mieć wpływać na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po 
udostępnieniu do publicznej wiadomości Dokumentu, a przed dokonaniem przydziału papierów 
wartościowych, o których Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, Inwestor, który złożył zapis 
na Obligacje przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, 
składając w siedzibie Emitenta oświadczenie na piśmie w terminie 2 dni roboczych od dnia 
udostępnienia aneksu, o ile Emitent nie wyznaczy dłuższego terminu.  
 
Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje także, jeżeli aneks jest 
udostępniany w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści Dokumentu o których 
Emitent powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, lub w związku z czynnikami, które 
zaistniały lub o których Emitent powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji. Aneks taki 
powinien zawierać również informację o dacie, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków 
prawnych złożonego zapisu. Emitent nie może dokonać przydziału Obligacji wcześniej niż po upływie 
terminu do uchylenia się przez Inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu.  
 
W związku z tym w przypadku opublikowania aneksu, którego data publikacji powodowałaby, że termin, 
do którego przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przypadałaby 
później, niż termin przydziału Obligacji określony w harmonogramie, termin przydziału Obligacji 
zostanie stosownie przesunięty, a aneks będzie zawierał informacje o zmianie daty przydziału oraz 
wskazywał datę, do której Inwestorom przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego 
zapisu. 
 
Aneks ten będzie jednocześnie zawierał informacje o datach ustalenia praw do odsetek oraz prawa do 
wykupu, a także terminy wypłaty świadczeń z Obligacji. 
 
Osoby, które nie złożyły oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu w 
związku z opublikowaniem aneksu do Dokumentu, związane są złożonym zapisem na Obligacje 
zgodnie z warunkami zawartymi w zmienionym aneksem do Dokumentu. 
 
Inwestorom, którzy złożyli zapisy na Obligacje przed udostępnieniem aneksu i uchylili się od skutków 
prawnych złożonych zapisów, zwrot wpłaconych kwot dokonany zostanie na rachunki bankowe 
wskazane przez Inwestorów w złożonym zapisie, w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia 
Emitentowi oświadczenia na piśmie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonych zapisów. 

 

Zasady, miejsce i terminy dokonywania wpłat oraz skutki prawne niedokonania wpłaty w oznaczonym 
terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej 

 

Zwraca się uwagę inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na 
Obligacje. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank 
przelewów.  
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Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z 
iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej wynoszącej 100,00 zł (słownie: sto 
złotych) najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Obligacje. Za termin uiszczenia wpłaty 
uznaje się: 

a) datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Emitenta  

b) datę przesłania na adres 02-566 Warszawa, Puławska 2 wygenerowanego elektronicznie 
potwierdzenia wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy 
Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późn. zm.). 

 

Dane przelewu: 

 

Wpłata na Obligacje dokonywana jest przelewem na rachunek Emitenta numer: 
97102010680000140203237252 

w tytule wpłaty: 

a) dla osób fizycznych: imię, nazwisko, numerem PESEL oraz dopisek „wpłata na Obligacje Serii 
F Usecrypt S.A. 

b) dla innych: nazwą subskrybenta oraz dopiskiem: „wpłata na Obligacje Serii F Usecrypt S.A. 

 

W przypadku gdy wpłata na Obligacje jest dokonywana z rachunku osoby innej niż składająca zapis na 
Obligacje w tytule przelewu powinno się wskazać imię i nazwisko Inwestora (albo nazwę w przypadku 
Inwestorów nie będących osobami fizycznymi) jako beneficjenta wpłaty pod rygorem nieuwzględnienia 
zapisu na Obligacje przy przydziale Obligacji. 

 

Brak wpłaty w terminie określonym w Dokumencie Informacyjnym będzie powodować 
nieważność zapisu. 

 

Oznacza to, iż Inwestor, w szczególności w przypadku wpłaty przelewem lub wpłat przy wykorzystaniu 
kredytów bankowych na zapisy, musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym 
czas dokonania przelewu, realizacji kredytu lub wykonania innych podobnych czynności. Zaleca się, 
aby Inwestor zasięgnął informacji w zakresie czasu trwania określonych czynności w obsługującej go 
instytucji finansowej i podjął właściwe czynności uwzględniając czas ich wykonania. Zwraca się uwagę 
Inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na Obligacje. W 
szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów. 
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Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Obligacji niż wskazana w zapisie nie oznacza 
automatycznie nieważności zapisu. Przy przydziale może one być traktowany jak złożony na liczbę 
Obligacji mającą pokrycie we wpłaconej kwocie (z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania 
ułamkowych części Obligacji), jednak w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji Emitent będzie miał 
także prawo w ogóle nie uwzględniać takiego zapisu przy przydziale. 

 

Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych 

 

Przydział Obligacji zostanie dokonany przez Emitenta w dniu 4.11.2019 („Dzień Przydziału”) w drodze 
uchwały Zarządu Emitenta. Przydział Obligacji zostanie przeprowadzony na podstawie prawidłowo 
wypełnionych i złożonych Formularzy Zapisu i pod warunkiem prawidłowego opłacenia zapisu. W 
przypadku, gdy liczba Obligacji objętych zapisami, opłaconych i przyjętych do przydziału wyniesie nie 
więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk, każdemu Inwestorowi składającemu zapis na Obligacje 
zostanie przydzielona taka liczba Obligacji, na jaką złożył zapis i dokonał wpłaty.  
 
Podstawą, lecz nie gwarancją dokonania przydziału Obligacji przez Emitenta będzie prawidłowo 
wypełniony i złożony przez Inwestora (lub jego pełnomocnika) zapis na Obligacje zgodnie z 
Dokumentem oraz dokonanie przez Inwestora (lub na jego rzecz) pełnej wpłaty na Obligacje, 
stanowiącej iloczyn liczby Obligacji wskazanej w zapisie oraz ceny emisyjnej jednej Obligacji. 
Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Obligacji niż wskazana w zapisie nie oznacza 
automatycznie nieważności zapisu. Przy przydziale może one być traktowany jak złożony na liczbę 
Obligacji mającą pokrycie we wpłaconej kwocie (z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania 
ułamkowych części Obligacji), jednak w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji Emitent będzie miał 
także prawo w ogóle nie uwzględniać takiego zapisu przy przydziale. 

 

W przypadku, gdy liczba Obligacji objętych zapisami, opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie z 
powyższymi zasadami przekroczy liczbę Obligacji oferowanych, a więc wystąpi nadsubskrypcja, 
przydział Obligacji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. Stopa alokacji i stopa 
redukcji zapisów wyrażać się będą w procentach, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 
Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane. Obligacje nie przyznane w wyniku zaokrągleń w dół 
zostaną przydzielone kolejno po jednej tym Inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, 
począwszy od tych Inwestorów, którzy dokonali zapisu na największą liczbę Obligacji, aż do całkowitego 
wyczerpania puli Obligacji powstałej w wyniku zaokrągleń. W przypadku równej liczby Obligacji objętych 
zapisami o pierwszeństwie przydziału decyduje kolejność wpłat, a w przypadku braku możliwości 
jednoznacznego ustalenia tej kolejności (ta sama wartość wpłat zaksięgowana przez bank prowadzący 
rachunek w tej samej godzinie) Emitent zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji zgodnie z zasadą 
dyskrecjonalną, tj. według własnego uznania Emitenta. Inwestorowi mogą zostać przydzielone 
Obligacje w łącznej liczbie nie większej niż liczba wynikająca ze złożonego zapisu, natomiast 
przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy do odstąpienia od 
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zapisu. W przypadku, gdy zgodnie z zasadami przydziału opisanymi powyżej, inwestorowi 
składającemu zapis nie zostanie przydzielona żadna Obligacja lub zostanie przydzielona mniejsza 
liczba Obligacji niż ta, na którą opiewał złożony zapis, niewykorzystana wpłata lub część tej wpłaty 
zostanie zwrócona (bez odsetek i odszkodowań) na rachunek bankowy zapisującego się podany w 
formularzu zapisu.  
 
Inwestor, któremu nie przydzielono Obligacji, przestaje być związany zapisem z chwilą dokonania 
przydziału Obligacji. Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje jest jego opłacenie w kwocie 
wynikającej z iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i ich Ceny Emisyjnej za jedną Obligację. Pełną 
odpowiedzialność z tytułu wpłaty na Obligacje ponosi Inwestor. W szczególności dotyczy to opłat i 
prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów.  

 

Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot  

 

W przypadku odstąpienia od Oferty Obligacji w trakcie jej trwania Inwestorom, którzy złożyli i opłacili 
zapisy, zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez nich środków w sposób określony przez Inwestora 
w zapisie, w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Emitenta decyzji o odstąpieniu od Oferty 
Obligacji. 

 

W przypadku udostępnienia przez Emitenta, po rozpoczęciu Oferty Obligacji, aneksu do Dokumentu, 
na podstawie którego Inwestor uchylił się od skutków prawnych złożonego zapisu, zwrot wpłaconej 
kwoty dokonany zostanie na rachunek bankowy wskazany w złożonym zapisie, w terminie do 7 dni 
roboczych od dnia dostarczenia Emitentowi oświadczenia na piśmie o uchyleniu się od skutków 
prawnych złożonego zapisu.  

 

W sytuacji nieprzydzielenia przez Emitenta Obligacji albo przydzielenia w mniejszej liczbie, niż została 
wskazana przez w zapisie nadpłacona kwota zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych od Dnia 
Przydziału Obligacji, na rachunek bankowy wskazany w zapisie. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez 
jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek 

 

W przypadku niedojścia Oferty Obligacji do skutku, zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany 
zostanie na rachunki bankowe wskazane przez Inwestora w zapisie, w terminie 7 dni roboczych od dnia 
ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu odpowiednio Oferty Obligacji do skutku.  Zwrot nadpłat i wpłat 
nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych 
przez Inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje. 
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Zawieszenie lub odstąpienie od przeprowadzenia Oferty Publiczne 

 

Zarząd Emitenta może podjąć uchwałę o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty Publicznej Obligacji 
w każdym czasie, jeśli w ocenie Zarządu wystąpi taka potrzeba, z zastrzeżeniem, że odstąpienie od 
przeprowadzenia Oferty Obligacji po rozpoczęciu przyjmowania zapisów może nastąpić tylko z 
ważnych powodów. 
 
Do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności: nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub 
politycznej kraju, regionu lub świata, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem 
przyjmowania zapisów, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny negatywny wpływ na przebieg Oferty 
Publicznej lub działalność Emitenta, (ii) nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym 
Emitenta, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, a która 
miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta, (iii) nagłą zmianę w 
sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby mieć negatywny 
wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania 
zapisów, (iv) nagłą zmianę sytuacji na rynku kapitałowym, która miałaby lub mogłaby mieć negatywny 
wpływ na przebieg Oferty Publicznej Obligacji Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed 
rozpoczęciem przyjmowania zapisów; (v) niezadowalający, zdaniem Emitenta, poziom zainteresowania 
Obligacjami, w toku przyjmowania zapisów na Obligacje, oraz (vi) wystąpienie innych okoliczności 
powodujących, iż przeprowadzenie Oferty Publicznej byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu 
Emitenta lub Inwestorów.  
 
W przypadku ewentualnego odstąpienia od Oferty Publicznej Obligacji Emitent poinformuje o tym fakcie 
poprzez zamieszczenie ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty Publicznej w sposób, w jaki zostało 
udostępnione do publicznej wiadomości Dokument. W przypadku odstąpienia od Oferty Publicznej 
Obligacji w trakcie jej trwania Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy, zostanie dokonany zwrot 
wpłaconych przez nich środków w sposób określony przez Inwestora w zapisie, w terminie 7 dni 
roboczych od dnia ogłoszenia przez Emitenta decyzji o odstąpieniu od Oferty Publicznej Obligacji. Zwrot 
powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.  

 

Sposób i forma ogłoszenia o dojściu albo niedojściu oferty do skutku oraz sposób i termin zwrotu 
wpłaconych kwot  

 
Jeżeli w terminie wyznaczonym do zapisywania się na obligacje nie zostanie subskrybowana co 
najmniej taka liczba obligacji, która spowoduje osiągnięcie Progu Emisji, uważa się, że emisja nie doszła 
do skutku. 
 
W przypadku dojścia do skutku oferty publicznej Obligacji informacja o tym fakcie zostanie przekazana 
do publicznej wiadomości niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji w sposób, w jaki został 
udostępniony Dokument tj. na stronie internetowej Spółki. 
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Obligacje zostaną zarejestrowane w Depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z 
przepisami Ustawy o Obrocie i Ustawy o Obligacjach. Emitent spełni wszystkie wymogi Ustawy o 
Obligacjach oraz Ustawy o Obrocie w zakresie emisji Obligacji. Emitent zawarł umowę z Pośrednikiem 
Rejestracyjnym oraz Sponsorem Emisji w rozumieniu Ustawy o Obrocie oraz Regulacji KDPW celem 
rejestracji Obligacji w Depozycie. Do powstawania oraz przenoszenia praw z obligacji stosuje się 
przepisy Ustawy o Obrocie i dotyczące praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych. 
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4. Podstawowe informacje o Emitencie 
 
4.1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres emitenta wraz z danymi 

teleadresowymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i adres głównej strony 
internetowej) 

 
   
Firma: UseCrypt  
Forma prawna: spółka akcyjna 
Kraj siedziby: Polska 
Siedziba: Warszawa 
Adres: ul. Puławska 2 
Tel. + 48 22 213 96 44 
Internet: www.usecrypt.com 
E-mail: office@usecrypt.com 
 
4.2. Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej 

identyfikacji podatkowej, lub inny numer, pod którym został wpisany emitent zgodnie 
z przepisami prawa obowiązującymi w danej jurysdykcji 

 
KRS: 0000577049 
REGON: 362574367 
NIP:  5272745461 

 
4.3. Wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony 

 
Czas trwania Emitenta nie został oznaczony.  

 
4.4. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

 
Emitent został utworzony na podstawie art. 310 i nast. k.s.h., tj. w oparciu o przepisy regulujące 
powstanie spółki akcyjnej. W dniu 30 czerwca 2015 roku zawiązania została spółka Cryptomind S.A. 
(poprzednia firma Emitenta). Akt notarialny obejmujący akt zawiązania Spółki wraz ze statutem oraz 
zgodą na zawiązanie Spółki, brzmienie statutu i objęcie akcji został sporządzony przed notariuszem 
Markiem Hrymakiem, Repertorium A nr 7327/2015.   
 
4.5. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, 

a w przypadku, gdy emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania 
zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał 
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UseCrypt Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 września 2015 
roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577049. 
 
Do utworzenia Emitenta nie było wymagane jakiekolwiek zezwolenie. 
 
 
4.6. Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, 

licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu - dodatkowo przedmiot i 
numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał 

 
Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga jakichkolwiek zezwoleń. 

 
 
4.7. Podstawowe informacje na temat działalności Emitenta 

 
 

4.7.1. Działalność Emitenta 
 
UseCrypt S.A. została zawiązana w 2015 roku w celu przeprowadzenia zaawansowanych badań 
przemysłowych oraz prac rozwojowych związanych z opracowaniem innowacyjnej technologii 
kryptograficznej ochrony danych cyfrowych, a następnie komercyjnego wdrożenia opracowanych 
rozwiązań, zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.  
 
Spółka jest innowacyjnym podmiotem operującym w branży IT, w sektorze cyberbezpieczeństwa.  
 
Prowadzone prace badawczo - rozwojowe umożliwiły wdrożenie i komercjalizację głównych produktów 
Spółki 

1) UseCrypt Safe – służącego zabezpieczeniu danych w chmurze obliczeniowej oraz 
bezpiecznemu ich przesyłaniu do jednego lub wielu odbiorców przy wykorzystaniu innowacyjnej 
technologii HVKM (Hybrid Virtual Key Management) oraz  

2) UseCrypt Messenger – szyfrowanego komunikatora na urządzenia mobilne do prowadzenia 
rozmów tekstowych oraz głosowych. Produkt UseCrypt, stanowi odpowiedź na globalne trendy 
rozwojowe w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i efektywnego przesyłu danych.  

 
Spółka w ramach dotychczasowej działalności prowadziła aktywne działania sprzedażowe przed 
wszystkim na rynku krajowym, a także podejmowała kroki celem wzrostu rozpoznawalności marki na 
rynkach zagranicznych np. poprzez współpracę z międzynarodowymi podmiotami jak. IBM czy Dell. 
Emitent realizuje również aktywne działania związane z rozwojem na rynkach zagranicznych.  
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4.7.2. Informacje o podstawowych produktach i usługach Emitenta  
 
UseCrypt Safe 
 
UseCrypt Safe jest aplikacją kryptograficzną służącą do szyfrowania danych lokalnie oraz w chmurze i 
ich bezpiecznego przechowywania oraz wysyłania. UseCrypt Safe jest to kryptosystem, który łączy 
szyfrowanie danych za pomocą algorytmów asymetrycznych i symetrycznych z innymi 
zaawansowanymi mechanizmami i protokołami kryptograficznymi w celu zapewnienia możliwie 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Spółka jako jedna z pierwszych na świecie wprowadziła 
modyfikację algorytmu RSA, modyfikując jego klucz prywatny, który kryptograficznie jest podzielony na 
dwie części. Jedna część jest zawsze przechowywana na urządzenia Klienta a druga jego część nigdy 
nie opuszcza część serwerowej – chmury obliczeniowej. Podczas jakiegokolwiek procesu szyfrowania, 
deszyfracji lub przesyłania danych, odseparowane połówki klucza prywatnego RSA nigdy się nie łączą 
się ze sobą. Rozdzielenie kluczy prywatnych znacząco wpływa na poziom bezpieczeństwa danych oraz 
powoduje, że dane Klientów są bezpieczne i niewidoczne nawet dla Dostawcy usługi. Rozwiązanie jest 
oferowana zarówno w modelu SaaS jak również na życzenie Klienta w modelu On Promise. 
 
Oferowany przez Emitenta produkt UseCrypt Safe składa się następujących, kluczowych elementów: 
 
• aplikacji klienckiej, tj. dedykowanego programu zainstalowanego na urządzeniu klienta 

pozwalającego na łączenie się z systemem kryptograficznego przekazywania danych. Dane 
przechowywane są na serwerze w postaci zaszyfrowanej. Szyfrowanie wykonywane 
jest na urządzeniu Klienta, bezpiecznym kanałem komunikacji przesyłane do systemu 
kryptograficznego oraz ponownie szyfrowane z zastosowaniem zmodyfikowanego algorytmu RSA. 
Tylko Klient oraz osoba uprawniona (odbiorca danych) dają dostęp do danych. Aplikacja umożliwia 
pracę do kontekście jednego użytkownika (tzw. prywatny sejf) jak również umożliwia grupową pracę 
na plikach rozbudowanym systemem przydzielania uprawnień do nich. 

• systemu kryptograficznego przechowywania danych, tj. systemu o maksymalnym poziomie 
bezpieczeństwa, zajmujący się przechowywaniem danych w wersji zaszyfrowanej z możliwością 
zapisu w kilku replikacjach jednocześnie.  

• back office, tj. modułu administracyjnego pozwalającego na zarządzanie usługą oraz generowanie 
raportów umożliwiających obsługę techniczną, do którego dostęp możliwy jest wyłącznie z Intranetu 
(element aplikacji klienckiej), jedynie dla pracowników obsługi.  

 
Innowacyjność proponowanego przez Emitenta rozwiązania opiera się na opracowaniu autorskiej 
metody szyfrowania danych w oparciu o unikatową technologię ochrony kluczy szyfrujących. 
Technologia oparta m.in. na podziale klucza prywatnego algorytmu RSA (Hybrid Virtual Key 
Management), w połączeniu z dedykowanym mechanizmem transferu danych (UseCrypt Secure 
Tunnel) gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych. 
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Źródło: Emitent 
 
W dniu 10 lutego 2017 roku dokonał rejestracji wzoru przemysłowego (HVKM – SPLIT-KEY 
ENCRYPTION TECHNOLOGY) w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, pod 
numerem: No 003747872-0001.  

 
Źródło: Emitent 
 
Produkt Usecrypt Safe umożliwia: 
• bezpieczne przechowywanie oraz współdzielenie plików oraz danych, 
• kontrolowany dostęp do danych, 
• bezpieczną pracę w „chmurze”, 
• szyfrowanie danych, oraz 
• dostęp z zaufanych urządzeń.  
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UseCrypt Safe opracowany przez Emitenta otrzymał pozytywne opinie zarówno Wojskowej Akademii 
Technicznej jak i Państwowego Instytutu Łączności. Oferowany przez Emitenta produkt, spełnia 
również obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych).  
 
UseCrypt Messenger 
 
UseCrypt Messenger to bezpieczny komunikator internetowy, zbudowany w oparciu o zestaw aplikacji 
klienckich (iOS, Android) oraz aplikacji serwerowych (serwer tekstowy, serwer głosowy). Komunikator 
pozwala na realizacje szyfrowanych połączeń głosowych w standardzie HD Voice, a także bezpieczną 
wymianę komunikatów tekstowych (w tym multimediów). Całość prowadzonej przez użytkowników 
komunikacji jest szyfrowana w trybie end-to- end, wykluczając udział serwera usługodawcy w 
operacjach kryptograficznych.  
 
UseCrypt Messenger wykorzystuje mechanizm szyfrujący połączenia głosowe całkowicie niezależny 
od mechanizmu szyfrującego komunikację tekstową. Wykorzystany protokół ZRTP (Zimmermann Real-
time Transport Protocol) pozwala na negocjację klucza kryptograficznego dopiero w momencie 
zestawienia połączenia pomiędzy klientem usługi, podczas gdy konkurencyjne rozwiązania korzystają 
z klucza ustalonego przed wykonaniem połączenia, co może prowadzić do obniżenia poziomu 
bezpieczeństwa prowadzonej z ich wykorzystaniem komunikacji.  
 
Produkt oferowany przez UseCrypt S.A . pozwala również na anonimizację adresu sieciowego 
użytkowników usługi. Aplikacja wykorzystuje węzły pośredniczące, które rozdzielają ruch pomiędzy 
użytkownikami końcowymi, Rozwiązanie to pozwala na ukrycie adresu IP przed komunikującymi się ze 
sobą stronami, gdyż każda z nich posiada jedynie adres IP serwera pośredniczącego. 
 
Aplikacja UseCrypt Messenger jest dostępna w Google Play oraz AppStore.  
 
 
4.7.3. Sytuacja finansowa  
 
Wybrane dane finansowe  
 
Wyszczególnienie  2017 2018 

Kapitał zakładowy 229.400 256.422,20 

Zapasy --- 37.197,48 

Należności krótkoterminowe 1.928.056,62 3.384.093,91 
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Należności długoterminowe --- --- 

Zobowiązania długoterminowe 1.231.246,79 2.200.000,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 2.061.992,72 574.103,68 

Koszty działalności operacyjnej 3.726.346,80 7.075.647,65 

- w tym Amortyzacja 165.990,31 261.936,51 

Przychody netto ze sprzedaży 3.938.279,35 7.108.424,89 

Zysk (strata) ze sprzedaży 211.932,55 32.777,24 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 211.672,78 17.530,95 

Zysk (strata) brutto 54.081,22 9.348,29 

Zysk (strata) netto 54.081,22 -2.428,71 

dane w PLN 
Źródło: Emitent 
 
W pierwszych trzech kwartałach roku 2018 Emitent koncentrował się na pozyskiwaniu nowych 
użytkowników narzędzi Usecrypt. W efekcie tych działań przychody Emitenta na koniec 2018 r. wzrosły 
do poziomu 7.108.424,89 zł, co oznacza, że w 2018 roku Emitent odnotował przychody wyższe o ponad 
80,5 proc. w stosunku r.d.r. Było to możliwe dzięki rosnącej popularności narzędzi Usecrypt i 
zwiększeniu się liczby ich użytkowników.  
 
W strukturze kosztów Emitenta największy udział miały koszty marketingu i sprzedaży produktów, 
ujmowane w pozycjach (1) usługi obce i (2) pozostałe koszty rodzajowe rachunku zysków i strat. Koszty 
te wyniosły w omawianym okresie ponad 3,2 mln. zł, co stanowiło ok. 59 proc. przychodów Emitenta. 
W ocenie Zarządu Emitenta taka relacja kosztów marketingu i sprzedaży do przychodów jest właściwa, 
przy czym w kolejnych okresach udział tych kosztów w przychodach będzie się powoli zmniejszał, dzięki 
temu, że coraz większa część przychodów będzie pochodzić z umów długoterminowych, przy których 
koszty marketingu i sprzedaży są stosunkowo niewielkie.  
 
W kolejnych okresach koszty marketingu i sprzedaży będą przy tym nadal stanowić największą pozycję 
w kosztach Emitenta, co jest typowe dla podmiotów takich jak Emitent, dla których po stworzeniu i 
wprowadzeniu na rynek nowego rozwiązania technologicznego, zawsze najważniejszym wyzwaniem 
jest pozyskiwanie nowych klientów (użytkowników). Zarząd Emitenta stara się przy tym na bieżąco 
monitorować poziom ponoszonych kosztów marketingu i sprzedaży, kontrolując te koszty miedzy 
innymi w relacji do przychodów uzyskiwanych od użytkowników narzędzi Usecrypt.  
 
Wartość zaciągniętych zobowiązań, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, 
ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż cztery miesiące 
sporządzenie niniejszego dokumentu: 
 
Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań (wraz z rezerwami na zobowiązania) na dzień 30 
czerwca 2019 r. wynosi: 9.368.863,06 zł ([dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy 
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osiemset sześćdziesiąt trzy złote i sześć groszy]) w tym wartość rezerw na zobowiązania: 0,00 (zero)  
zł, wartość zobowiązań długoterminowych: 2.300.000,00 zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych), 
zobowiązań krótkoterminowych 5.717.762,06 zł (pięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy 
siedemset sześćdziesiąt dwa złote sześć groszy). Wartość zobowiązań przeterminowanych na dzień 
30 czerwca 2019 r. wynosi: 0,00 (zero). 
 
Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji:  
 
Emitent planuje zwiększenie zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji. Perspektywy 
kształtowania zobowiązań Emitenta na Dzień Wykupu szacowane są na kwotę nie większa niż 
15.000.00,00 zł (piętnaście milionów złotych). 
 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień bilansowy przypadający nie wcześniej niż 15 
miesięcy przed datą udostępnienia propozycji nabycia wraz ze sprawozdaniem z badania 
stanowi załącznik do niniejszego Dokumentu. 
 
 
4.7.4. Otoczenie rynkowe Emitenta 

 
Rynek cyberbezpieczeństwa, na którym działa Usecrypt jest drugim najszybciej rosnącym sektorem 
gospodarki na świecie, zaraz po rynku odnawialnej energii1. Według firmy MarketsandMarkets rynek 
cyberbezpieczeństwa wzrośnie z poziomu 137,6 miliardów dolarów w 2017 roku do 248,2 miliarda 
dolarów w 2023 roku, osiągając skumulowane tempo wzrostu (CAGR) 10,2% w okresie prognozy. 
Głównymi czynnikami wzrostu tego rynku będą przede wszystkim wzrost regulacji, nowe technologie 
cyfrowe jak sztuczna inteligencja a także rosnący poziom wyrafinowania cyberataków. 
 
W Europie regulacje dotyczące prywatności w sieci i ochrony danych osobowych zostały wzmocnione 
od maja 2018 roku po wejściu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Podobną 
zmianę zamierza przeprowadzić stan Kalifornia, USA od stycznia 2020 wprowadzając "The California 
Consumer Privacy Act", przyznająca konsumentom szereg praw pozwalających na skuteczniejszą 
ochronę swoich danych osobowych.  
 
Drugim z istotnych czynników wzrostu rynku cyberbezpieczeństwa jest coraz większa liczba 
cyberataków, ale także ich coraz większy koszt dla firm. Wedle firmy Kasperky Lab2 średni koszt ataku 
na firmę z wykorzystaniem oprogramowania ransomware w 2018 roku wyniósł ponad 1,23 mln USD w 
przypadku największych firm, a w przypadku małych i średnich firm było to 120 tysięcy USD. Z kolei 

 

1 World Finance, https://www.worldfinance.com/markets/top-5-of-the-fastest-growing-industries-in-the-world 
dostęp: 30.10 2018 
2 Badanie przeprowadzone na przedsiębiorstwach z 29 krajów. 
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badania firmy Accenture pokazują, że straty poniesione na skutek cyberataków rosną. W 2017 roku  
średni koszt ataku na firmę wzrósł o 27,4%. 
W Polsce według badania KPMG 82% firm odnotowało przynajmniej jeden atak hakerski, a blisko jedna 
czwarta była celem co najmniej 10 ataków.  
 
Wykres 1. Średni koszt cyberataku na firmę, mln USD 

 

Źródło: Accenture, badanie przeprowadzone na firmach z 7 krajów.  

 

Usecrypt oferuje rozwiązania szyfrujące zapewniające bezpieczeństwo informatyczne i ochronę danych 
przede wszystkim w odniesieniu do następujących rynków: chmury obliczeniowej i archiwizacji danych 
elektronicznych, na którym produkt Usecrypt Safe skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw 
oraz rynku komunikatorów na telefony komórkowe, na którym odbiorcą produktu Usecrypt Messanger 
są głównie osoby prywatne. 
 
Rynek chmury obliczeniowej 
 
Według firmy Gartner rynek publicznej chmury na świecie w 2017 roku wyniósł 145,3 miliarda dolarów 
i osiągnie wartość 278,3 mld USD.   
 
Wykres 1. Światowy rynek publicznej chmury, mld USD 

 

Źródło: Gartner 
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Podobną dynamikę rynku publicznego chmury prognozuje firma analityczna IDC. Rynek publicznej 
chmury w latach 2016-2021 będzie się charakteryzował 21,9% wzrostem CAGR i osiągnie wartość  160 
mld USD w 2018 roku oraz 277 mld USD w 2021 roku.  
 
Wedle dostępnych raportów, rynek oprogramowania szyfrującego i rynek szyfrowanej chmury będzie 
charakteryzował się większymi dynamikami wzrostu niż sam światowy rynek chmury prywatnej. 
Globalny rynek oprogramowania szyfrującego będzie rósł w tempie 21,7% CAGR w latach 2015 – 2021, 
a globalny rynek oprogramowania szyfrującego w chmurze będzie rósł w tempie 30,1% CAGR w latach 
2014 – 2023. 
 
Wykres 2. Globalny rynek oprogramowania szyfrującego, mld USD 

 

Źródło: Zion Market Research 

 

Wykres 3. Globalny rynek oprogramowania szyfrującego w chmurze, mld USD  

 

Źródło: Crystal Market Research 

 

Na rynku polskim, wedle danych Eurostat zaledwie 10% ogółu przedsiębiorstw w Polsce umieściło 
przynajmniej jeden proces biznesowy w chmurze. Najczęstszymi usługami, które są lokowane w 
chmurze są usługi poczty elektronicznej oraz przechowywanie plików w chmurze, na które decydowało 
się odpowiednio 69% i 57% przedsiębiorstw. Statystyki te są znacznie poniżej średnich dla Unii 

2,2 2,5
3,3

4,2
5,1

6,1

7,2

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

+21,7% CAGR

0,3 0,4 0,5 0,6
0,8

1
1,3

1,7

2,2

2,9

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

+30,1% CAGR 



OBLIGACJE	SERII	F	_		USECRYPT	S.A.	

strona 49 z 67 

 

Europejskiej, w której 21% przedsiębiorstw korzysta z usług w chmurze. Jednak to co cechuje polski 
rynek chmury obliczeniowej to wzrosty. IDC prognozuje, ze średnioroczne tempo wzrostu polskiego 
rynku chmury publicznej do 2019 będzie wynosiło 18,6%. Wartość tego rynku wyniosła w 2016 roku 
160 mln USD i powinna przekroczyć 200 mln USD w 2017 roku i 300 mln USD w 2018 roku. 
 
Konkurencja 
 
Najpopularniejsze serwisy, które umożliwiają przechowywanie danych w chmurze oraz łatwe dzielenie 
się plikami z innymi to przede wszystkim serwisy dysk Google (ponad 1 miliard użytkowników) czy 
iCloud (782 mln użytkowników) oferowane przez największych graczy IT, czy Dropbox mający ponad 
500 mln użytkowników. Rozwiązania oferowane przez powyższych dostawców są skierowane zarówno 
do użytkowników biznesowych, jak i użytkowników prywatnych.  
Usecrypt z swoimi rozwiązaniami szyfrującymi przede wszystkim konkuruje z firmami takimi jak BOX – 
amerykański dostawca usług chmurowej pamięci masowej czy Tresorit – szwajcarsko-węgierski 
dostawca usług w chmurze, w których priorytetem jest szyfrowanie danych. Usecrypt ma szereg cech, 
które znacząco go wyróżniają pod względem bezpieczeństwa szyfrowania, co zawarte jest w tabeli 
poniżej. 
 
Tabela 1. Porównanie podstawowych cech serwisów szyfrujących w chmurze  

Kluczowe cechy Dropbox BOX Tresorit Usecrypt 

Wdrożenie lokalne (on-
premise) x x x ü  

Kluczowa część klucza 
szyfrującego w rękach 
użytkownika 

x x x ü  

Liczba użytkowników 500 mln  41 mln n.d. 18 tys.  
Źródło: Emitent, materiały pozostałych firm 

 
Rynek komunikatorów  
 
Od momentu pojawienia się smartfonów i bardzo szybkiego rozwoju aplikacji mobilnych, nastąpił także 
znaczący rozwój aplikacji mobilnych – komunikatorów, które umożliwiają przesyłanie wiadomości, czaty 
grupowe, wymianę grafiki, wideo czy audio. Zgodnie z danymi firmy eMarketer w 2017 roku na świecie 
było 1,82 miliarda użytkowników mobilnych komunikatorów (messaging apps). Liczba użytkowników 
będzie rosła w tempie 9,6% rocznie osiągając poziom 2,48 miliarda użytkowników w 2021 roku.     
 
 
Wykres 5. Liczba użytkowników mobilnych komunikatorów na świecie, mld 
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Do globalnych dominatorów pośród mobilnych komunikatorów należą Whatsapp i Facebook Messanger 
z odpowiednio 1 500 mln i 1 300 mln użytkowników na świecie. Obie firmy obecnie należą do jednego 
właściciela. Wśród mobilnych komunikatorów większość jest darmowa. 
 

Wykres 6. Najpopularniejsze mobilne komunikatory na świecie, mln użytkowników  

 

 

Zgodnie z raportem IRCenter.com w Polsce, najbardziej popularną aplikacją jest Facebook Messenger, 
z której korzysta 7 na 10 internautów, a codziennie korzysta z niego prawie połowa Polaków (48%). 
Wedle tego badania kolejną aplikacją, z której codziennie korzysta ponad 13% użytkowników jest 
WhatsApp. Kolejne aplikacje według badania to Skype, Gadu-gadu, Viber i Hangouts.  
 
Jednak narastający problem z wyciekiem danych z największych serwisów społecznościowych 
i instytucji zaufania publicznego, a także wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa 
danych i poszukiwanie rozwiązań gwarantujących prywatność i bezpieczeństwo przechowywanych 
danych powoduje, że użytkownicy coraz częściej korzystają z komunikatorów, które są szyfrowane. 

1500

1300

1058

802

300

291

203

203

200

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Whatsapp

Facebook Messanger

WeChat

QQ Mobile

Skype

Snapchat

Viber

Line

Telegram

1,58
1,82 2,01 2,18 2,34 2,48

2016 2017 2018 2019 2020 2021

+9,6% CAGR 



OBLIGACJE	SERII	F	_		USECRYPT	S.A.	

strona 51 z 67 

 

Porównanie cech niektórych dostępnych komunikatorów pod względem bezpieczeństwa i szyfrowania 
danych umieszczone jest poniżej.   
 
Tabela 2. Porównanie podstawowych cech serwisów szyfrujących w chmurze  
Punkt 
dostępu do 
danych 

Kluczowe cechy WhatsApp Viber Telegram Signal Usecrypt 

Urządzenie 

Szyfrowanie danych 
w stanie spoczynku x x x x ü   

Testy, czy telefon nie 
został przechwycony 
lub czy jest na 
podsłuchu 

x x x x ü  

Panic code x x x x ü  

Transmisja 
danych 

Anonimowość 
Adresu IP x x x +/- ü  

Serwer 
Meta dane x x x x ü  

Wdrożenie lokalne 
(on-premise) x x x x ü  

Liczba użytkownikow 1 500 mln 280 
mln 200 mln 6 mln 8 tys. 

Źródło: Emitent, materiały pozostałych firm 

 

 
 
4.7.5. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta 
 
Zarząd 
 
Zgodnie z § 7 ust. 1 Statutu Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków powoływanych 
i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem (zgodnie z § 7 ust. 4 Statutu) , iż Akcjonariusz 
Paweł Makowski jest uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu, 
pełniącego funkcje Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza nie może odwołać członka Zarządu powołanego 
przez akcjonariusza Pawła Makowskiego.  
 
Zgodnie z § 7 ust. 6 Statutu kadencja Zarządu Emitenta wynosi 5 lat. Kadencja Zarządu upływa w dniu 
30 czerwca 2020 roku. 
 
W skład Zarządu Emitenta wchodzi obecnie:  
Sandra Katarzyna Mazur - Członek Zarządu, 
Jakub Adam Sierakowski – Członek Zarządu.  
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Poniżej przedstawiono życiorysy Członków Zarządu Emitenta. 
 

Sandra Katarzyna Mazur 
Zajmowane stanowisko Członek Zarządu 
Termin upływu kadencji 30 czerwca 2020 roku 

Wykształcenie  wyższe 
Kariera zawodowa  Sandra Katarzyna Mazur, magister prawa, 

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji 
Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pierwsze 
doświadczenia zawodowe gromadziła w trakcie 
pracy w znanych warszawskich kancelariach 
prawnych i spółkach prawa handlowego, w których 
pełniła funkcję prawnika. Aktywnie uczestniczyła w 
budowie i rozwoju jednej ze spółek notowanych na 
New Connect. pełniąc funkcję dyrektora ds. 
administracyjnych i odpowiadając za koordynację 
prac zespołów: prawnego, finansowego, 
sprzedaży, marketingu, logistyki, a także 
negocjacje z kontrahentami oraz tworzenie i 
opiniowanie kontraktów handlowych. Posiada 
również doświadczenie w zakresie: wdrażania, 
koordynacji i nadzoru nad kluczowymi projektami 
biznesowymi, optymalizacji kosztów 
funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarządzania 
procesem naboru kadr oraz egzekucji należności. 
Od 2015 roku związana ze spółką Usecrypt S.A., 
gdzie jako Członek Zarządu odpowiedzialna jest 
za aspekt finansowy funkcjonowania 
przedsiębiorstwa poprzez pozyskiwanie nowych 
inwestorów, strategicznych klientów oraz 
budowanie strategii finansowej spółki. Związana 
także ze spółkami iMe Polska S.A. oraz Dron 
House S.A. gdzie również kreuje strategię 
finansową spółki.  

Przebieg pracy zawodowej:  
09.2015 – obecnie, Usecrypt S.A.  
04.2017 - obecnie,  iMe Polska S.A.     
02.2018 – obecnie,  09.2015 – 04.2016, Dron House S.A.  
05.2012 – 2014 Artnews S.A., Dyrektor ds. administracyjnych  
02.2011 – 04.2012, Manager ds. administracyjnych  
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06.2012 – obecnie, Art&Business Magazine S.A., Dyrektor operacyjny  
08.2008 – 09.2009, Kancelaria Adwokacka Dariusz Matuszczyk, Prawnik  
07.2008 – 07.2009, Kancelaria Prawna Krzysztof Orszag, Prawnik, pracownik administracyjny)  
09.2008 – 07.2009, Stowarzyszenie Przeciwko Zbrodni im. Jolanty Brzozowskiej, Działalność pro 
publico bono)  
07.2006 – 09.2007, Media Storm, Tygodnik Moto Biznes, Projekt Manager 

 
 

Jakub Adam Sierakowski 
Zajmowane stanowisko Członek Zarządu 
Termin upływu kadencji 30 czerwca 2020 roku 

Wykształcenie  wyższe 
Kariera zawodowa  Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku 

Informatyka, specjalizacja Inżynieria 
Komputerowa. W latach 2006 – 2010 
odpowiedzialny za projektowanie oraz tworzenie 
systemów IT wspierających działalność Instytucji 
Publicznych, co znacząco wpłynęło na poznanie 
specyfiki oraz procesów Sektora Publicznego. Od 
2010 roku Kierownik projektów wdrożeniowych 
dużych systemów Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów w Spółkach Skarbu Państwa 
podlegających pod Ministerstwo Obrony 
Narodowej. Uczestniczył w projektowaniu 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego 
wdrażanego na potrzeby przechowywania i 
przetwarzania danych Polskiej Armii. Entuzjasta 
LEAN Management oraz optymalizacji procesów. 
Od 2015 roku związany ze spółką UseCrypt S.A., 
gdzie jako Członek Zarządu odpowiedzialny jest 
za rozwój aplikacji UseCrypt Safe oraz UseCrypt 
Messenger. 

Przebieg pracy zawodowej:  

• 06.2017 – obecnie, UseCrypt S.A., Członek Zarządu 
• 08.2016 – 05.2017, CryptoMind S.A., Key Account Manager 
• 01.2016.01 – 07. 2016, ITC S.A., Key Account Manager 
• 03.2013 – 01.2016,  Agencja Mienia Wojskowego, Główny Specjalista  
• 01.2009 – 03.2013, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Starszy Specjalista  
• 09.2005 – 01.2009, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Specjalista   
• 12.2004 – 06.2005, MediaTouch sp. z o.o., Programista 
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Rada Nadzorcza 
 
Zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która 
powołana jest przez Założycieli w akcie założycielskim Spółki, przy czym trzech członków tej pierwszej 
Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje Założyciel Paweł Makowski,  
Zgodnie § 10 ust. 4 Statutu akcjonariusz Paweł Makowski jest uprawniony do powoływania 
i odwoływania członków Rady Nadzorczej stanowiących 3/5 (trzy piąte), zaokrąglając w górę, ustalonej 
liczby członków Rady Nadzorczej. Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej dokonywane jest 
poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z 
członkiem Zarządu. Uprawnienie Akcjonariusza dotyczy również Członków Rady Nadzorczej 
powołanych przez Walne Zgromadzenie.  
 
Zgodnie z § 10 Statutu Rada Nadzorcza Emitenta składa się z 5 członków. Zgodnie z §10 ust. 6 Statutu 
Emitenta kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Kadencja Rady Nadzorczej upływa dla wszystkich jej 
członków w dniu 30 czerwca 2020roku. 
 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie: 
1/ Michael Mayer - Członek Rady Nadzorczej, 
2/ Jacek Kade - Członek Rady Nadzorczej, 
3/ Yuval Rabin- Członek Rady Nadzorczej, 
4/ Tomasz Lisiecki - Członek Rady Nadzorczej, 
5/ Adam Osiński- Członek Rady Nadzorczej.  
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5. Załączniki 
5.1. Warunki Emisji Obligacji serii F Emitenta 
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5.2. Formularz zapisu na Obligacje 
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5.3. Wycena Przedmiotu Zastawu 
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5.4. Umowa o pełnienie funkcji Administratora Zastawu 
 

  



OBLIGACJE	SERII	F	_		USECRYPT	S.A.	

strona 59 z 67 

 

 

5.5. Aktualny odpis KRS Emitenta 
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5.6. Statutu Spółki 
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5.7. Sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2018 
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5.8. Definicje i Objaśnienia skrótów 
 

Administrator Zastawu oznacza spółkę pod firmą Kancelaria Radców Prawnych 
Brudkiewicz, Suchecka S.K.A. 61-103 Poznań; ul. Tylne 
Chwaliszewo 25, NIP 7781436278, Regon 300335004, KRS 
0000725227 

Adres E-mail oznacza adres poczty elektronicznej Emitenta: 
biuro@usecrypt.com  

Agent ds. dokumentacji  oznacza podmiot wskazany w Suplemencie Emisyjnym 
Warunków Emisji; 

Cena Emisyjna oznacza cenę emisyjną jednej (1) Obligacji określoną w pkt. 2.3 
Warunków Emisji, równą wartości nominalnej Obligacji w 
wysokości 100,00 PLN (słownie: sto złotych) każda Obligacja; 

Decyzja Emitenta o Emisji oznacza Uchwałę Zarządu Emitenta, wskazaną w Suplemencie 
Emisyjnym; 

Depozyt oznacza depozyt papierów wartościowych prowadzony zgodnie z 
przepisami Ustawy o Obligacjach i Ustawy o Obrocie oraz umowy 
zawartej przez Emitenta z KDPW; 

Dokument, Dokument 
Informacyjny 

oznacza dokument sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 
Obligacji na podstawie Ustawy o Ofercie. 

Dzień Emisji  oznacza dzień, w którym powstają prawa z Obligacji zgodnie z 
przepisami Ustawy o Obligacjach, 

Dzień Ostatecznego 
Wykupu 

oznacza dzień 30.10.2021 r. 

Dzień Przydziału oznacza dzień podjęcia uchwały przez Zarząd Emitenta o 
przydziale Obligacji wskazany w pkt 3.3 Warunków Emisji; 

Dzień Roboczy oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność 
operacyjną w sposób umożliwiający wykonanie czynności 
określonych w niniejszych Warunkach Emisji; 

Dzień Ustalenia Praw oznacza szósty Dzień Roboczy przed płatnością danego ze 
świadczeń wynikających z Obligacji, a w przypadku zmiany 
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Regulacji KDPW inny najpóźniejszy dzień określony zgodnie z 
obowiązującymi w danym czasie Regulacjami KDPW, w którym 
może zostać określony stan posiadania Obligacji przez 
Obligatariuszy, w celu ustalenia osób uprawnionych do 
otrzymania danego świadczenia z Obligacji, jeżeli zgodnie z 
obowiązującymi w danym czasie Regulacjami KDPW dniem takim 
nie będzie mógł być szósty Dzień Roboczy przed dniem wypłaty 
danego świadczenia z Obligacji, przy czym w przypadku: 

a. złożenia przez Obligatariusza Zawiadomienia o 
Wymagalności - za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień 
złożenia Zawiadomienia o Wymagalności;  

b. otwarcia likwidacji Emitenta - za Dzień Ustalenia Praw 
uznaje się dzień otwarcia likwidacji Emitenta; 

c. połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału 
lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który 
wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu obligacji, nie 
posiada uprawnień do ich emitowania - za Dzień 
Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień połączenia, 
podziału lub przekształcenia formy prawnej Emitenta; 

Dzień Wcześniejszego 
Wykupu 

oznacza dzień, w którym Obligacje podlegają wcześniejszemu 
wykupowi zgodnie z punktem 6.2 i 6.3 Warunków Emisji; 

Dzień Wykupu oznacza Dzień Ostatecznego Wykupu lub Dzień Wcześniejszego 
Wykupu; 

Emitent oznacza spółkę pod firmą Usecrypt Spółka Akcyjna, z siedzibą w 
Warszawie, ul. Puławska 2, zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000577049, 
NIP 527-274-54-61, REGON 362574367; 

Formularz Zapisu oznacza formularz zapisu na Obligacje; 

GPW oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 
siedzibą w Warszawie; 

Inwestor oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepis 
szczególny przyznaje zdolność prawną, która złożyła Formularz 
Zapisu 
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KDPW oznacza spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, która prowadzi w 
Polsce system umożliwiający ewidencjonowanie i przeniesienie 
tytułu prawnego zdematerializowanych papierów wartościowych;  

KNF  oznacza Komisję Nadzoru Finansowego; 

Kodeks cywilny  oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny z 
późniejszymi zmianami lub w postaci wprowadzonej w ramach 
ponownego uchwalenia; 

KPC lub kodeks 
postępowania cywilnego 

oznacza Ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego z późniejszymi zmianami lub w formie 
przyjętej w ramach ponownego uchwalenia; 

Należna Kwota oznacza wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą wartości 
nominalnej Obligacji, która ma być zapłacona przez Emitenta na 
rzecz Obligatariusza w przypadku wykupu Obligacji w Dniu 
Wykupu; 

Obligacje oznaczają obligacje na okaziciela serii E emitowane przez 
Emitenta na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta wskazanej w 
Suplemencie Emisyjnym oraz Ustawy o Obligacjach; 

Obligatariusz oznacza posiadacza (właściciela) Obligacji - podmiot wskazany w 
Rejestrze Sponsora Emisji lub posiadacza Rachunku papierów 
wartościowych, na którym zarejestrowane są Obligacje, lub osobę 
fizyczną wskazaną podmiotowi prowadzącemu Rachunek 
Zbiorczy przez posiadacza Rachunku Zbiorczego jako 
upoważnioną z Obligacji zarejestrowanych na tym Rachunku 
Zbiorczym; 

Oferta Publiczna oznacza ofertę publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie oraz 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 
2017/1129 dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma 
być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 
wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku 
regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE 
przeprowadzoną przez Emitenta na podstawie art. 7 ust. 8a 
Ustawy o Ofercie w wyniku której zakładane wpływy brutto 
emitenta lub sprzedającego na terytorium Unii Europejskiej, 
liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej 
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ustalenia, stanowią nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 
000 euro i wraz z wpływami, które emitent lub sprzedający 
zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów 
wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, 
nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 
euro; 

Odsetki, Oprocentowanie oznacza świadczenie, o którym mowa w pkt 4.1.2 Warunków 
Emisji; 

Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Przydziału (włącznie) do pierwszego Dnia 
Płatności Odsetek (włącznie) i każdy następny okres 
rozpoczynający się od dnia następującego po Dniu Płatności 
Odsetek dla poprzedniego Okresu Odsetkowego (Pierwszy Dzień 
Okresu Odsetkowego) do Dnia Płatności Odsetek dla danego 
Okresu Odsetkowego (włącznie), wskazane odpowiednio w pkt 
4.1.2 Warunków Emisji; 

PLN oznacza polską walutę (złotego); 

Podmiot Prowadzący 
Rachunek  

oznacza posiadacza Rachunku Zbiorczego, podmiot prowadzący 
Rachunek Papierów Wartościowych lub podmiot prowadzący 
Rejestr Sponsora Emisji, na którym zarejestrowane mogą zostać 
Obligacje; 

Pośrednik Rejestracyjny oznacza podmiot, o którym mowa w § 40 w zw. z § 40b ust. 3 
Regulaminu KDPW; 

Przypadek Naruszenia ma znaczenie określone w pkt 7 Warunków Emisji; 

Rachunek Papierów 
Wartościowych 

oznacza rachunek papierów wartościowych zgodnie z art. 4 
Ustawy o Obrocie; 

Rachunek Zbiorczy oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o 
Obrocie; 

Regulacje KDPW  oznacza wszelkie obowiązujące warunki, uchwały, procedury i 
inne regulacje przyjęte przez KDPW w celu określenia sposobu 
obsługi systemu depozytowego przez KDPW, w szczególności 
Regulamin KDPW i Szczegółowe Zasady Działania KDPW oraz 
procedury ewidencyjne KDPW; 

Rejestr Sponsora Emisji oznacza w rozumieniu Regulacji KDPW, prowadzony przez 
Sponsora Emisji rejestr pierwotnych nabywców Obligacji, 
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zawierający zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 2 Ustawy o 
Obrocie w odniesieniu do Inwestorów, którym zostały przydzielone 
Obligacje; 

Sponsor Emisji oznacza podmiot, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Regulaminu 
KDPW; 

Sprawozdanie finansowe oznacza roczne jednostkowe (jeżeli Emitent nie sporządza 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego) lub 
skonsolidowane (jeżeli Emitent sporządza skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe) sprawozdanie finansowe Emitenta; 

Statut Spółki, Statut 
Emitenta 

oznacza Statut Emitenta, z wprowadzonymi w danym czasie 
zmianami; 

Strona internetowa oznacza korporacyjną stronę Emitenta pod adresem 
www.usecrypt.com lub jakąkolwiek inną stronę internetową ją 
zastępującą w przypadku zamknięcia tej pierwszej. 

Ustawa o Obligacjach  oznacza Ustawę o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. 
(Dz.U.2018.483), z późniejszymi zmianami lub w formie ponownie 
uchwalonej; 

Ustawa o Obrocie  oznacza Ustawę z dnia 29 czerwca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi, z późniejszymi zmianami; 

Ustawa o Ofercie 
Publicznej 

oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 512, 685); 

Ustawa o Zastawie oznacza Ustawę z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 398), 

Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Emitenta; 

Warunki Emisji oznaczają niniejsze Warunki Emisji Obligacji; 

Zadłużenie Finansowe oznacza zobowiązania bilansowe do zwrotu środków pieniężnych, 
wynikające w szczególności z umowy pożyczki, kredytu, leasingu, 
faktoringu, wystawienia weksli, emisji obligacji lub innych 
papierów dłużnych o charakterze podobnym do obligacji lub 
weksli. 
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Zarząd oznacza Zarząd Emitenta; 

Żądanie Wcześniejszego 
Wykupu  

oznacza żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji złożone 
Emitentowi przez Obligatariusza w zawiązku zaistnienia 
Przypadku Naruszenia; 
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Warszawa, 16 kwietnia 2019 r. 

 

 

ARGO CONSULTING 

Paweł Wiśniewski 

 

 

Szanowni Państwo, 

Przekazuję niniejsze opracowanie przedstawiające wynik wyceny 100% kapitałów własnych spółki USE 
CRYPT S.A., przeprowadzonej przez firmę ARGO CONSULTING Paweł Wiśniewski metodą dochodową. 

Zgodnie z wyceną przeprowadzoną na dzień 16 kwietnia 2019 roku, wartość 100% kapitałów własnych 
spółki USE CRYPT S.A. wynosi: 

128 677 tys. PLN 

(słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) 

50,18 PLN / akcję 

(słownie: pięćdziesiąt złotych, osiemnaście groszy) 

 

Należy podkreślić, że powyższa wycena bazuje na prognozach rozwoju organicznego spółki na rynku 
krajowym. Jako uzupełnienie, dokonano wyceny Spółki z uwzględnieniem modelu ekspansji 
zagranicznej, otrzymując następujące wyniki:  

1 131 577 tys. PLN 

(441,29 PLN / akcję) 

Wycena obejmująca globalną sprzedaż produktów Spółki została przedstawiona w rozdziale 7. Wyniki 
wyceny Spółki metodą DCF z uwzględnieniem modelu ekspansji zagranicznej oraz w załączniku 
zawierającym model finansowy. 

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

Paweł Wiśniewski 
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1. Wprowadzenie	

1.1. Przedmiot	opracowania	

Przedmiotem Opracowania jest wycena 100% kapitałów własnych spółki USE CRYPT, z siedzibą w 
Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, zwana dalej w Opracowaniu Spółką, na dzień 16 kwietnia 2018 r. 

1.2. Określenie	celu	wyceny	

Celem sporządzenia wyceny jest określenie rynkowej wartości kapitałów własnych Spółki, w związku z 
emisją obligacji. 

Wyceny 100% kapitałów własnych spółki USE CRYPT S.A. dokonała oraz niniejsze Opracowanie 
sporządziła firma ARGO CONSULTING Paweł Wiśniewski.  

1.3. Sposób	przeprowadzenia	wyceny	

Niniejsze Opracowanie zostało sporządzone na podstawie analiz danych i dokumentów 
przedstawionych przez Spółkę i Zleceniodawcę oraz rozmów z przedstawicielami Spółki i 
Zleceniodawcy.  

1.4. Niezależność	podmiotu	dokonującego	wyceny	

ARGO CONSULTING oświadcza, iż nie posiadała, nie posiada obecnie, a także nie planuje żadnych 
związków ze Spółką USE CRYPT S.A., które mogłyby wpłynąć na niezależność i bezstronność w zakresie 
prac związanych z wyceną. 

1.5. Zastrzeżenia	podmiotu	wyceniającego	

Niniejsze Opracowanie zostało sporządzone na podstawie informacji przedstawionych przez Spółkę, 
która są odpowiedzialni za przyjęte w trakcie wyceny założenia. 

Prace firmy ARGO CONSULTING nie miały charakteru audytorskiego, zatem nie miały na celu 
weryfikacji przedstawionych dokumentów finansowych pod kątem kompletności i rzetelności ujęcia w 
księgach ani też weryfikacji założeń przyjętych do projekcji finansowych pod kątem ich realności oraz 
odzwierciedlenia w nich sytuacji rynkowej i możliwości firmy. 

W procesie wyceny występują ograniczenia, do których należą między innymi selektywne stosowanie 
wybranych metod wyceny. W połączeniu z różnym podejściem, jakie mogą reprezentować osoby 
wyceniające, powodują one, iż w sposób nieunikniony wynik wyceny dokonanej przez innych 
rzeczoznawców może różnić się od wyceny dokonanej przez Wykonawcę. 

W ocenie Wyceniającego dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności oraz z 
wykluczeniem wpływu ewentualnego konfliktu interesów. Ewentualne powstałe pomimo tego 
niezgodności informacji podanych w Dokumencie ze stanem faktycznym lub błędne oceny 
Wyceniającego nie stanowią podstawy jego odpowiedzialności. W szczególności Wyceniający nie 
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ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji 
zawartych w Dokumencie.  

Wyceniający zwraca uwagę na ryzyko popełnienia błędu wynikającego z subiektywizmu dokonanych 
przez niego ocen, bądź też informacji zawartych w materiałach źródłowych, a także braku wiedzy o 
zjawiskach i zdarzeniach dotyczących wycenianego podmiotu. 

Dokument nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora, ani też nie jest 
wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji danego inwestora, 
wobec czego wnioski wynikające z Dokumentu mogą okazać się nieodpowiednie dla danego inwestora.  

Wyceniający nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki informacje podane w Dokumencie zostaną 
wykorzystane. Przedstawiane dane historyczne odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w 
przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Przedstawione dane odnoszące się do 
przyszłości mogą okazać się błędne, stanowią wyraz ocen osób wypowiadających się w imieniu 
podmiotu, którego dotyczy raport lub wyniki oceny własnej Wyceniającego. 

Posługując się informacjami lub wnioskami podanymi w Dokumencie nie należy rezygnować z: 
przeprowadzenia niezależnej oceny podawanych informacji i uwzględnienia informacji innych niż 
przedstawione, weryfikacji we własnym zakresie podawanych danych oraz oceny ryzyka związanego z 
podejmowaniem decyzji na podstawie Dokumentu. 

1.6. Data	Opracowania	

Wycenę sporządzono na dzień 16 kwietnia 2019 roku. 
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2. Podsumowanie	

Niniejszy raport zawiera wycenę godziwej wartości 100% kapitałów własnych USE CRYPT S.A. Z uwagi 
na cel wyceny oraz etap rozwoju przedsiębiorstwa, do określenia wartości wykorzystana została 
metoda dochodowa (DCF - metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych).  

Podstawą do sporządzenia szacunków  dotyczących wartości Spółki były następujące dokumenty i 
dane, udostępnione przez Spółkę i Zleceniodawcę: 

• Sprawozdania finansowe Spółki na dzień 31.12.2016 r., 31.12.2017 r. oraz 31.12.2018 r., 

• Prognozy finansowe Spółki na lata 2019-2023, 

• Przekazane dane, informacje i wyjaśnienia na temat modelu biznesowego Spółki, 

• Pozostałe materiały informacyjne i analityczne dostarczone przez Spółkę, 

• Powszechnie dostępne informacje i dane. 

Wycena metodą DCF została sporządzona na podstawie prognoz wyników finansowych Spółki 
opracowanych przez Wykonawcę na podstawie dostarczonych i powszechnie dostępnych danych, 
przekładających się na zdolność przedsiębiorstwa do generowania strumieni pieniężnych. Następnie 
dokonano aktualizacji wartości generowanych strumieni na moment sporządzania wyceny za pomocą 
odpowiedniej stopy dyskontowej. Dla wyliczenia wartości obecnej przyszłych strumieni pieniężnych w 
prognozie założono stopę dyskonta odzwierciedlającą średni ważony koszt kapitału (WACC), 
oszacowany na podstawie przyjęcia odpowiednich założeń.  

W związku z powyższym rekomendowana wartość 100% kapitałów własnych Spółki kształtuje się na 
poziomie: 

128 677 tys. PLN 

(słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) 

50,18 PLN / akcję 

(słownie: pięćdziesiąt złotych, osiemnaście groszy) 

 

Należy podkreślić, że powyższa wycena bazuje na prognozach rozwoju organicznego spółki na rynku 
krajowym. Jako uzupełnienie, dokonano wyceny Spółki z uwzględnieniem modelu ekspansji 
zagranicznej, otrzymując następujące wyniki:  

1 131 577 tys. PLN 

(441,29 PLN / akcję) 

Wycena obejmująca globalną sprzedaż produktów Spółki została przedstawiona w rozdziale 7. Wyniki 
wyceny Spółki metodą DCF z uwzględnieniem modelu ekspansji zagranicznej oraz w załączniku 
zawierającym model finansowy. 
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3. Charakterystyka	przedmiotu	wyceny	

UseCrypt S.A. to innowacyjne przedsiębiorstwo, specjalizujące się w świadczeniu usług w zakresie 
ochrony przechowywanych, przesyłanych i przetwarzanych danych IT. Flagowymi produktami Spółki 
są: 

• innowacyjny i w pełni profesjonalny kryptosystem UseCrypt Safe dedykowany do 
szyfrowanego przechowywania danych w chmurze oraz, 

• komunikator internetowy UseCrypt Messenger. 
Uważamy, że początkowe stadium rozwoju rynku szyfrowania danych w Polsce i na świecie 
implikować będzie jego dynamiczny wzrost, co w konsekwencji przełoży się na wysoką premię dla 
pionierów rynku, do miana którego aspiruje Spółka. Dynamicznie rosnące zapotrzebowanie 
rynkowe, innowacyjny produkt, a przede wszystkim wysoka skalowalność biznesu, stawiają Spółkę 
w gronie potencjalnych liderów branży. 
 
Zapotrzebowanie rynkowe. Stworzenie Spółki wynikało z rynkowej potrzeby opracowania prostego w 
użyciu i jednocześnie wysoce wydajnego narzędzia do ochrony i szyfrowania danych. Zapotrzebowanie 
na kryptosystemy gwałtownie rośnie zarówno w segmentach B2C, B2B, jak również w instytucjach 
publicznych wszelkiego rodzaju. Według analiz ekspertów, rynek szeroko pojmowanego 
cyberbezpieczeństwa ma przed sobą lata prosperity. Przewiduje się, systematyczne zwiększanie 
wydatków na zabezpieczenia, zarówno w sferze administracji publicznej, podmiotów gospodarczych, 
jak i indywidualnych użytkowników. Zapewni to firmom zajmującym się przeciwdziałaniu 
cyberzagrożeniom możliwość rozwoju biznesu i zwiększania zysków. Analitycy są zgodni, że wszystkie 
wrażliwe dane przechowywane w chmurze koniecznie muszą być szyfrowane. 
 
Innowacyjny produkt. Flagowymi produktami spółki są UseCrypt Safe - bezpieczny sejf do 
przechowywania i wymiany plików, oraz UseCrypt Messenger – unikatowy komunikator internetowy. 
UseCrypt bazuje na kompleksowym, autorskim systemie kryptograficznym jak również na sprawdzonej 
infrastrukturze sprzętowej. UseCrypt jest jedynym profesjonalnym systemem szyfrowanego 
przechowywania danych w chmurze, który uzyskał w połowie roku 2015 pozytywną opinię Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warszawie 
 
Dla administracji publicznej i nie tylko. Kryptosystem UseCrypt przeznaczony jest do ochrony danych 
podmiotów funkcjonujących w praktycznie wszystkich branżach gospodarki. Strategia rozwoju Spółki 
zakłada skoncentrowanie się w pierwszej kolejności na branżach takich jak administracja publiczna, a 
także finanse i bankowość, branża prawnicza i sądownictwo czy też branża IT. Istotnym driverem 
wzrostu rynku rozwiązań dla bezpieczeństwa w Polsce są różnego rodzaju regulacje: zarówno te 
wywodzące się z polskiego prawa oraz pochodzące od centrali międzynarodowych organizacji. 
 
Przewaga konkurencyjna. Na rynku polskim nie istnieje rozwiązanie, które mogłoby stanowić 
bezpośrednią konkurencję dla produktów UseCrypt. Wynika to z faktu, iż przedmiotowe rozwiązanie 
posiada istotne przewagi konkurencyjne w stosunku do rozwiązań dostępnych obecnie na krajowym 
rynku. Należą do nich przede wszystkim innowacyjna technologia HVKM oraz dedykowany bezpieczny 
tunel komunikacyjny. Dodatkowo, UseCrypt oferuje możliwość szyfrowania danych na lokalnym dysku 
oraz wyposażony jest w wewnętrzny i bezpieczny komunikator. Powyższe stanowią unikalne cechy i 
funkcjonalności kryptosystemu, świadczące o jego innowacyjności w skali krajowej. 
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Skalowalnośc biznesu. Model biznesowy Spółki cechuje wysoki poziom skalowalności. Zakłada się, że 
wraz ze wzrostem skali działalności i generowaniu coraz wyższych przychodów poziom kosztów będzie 
wzrastał na zdecydowanie niższym poziomie. Możliwe jest to dzięki opracowaniu modelu sprzedaży 
opartemu na zewnętrznej infrastrukturze (przestrzeni dyskowej) i utrzymywaniu infrastruktury 
wewnętrznej na minimalnym poziomie, niezbędnym do zapewnienia optymalnej mocy obliczeniowej.  
Powyższe przekładać się będzie na możliwość systematycznej poprawy marżowości. 

3.1. Dane	Spółki	

Tabela 1 Dane spółki USE CRYPT S.A. 

Firma: USE CRYPT S.A. 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Siedziba: Warszawa, Polska 

Adres: Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa 

Strona internetowa: https://usecrypt.com/ 

KRS: 0000577049 

REGON: 362574367 

NIP: 5272745461 

Data rejestracji w KRS: 24.09.2015 r. 

Sposób reprezentacji: W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania 
oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest 
jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu 
wieloosobowego Spółkę reprezentuje dwóch członków 
Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający 
łącznie z prokurentem. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Spółki 

3.2. Charakterystyka	działalności	

Działalność operacyjna Spółki polega na świadczeniu usług w zakresie ochrony przechowywanych, 
przesyłanych i przetwarzanych danych IT, przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem lub 
ujawnieniem. UseCrypt działa na styku rynku przetwarzania i przechowywania danych oraz rynku 
bezpieczeństwa IT. Flagowym produktem Spółki jest kryptosystem UseCrypt. 
 
UseCrypt opiera się na szyfrowaniu danych za pomocą algorytmów asymetrycznych i symetrycznych, 
które połączone są z zaawansowanymi mechanizmami i protokołami kryptograficznymi stworzonymi 
przez czołowych polskich kryptologów. Jest to system bezpieczny od etapu projektowania (secure by 
design), wytwarzany w kontrolowanym środowisku, zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie 
wytwarzania bezpiecznych systemów (SDL, CC). Ponadto, dzięki zastosowanym algorytmom, 
rozwiązanie jest odporne na znane metody kryptoanalizy. 
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Porównanie kryptosystemu UseCrypt z tradycyjnymi metodami przechowywania i przetwarzania 
danych  
 
Rysunek 1 Tradycyjny schemat przechowywania i przetwarzania danych 

 
Źródło: UseCrypt S.A. 

 
Tradycyjne metody przetwarzania danych polegają na przechowywaniu wrażliwych danych na sprzęcie 
użytkownika w postaci niezaszyfrowanej. Tym samym, fizyczny lub zdalny dostęp do urządzenia 
umożliwia przejęcie lub kradzież danych. W przypadku przechowywania danych na serwerze, pliki 
przesyłane są za pomocą szyfrowanego tunelu (np. SSL). Tunel ten posiada jednak liczne luki (np. SSL 
Heart Bleed), które umożliwiają przechwycenie lub kradzież danych w momencie ich przesyłania. 
Niezaszyfrowane dane dostępne na serwerze mogą być również przedmiotem kradzieży w przypadku 
przejęcia dostępu do serwera. Co więcej, administrator serwera (np. firma, administrator IT) ma 
nieograniczony dostęp do danych przechowywanych na serwerze. Powyższe sprawia, że w przypadku 
przekazywania danych, właściciel nie posiada praktycznie żadnej kontroli nad danymi, co przekłada się 
na możliwość nieuprawnionego działania, np. kradzieży lub rozpowszechniania i udostępniania danych 
bez zgody właściciela lub nadawcy.   
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Rysunek 2 Schemat przechowywania i przetwarzania danych za pomocą kryptosystemu UseCrypt 

Źródło: UseCrypt S.A. 

 
W celu uniknięcia przejęcia lub kradzieży danych przechowywanych na sprzęcie użytkownika UseCrypt 
umożliwia szyfrowanie danych w środowisku lokalnym. System posiada również dodatkowe 
zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp do danych nawet w przypadku kradzieży czy przejęcia samego 
sprzętu. W przypadku przechowywania danych na serwerze, pliki przesyłane są do serwera już w 
postaci zaszyfrowanej przy wykorzystaniu ultrabezpiecznego tunelu. Uniemożliwia to tym samym 
przechwycenie lub kradzież danych w momencie ich przesyłania. Dane przechowywane są na serwerze 
w postaci zaszyfrowanej, co wyklucza możliwość ich kradzieży w przypadku przejęcia dostępu do 
serwera.  Co więcej, szyfrowanie danych sprawia, że administrator serwera nie posiada do nich 
żadnego dostępu. Dzięki kryptosystemowi UseCrypt, właściciel poprzez zarządzenie prawami dostępu 
posiada pełną kontrolę nad procesem udostępniania danych innym użytkownikom. Tym samym, 
wrażliwe dane chronione są przed nieuprawnionym dostępem, przechwyceniem, zniszczeniem lub 
ujawnieniem. 
 
Najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewniony jest poprzez wykorzystanie innowacyjnej metody 
wymiany i przechowywania kluczy szyfrujących – Hybrid Virtual Key Management (HVKM) oraz 
innowacyjnej technologii transferu danych – UseCrypt Secure Tunnel (UST) 
 
Hybrid Virtual Key Management (HVKM) 
 
HVKM to innowacyjna i jedyna na europejskim rynku tak skuteczna technologia służąca ochronie kluczy 
szyfrujących. Szyfrowanie za pomocą kryptosystemu UseCrypt podobne jest w swoich założeniach do 
stosowanej na całym świecie praktyki zabezpieczania tradycyjnych skrytek depozytowych w bankach. 
Każda skrytka posiada dwa klucze: jeden jest przechowywany przez właściciela, drugi zaś 
przechowywany jest w banku. W konsekwencji, ani właściciel skrytki, ani przedstawiciel banku nie są 
w stanie otworzyć skrytki bez obecności drugiej strony. Każdorazowo konieczne jest użycie dwóch 
kluczy jednocześnie. 
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Rozwiązanie zastosowane w kryptosystemie UseCrypt również wymaga użycia dwóch kluczy 
szyfrujących jednocześnie. Tym samym, pozwala to na wykluczenie licznych słabości w zakresie 
bezpieczeństwa, istniejących w podobnych pod względem funkcjonalnym produktach dostępnych na 
rynku.  
 
Rysunek 3 Schemat przedstawiający innowacyjną metodę HVKM 

 
Źródło: UseCrypt S.A. 

 
UseCrypt Secure Tunnel (UST) 
UST to kolejna innowacja, na której opiera się kryptosystem UseCrypt. Tunel gwarantuje całkowitą 
pewność, że przesyłane za jego pośrednictwem dane są w 100% bezpieczne. UST stanowi 
najbezpieczniejsze tego typu rozwiązania dostępne obecnie na rynku europejskim. W odróżnieniu od 
rozwiązań takich jak SSL, które są bardzo podatne na wiele form cyberataków, UST umożliwia całkowite 
zabezpieczenie danych przed przechwyceniem lub kradzieżą. 
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Części funkcjonalne kryptosystemu UseCrypt 
 
Rysunek 4 Części funkcjonalne kryptosystemu UseCrypt 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
1. Aplikacja kliencka 

Dedykowany program zainstalowany na platformie klienta pozwalający na łączenie się z systemem 
kryptograficznego przekazywania danych. Dane przechowywane są na serwerze w postaci 
zaszyfrowanej. Szyfrowanie wykonywane jest na urządzeniu klienta za pomocą kluczy symetrycznych, 
które zostały wygenerowane lokalnie (tylko klient ma do nich dostęp). Platforma jest kompatybilna z 
systemami Windows, Windows Phone, Android, iOS, OSX. 
Aplikacja kliencka posiada innowacyjną funkcjonalność w postaci bezpiecznego komunikatora. Jest to 
jedyny w tego typu rozwiązaniach wbudowany komunikator służący do bezpiecznej i poufnej 
komunikacji pomiędzy użytkownikami kryptosystemu. Pozwala on również na archiwizowanie i 
przechowywanie treści prowadzonych rozmów, a także usunięcie prowadzonej komunikacji bez 
ponownej możliwości jej odtworzenia. 
 
Rysunek 5 Aplikacja kliencka kryptosystemu UseCrypt 

 
Źródło: UseCrypt S.A. 

•bezpieczny komunikator

Aplikacja kliencka

•szyfrowanie lokalne

System kryptograficznego przechowywania danych

•administracja

Back office
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Rysunek 6 Interfejs użytkownika kryptosystemu UseCrypt 

 

 
Źródło: UseCrypt S.A. 

 

2. System kryptograficznego przechowywania danych 

System z maksymalnym poziomem bezpieczeństwa, zajmujący się dostarczaniem przechowywanych i 
przetwarzanych danych osobom uprawionym oraz zabezpieczający dostęp do nich wszystkim 
nieuprawnionym użytkownikom. 
W odróżnieniu od większości rozwiązań oferujących przechowywanie danych w chmurze, UseCrypt 
daje możliwość pełnego zabezpieczenia wybranych przez użytkownika danych poprzez ich szyfrowanie 
lokalne, bez konieczności umieszczania ich w chmurze (serwerze). W praktyce umożliwia to 
zabezpieczenie danych również na wypadek fizycznej kradzieży sprzętu użytkownika. 
 

3. Back office 

Moduł administracyjny pozwalający na zarządzanie usługą oraz generowanie raportów 
umożliwiających obsługę techniczną. Dostęp do modułu możliwy jest wyłącznie z poziomu sieci 
Intranet, jedynie dla pracowników obsługi. 
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Cechy charakterystyczne kryptosystemu UseCrypt 
 
Rysunek 7 Cechy charakterystyczne kryptosystemu UseCrypt 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

1. Szyfrowanie end-to-end 

Proces szyfrowania i odszyfrowywania danych następuje na urządzeniu użytkownika (właściciela 
danych) oraz wskazanych przez niego odbiorców. Nie ma możliwości odczytania danych na żadnym z 
pośrednich etapów przetwarzania danych (przesyłanie i przechowywanie). 

 
2. Bezpieczne współdzielenie zasobów 

Właściciel danych może w prosty i bezpieczny sposób zaprosić do współdzielenia zasobów dowolną 
liczbę osób. Do wysłania zaproszenia wymagane jest wyłącznie podanie adresu e-mail. Wszystkie 
współdzielone zasoby mogą być dowolnie modyfikowane a ich synchronizacja następuje w sposób 
automatyczny. Nie istnieją żadne ograniczenia co do formatu, liczby i wielkości przetwarzanych przez 
system danych (dowolne typy i wielkości plików). 
Współdzielone pliki są przechowywane i przesyłane zawsze w postaci zaszyfrowanej. Tylko uprawnione 
osoby mogą odczytać ich zawartość. 
 

3. Przejrzyste nadawanie uprawnień 

Uprawnienia nadawane poszczególnym osobom lub wybranym plikom mają uporządkowaną, 
hierarchiczną strukturę. Właściciel danych znajduje się na szczycie hierarchii a poniżej umiejscowieni 
są menedżerowie, którzy mogą dodawać kolejnych użytkowników. Właściciel danych i menedżerowie 
mogą nadawać uprawnienia dotyczące konkretnych danych, np. tylko do odczytu, prawo do 
modyfikacji i nadpisywania. Struktura hierarchiczna może być dowolnie rozbudowywana, ale nie 
zmienia to nadrzędnej roli właściciela w hierarchii. 
 
 
 

Szyfrowanie end-to-end

Bezpieczne współdzielenie zasobów

Przejrzyste nadawanie uprawnień

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

Efektywność działania i wydajność

Bezpieczeństwo w zakresie 360°
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4. Najwyższy poziom bezpieczeństwa 

Wszystkie zastosowane algorytmy, mechanizmy i protokoły kryptograficzne użyte w kryptosystemie 
UseCrypt posiadają certyfikaty najważniejszych międzynarodowych instytucji np. FIPS. Każdy z 
algorytmów zastosowanych w kryptosystemie jest na tyle silny, że jego nieautoryzowane użycie jest 
(patrząc z matematycznego punktu widzenia) praktycznie niemożliwe przy aktualnie dostępnych 
mocach obliczeniowych. 
 

5. Efektywność działania i wydajność 

Kryptosystem UseCrypt jest niezwykle wydajny dzięki temu, że jego jądro zostało napisane w językach 
programowania C i C++, przy wykorzystaniu najlepszych praktyk w zakresie programowania tego typu 
rozwiązań. 
 

6. Bezpieczeństwo w zakresie 360° 

Możliwość szyfrowania plików lokalnie oraz dedykowany system zarządzania urządzeniami z poziomu 
administracyjnego (właściciela) dają gwarancję pełnego bezpieczeństwa danych, nawet w sytuacji 
kradzieży danego urządzenia. 
 

Korzyści wynikające z użytkowania kryptosystemu UseCrypt 
 
Rysunek 8 Korzyści wynikające z użytkowania kryptosystemu UseCrypt 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

1. Poufność 

Wszelkie dane, które użytkownik umieszcza na serwerze, przechowywane są w formie zaszyfrowanej. 
Z uwagi na fakt, że serwer nie posiada, ani nie może wyznaczyć jednego z kluczy kryptograficznych 
klienta usługi, nie jest on w stanie uzyskać dostępu do danych użytkownika w postaci jawnej. 
 
 

Poufność

Niezaprzeczalność

Integralność

Dodatkowy poziom bezpieczeństwa

Wygoda użytkowania



Wycena 100% kapitałów własnych USE CRYPT S.A. 

 
str.	16	
 

 
2. Niezaprzeczalność 

Każda operacja wykonywana przez użytkownika usługi potwierdzana jest złożeniem podpisu 
cyfrowego – pozwala to wyeliminować sytuację, w której użytkownik zaprzecza wykonaniu określonej 
czynności w systemie. 
 

3. Integralność 

Serwer posiada mechanizmy zapewniające kontrolę integralności wszystkich krytycznych elementów 
usługi. System zapewnia możliwe wykrycia nieuprawnionych zmian w konfiguracji. 
 

4. Dodatkowy poziom bezpieczeństwa 

Użytkownik nie jest w stanie wykonać jednej operacji kryptograficznej z użyciem swojego klucza 
prywatnego (podpisu, deszyfrowania) bez udziału serwera. 
 

5. Wygoda użytkowania 

Dodatkowe klucze kryptograficzne umożliwiają stosowanie słabszych, łatwiejszych do zapamiętania 
haseł, przy utrzymaniu wysokiego poziomu ochrony wszystkich elementów przechowywanych 
statycznie na urządzeniu końcowym użytkownika. 
 
Kryptosystem UseCrypt przeznaczony jest do ochrony danych podmiotów funkcjonujących w 
praktycznie wszystkich branżach gospodarki. Strategia rozwoju Spółki zakłada skoncentrowanie się w 
pierwszej kolejności na branżach takich jak administracja publiczna, a także finanse i bankowość, 
branża prawnicza i sądownictwo czy też branża IT. 
 
Rysunek 9 Wybrane obszary działania kryptosystemu UseCrypt 

 
Źródło: opracowanie własne 
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4. Podstawy	wyceny	wartości	przedsiębiorstw	

4.1. Podstawowe	koncepcje	i	standardy	wartości	

Poniżej zostały przedstawione główne koncepcje i standardy wartości związane z tematyką 
wyceny przedsiębiorstw: 

• Wartość ekonomiczna (economic value) - jej istotą jest dostarczanie strumienia 
wolnych przepływów pieniężnych (zysków, rent dzierżawnych, wpływów ze sprzedaży 
lub likwidacji itp.) właścicielowi aktywów finansowych. Koncepcja ta określa wartość 
jako kwotę pieniężną, którą potencjalny nabywca jest w stanie wydać obecnie  (present 
value) w zamian za przepływy pieniężne w otrzymane przyszłości. Jest to więc 
koncepcja wymienna ukierunkowana na przyszłość, która nie uwzględnia ona kosztów 
ani wydatków historycznych. 

• Wartość rynkowa (market value), często określana również jako sprawiedliwa wartość 
rynkowa (fair market value) – jest to cena aktywa, które jest przedmiotem transakcji 
na administrowanym rynku, na którym potencjalni kontrahenci (kupujący i 
sprzedający) szukają obustronnie akceptowalnych wartości dóbr lub usług. Innymi 
słowy, jest to „wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie cena, której 
kupujący mógłby w sposób uzasadniony oczekiwać, a sprzedający byłby gotów ją 
zaakceptować, o ile towar zostałby wystawiony na otwartym rynku”. Koncepcja ta 
zakłada, że wartość jest wielkością chwilową, będącą odzwierciedleniem aktualnych 
preferencji zaangażowanych stron, nastroju panującego na rynku czy też wahań 
koniunktury. W związku z tym wartość rynkowa aktywów, które nie są w ogóle lub są 
bardzo rzadko przedmiotem obrotu jest niezwykle trudna do ustalenia. Odnosi się to 
na przykład do spółek niepublicznych, których akcje, w odróżnieniu od spółek 
publicznych, znajdują się w posiadaniu niewielu właścicieli i rzadko są przedmiotem 
transakcji kupna-sprzedaży. Wartość rynkowa jest mimo to powszechnie uznawana 
jako jedno z najbardziej uzasadnionych kryteriów ustalania wartości aktywów i 
pasywów.  

• Wartość księgowa (book value) – jest to wartość ujęta w bilansie jednostki 
gospodarczej według ogólnie przyjętych zasad rachunkowości. Koncepcja ta, opiera się 
na danych historycznych i w związku z tym ma niewiele wspólnego z bieżącą wartością 
ekonomiczną. Wartość księgowa jest krytykowana przez wielu autorów zajmujących 
się problematyką wyceny przedsiębiorstw, gdyż według nich wyniki uzyskiwane na jej 
podstawie nie są dostatecznie wiarygodne. 

• Wartość odtworzeniowa (reproduction value) – jest to suma inwestycji potrzebna do 
zastąpienia istniejących aktywów trwałych, aktywami o tych samych kryteriach i 
cechach, jak te podlegające wycenie. Koncepcja ta bazuje na eksperckich wycenach 
dokonywanych przez specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami. Jej istota jest jednak 
związana z wieloma problemami praktycznymi, gdyż rzeczywiste odtworzenie środka 
trwałego, w jego oryginalnej postaci, wydaje się mało prawdopodobne lub wręcz 
niemożliwe. 
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• Wartość zamiany – zastąpienia (replacement value) – opiera się na podobnych 
założeniach co koncepcja wartości odtworzeniowej, nie jest to jednak kategoria 
tożsama.  Podstawowa różnica polega na tym, że wartość zastąpienia kładzie nacisk na 
funkcje pełnione przez aktywa, podczas gdy wartość odtworzeniowa skupia się na 
replikacji aktywów według rodzaju. Niemniej jednak, w praktyce często oba terminy 
używane są zamiennie. 

• Wartość likwidacyjna (liquidation value) – jest to kategoria określająca wartość 
aktywów lub ich części, które poddawane są likwidacji. Likwidacja Spółki następuje 
poprzez sprzedaż aktywów oraz spłatę wszelkich zobowiązań. Może również być 
również formą eliminacji konkurentów, kiedy spółka jest nabywana z zamiarem jej 
zamknięcia. Koncepcja ta odnosi się więc do nadzwyczajnej sytuacji, w której presja 
czasu i wierzycieli w warunkach zagrożenia upadłością sprawiają, że aktywa zbywane 
są znacznie poniżej potencjalnej wartości rynkowej. Wartość likwidacyjna nie 
uwzględnia możliwości kontynuacji działalności i w klasycznych wycenach stosowana 
jest w relatywnie ograniczonym zakresie. 

• Wartość biznesu w działaniu (going concern value) – jest to wartość przedsiębiorstwa 
jako spójnej organizmu złożonego z aktywów materialnych i niematerialnych. 
Koncepcja ta jest alternatywą dla wartości likwidacyjnej, gdyż wycena następuje tu 
przy założeniu kontynuacji działania biznesu. 

• Wartość reputacji firmy (goodwill value) – jest to nadwyżka wartości przedsiębiorstwa 
ponad sumą wartości materialnych i ujętych w bilansie typowych niematerialnych. 
Jego źródłem może być fakt posiadania patentów, znaków firmowych, licencji, listy 
klientów czy też kwalifikacje lub osobowość właściciela. Jest to więc miara 
predyspozycji przedsiębiorstwa do osiągania dodatkowych zysków. Goodwill nie 
zawsze może być kupiony, sprzedany lub wyceniony. Wspomniane kwalifikacje 
właściciela nie mogą być przedmiotem transakcji i w takiej sytuacji cena zakupu jest 
odpowiednio redukowana ze względu na ryzyko nabywcy. 

• Wartość nieodłączna (intristic value) – jest to rzeczywista wartość aktywów, którą 
określa inwestor w oparciu o dostępne informacje. Jest ona poszukiwana przez 
analityków w celu odnalezienia zaniżonej wartości rynkowej. W ten sposób możliwe 
jest spółek określenie spółek niedowartościowanych, których akcje należy kupić. 
Wynika to z założenia, że na efektywnym rynku dysproporcje pomiędzy tymi dwoma 
kategoriami muszą zostać niebawem zniwelowane do poziomu wartości nieodłącznej. 

• Wartość kapitalizacji rynkowej (market capitalization) – jest liczbą będącą wynikiem 
przemnożenia aktualnego kursu akcji przez ilość wyemitowanych przez spółkę akcji 
zwykłych. Choć z założenia ma odzwierciedlać wartość przedsiębiorstwa w 
rzeczywistości liczba ta ma niewiele wspólnego z wartością firmy czy też ceną, po 
której spółka mogłaby zostać sprzedana. Notowania akcji są jedynie przybliżeniem 
ceny i ich zmiany są w dużym stopniu wynikiem oddziaływania popytu i podaży. Z tego 
powodu wartość kapitalizacji rynkowej nie jest wiarygodnym kryterium ustalenia 
wartości przedsiębiorstwa. 
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Elementem łączącym wszystkie wyżej wymienione koncepcje wartości jest konieczność istnienia rynku, 
który umożliwia swobodną wymianę produktów na pieniądze. Wartość aktywów jest bowiem 
nierozerwalnie związana z kategorią pieniężnej ekwiwalentności.  

W praktyce zastosowanie znajduje każda z wyżej przedstawionych koncepcji wartości. Ich 
różnorodność implikuje występowanie pewnych standardów wartości, czyli koncepcji, które są 
powszechnie stosowane i uznawane za najbardziej użyteczne. W literaturze przedmiotu standard 
wartości określany jest mianem „definicji rodzaju poszukiwanej wartości”. Dyskusja na temat metod 
wyceny przedsiębiorstw wydaje się bowiem niemożliwa bez odwołania się do definicji wartości. 
Standard definiuje nie tylko strony transakcji, której przedmiotem są wyceniane aktywa, lecz także 
warunkuje wybór odpowiedniej metody wyceny oraz określa czynniki i założenia, które powinny być 
uwzględnione w wycenie. Najczęściej stosowanym przez praktyków wyceny przedsiębiorstw 
standardem wartości jest sprawiedliwa wartość rynkowa oraz wartość nieodłączna. 
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5. Wycena	metodą	zdyskontowanych	przepływów	pieniężnych	

5.1. Charakterystyka	metody	DCF	

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych powszechnie uważana jest za najbardziej 
skomplikowaną, ale jednocześnie najbardziej kompleksową metodę wyceny przedsiębiorstw. Istota 
szacowania wartości przedsiębiorstwa metodą DCF polega na przygotowaniu prognoz jej wyników 
finansowych na następne lata, kalkulacji na ich podstawie zdolności przedsiębiorstwa do generowania 
strumieni pieniężnych, a następnie aktualizacji wartości generowanych strumieni na moment 
sporządzania wyceny za pomocą odpowiedniej stopy dyskontowej. Kluczowe przy przeprowadzaniu 
wyceny przedsiębiorstwa metodą DCF jest zatem właściwe oszacowanie trzech głównych elementów: 

1. strumieni prognozowanych przepływów pieniężnych, 
2. wartości rezydualnej wycenianego podmiotu, 
3. kosztu kapitału (stopy dyskontowej). 

W ramach metodyki wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (metoda DCF) można 
wyróżnić następujące główne etapy wyceny: 

Przygotowanie	prognoz	finansowych	

Na podstawie analizy finansowej i strategicznej przedsiębiorstwa oraz wypracowanych szczegółowych 
założeniach odnośnie pozycji przychodowych, kosztowych oraz bilansowych możliwe jest sporządzenie 
prognozy bilansu przedsiębiorstwa oraz rachunku zysków i strat. Na ich podstawie przygotowywany 
jest rachunek przepływów pieniężnych. 

Obliczenie	wolnych	przepływów	pieniężnych.		

Metodyka wyceny wartości przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych 
określa dwa główne sposoby szacowania wolnych przepływów pieniężnych: FCFE (Free Cash Flow to 
Equity) oraz FCFF (Free Cash Flows to Firm). 

Metoda	Firm	Cash	Flow	(FCFF)	

Przy wycenie metodą Firm Cash Flow, wartość firmy odpowiada wielkości zdyskontowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych należnych przedsiębiorstwu skorygowanych o wszelkie wydatki operacyjne, 
nakłady inwestycyjne oraz podatki (metoda ta uwzględnia wpływ tarczy podatkowej w koszcie 
kapitału), lecz przed płatnościami wobec właścicieli kapitału obcego. Postać obliczeniowa wartości 
przedsiębiorstwa w metodzie FCF wygląda następująco: 

𝐸 + 𝐷 =%
𝑤𝑜𝑙𝑛𝑒	𝐶𝐹	𝑑𝑙𝑎	𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑠𝑖ę𝑏𝑖𝑜𝑟𝑠𝑡𝑤𝑎

(1 + 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎	𝑑𝑦𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎)=

=>?

=>@

=
𝐹𝐶𝐹

𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎	𝑑𝑦𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎 

gdzie: 

E+ D – wartość firmy brutto (kapitał własny + dług), 

n – okres życia aktywów firmy, 

CF – spodziewane przepływy pieniężne w okresie t należne przedsiębiorstwu, 
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W metodzie FCFF jako stopę dyskonta przyjmuje się zwrot oczekiwany przez akcjonariuszy lub 
średnioważony koszt kapitału. 

Uproszczony sposób kalkulacji przepływów pieniężnych w metodzie FCFF  przedstawia poniższy wzór: 

FCF	(FCFF)	=	zysk	netto	+	amortyzacja	–	nakłady	na	kapitał	obrotowy	–	nakłady	
inwestycyjne	na	powiększenie	środków	trwałych	

Metoda	Equity	Cash	Flow	(FCFE)		

Przy wycenie metodą Equity Cash Flow, wartość kapitału własnego odpowiada wielkości 
zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych przypadających jej właścicielom. Przepływy te, 
w literaturze nazywane również przepływami rezydualnymi, korygowane są o wszelkie wydatki 
operacyjne, zobowiązania podatkowe i odsetkowe oraz płacone raty kredytowe. Stopę dyskontową w 
tej metodzie stanowi koszt kapitału własnego. Postać obliczeniowa wartości przedsiębiorstwa w 
metodzie ECF wygląda następująco: 

gdzie: 

E – wartość firmy dla właścicieli, 

n – długość życia aktywów firmy, 

CF – spodziewane przepływy pieniężne w okresie t należne właścicielom, 

Ke - koszt kapitału własnego firmy.  

Uproszczony sposób kalkulacji przepływów pieniężnych w metodzie FCFE  przedstawia poniższy wzór: 

ECF	(FCFE)	=	zysk	netto	+	amortyzacja	–	nakłady	na	kapitał	obrotowy	–	nakłady	
inwestycyjne	na	powiększenie	środków	trwałych	+	zaciągnięcie	długu	-	spłata	długu	

Model FCFE bazuje na założeniu, że wartość aktywów, jest równa sumie wszystkich przyszłych korzyści 
ekonomicznych, jakie właściciel aktywów (przedsiębiorstwa) uzyska z tytułu ich użytkowania lub 
sprzedaży. Poprzez korzyści ekonomiczne w modelu wyceny rozumie się wolne przepływy gotówki dla 
właścicieli, wykazywane w momencie ich otrzymania.  

W celu oszacowania wyceny przedsiębiorstwa, wszystkie przyszłe wolne przepływy gotówki dla 
właścicieli należy przeszacować (zdyskontować) do wartości przypadającej na dany moment w czasie, 
dla którego wykonywana jest wycena.  

Model wyceny DCF można opisać poniższym wzorem: 

 

𝑊 =
𝐹𝐶𝐹𝐸@
(1 + 𝑘)@ +

𝐹𝐶𝐹𝐸B
(1 + 𝑘)B +

𝐹𝐶𝐹𝐸C
(1 + 𝑘)C + ⋯ 

 

𝐸 =#
𝑤𝑜𝑙𝑛𝑒	𝐶𝐹	𝑑𝑙𝑎	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł𝑢	𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒𝑔𝑜

(1 + 𝐾𝑒)𝑡
=
𝐸𝐶𝐹
𝐾𝑒

𝑡=𝑛

𝑡=1
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gdzie:  

W - wartość wycenianego podmiotu,  

FCFE1, FCFE2, FCFE3, … – wolne przepływy gotówki dla właścicieli w kolejnych okresach prognozy. 

k – stopa dyskontowa. 

Ponieważ wycenie zwykle towarzyszy założenie o kontynuacji działalności ad infinitum,  
to dokładne oszacowanie FCFE dla każdego z lat objętych wyceną jest problematyczne, a czasem wręcz 
niemożliwe. Oszacowanie wolnych przepływów gotówki dla właścicieli firmy powinno więc obejmować 
w szczegółowej formie jedynie najbliższe lata (okres ten oznaczany jest w dalszych wzorach jako n), co 
do których można przyjąć racjonalną i uzasadnioną dynamikę wzrostu wolnych przepływów gotówki. 
Kolejne lata, aż do nieskończoności, określane są jako rezyduum lub wartość rezydualna (ang. residual 
value, RV). 

Kalkulacja	wartości	rezydualnej	

W wycenie DCF, niezależnie od wybranego sposobu kalkulacji przepływów pieniężnych, istotnym 
elementem determinującym ostateczną wartość wyceny przedsiębiorstwa jest oszacowanie wartości 
rezydualnej wycenianego podmiotu. Wartość rezydualna przedsiębiorstwa stanowi sumę wszystkich 
oczekiwanych przepływów pieniężnych, które zostaną wygenerowane w latach następujących po 
okresie szczegółowej prognozy. Właściwe oszacowanie wartości rezydualnej jest kluczowe dla 
rzetelności wyceny, ponieważ w przypadku wielu wycen udział wartości rezydualnej w łącznej wartości 
przedsiębiorstwa tego elementu przekracza 70 %.  

Na proces szacowania wartości rezydualnej składają się cztery kroki: 

1. Wybór	właściwej	metody	kalkulacji	wartości	rezydualnej		

Metody kalkulacji opierają się o zdyskontowane przepływy gotówkowe lub zysk ekonomiczny. 
Najczęściej wykorzystywana metoda wykorzystuje założenie stałego przyrostu wolnych przepływów 
pieniężnych po okresie prognozy szczegółowej. Postać obliczeniowa wartości rezydualnej wygląda 
wówczas następująco: 

𝑅𝑉 =
𝐹𝐶𝐹GH@

𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎	𝑑𝑦𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎 − 𝑔 

gdzie: 

RV – wartość rezydualna, 

FCF T+1 - znormalizowana wielkość przepływów pieniężnych, 

g – stopa przyrostu wolnych przepływów pieniężnych po okresie szczegółowej prognozy. 

2. Określenie	okresu	trwania	prognozy	szczegółowej		

W zależności od możliwej dokładności określenia przyszłych głównych obszarów działalności 
przedsiębiorstwa budowana jest prognoza szczegółowa.  
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3. Szacunek	parametrów	wykorzystanych	podczas	kalkulacji	przepływów	
pieniężnych	

Jest to ważny etap, ponieważ ocena wartości rezydualnej jest bardzo wrażliwa na wykorzystane  do jej 
kalkulacji komponenty. Do parametrów tych zaliczyć można w szczególności:   

• NOPLAT (zysk operacyjny skorygowany o podatek),  
• FCF – wolne przepływy gotówkowe ustalane są na podstawie oszacowanego wyżej zysku 

operacyjnego skorygowanego o podatek oraz poziomu niezbędnych inwestycji koniecznych do 
podjęcia celem podtrzymania zakładanej stopy wzrostu,  

• Stopa dyskonta - parametr ten powinien brać pod uwagę przede wszystkim strukturę 
kapitałową oraz ryzyko gospodarcze, które występują w branży działalności przedsiębiorstwa. 

4. Dyskontowanie	wartości	rezydualnej		

Wyliczona wartość rezydualna przypadająca na koniec okresu prognozy szczegółowej musi być 
następnie zdyskontowana na moment sporządzania wyceny przy wykorzystaniu stopy dyskonta. 
Czynność ta stanowi ostatni etap przy szacowaniu wartości rezydualnej. Po jej przeprowadzeniu, 
otrzymana wartość powinna być zsumowana z wartością przedsiębiorstwa, wyliczoną na podstawie 
prognozy szczegółowej. W ten sposób uzyskana zostanie całkowita wartość firmy na moment 
sporządzenia wyceny. 

Stopa	dyskontowa	

Dyskontowanie to obliczanie bieżącej wartości przyszłych wielkości, np. przepływów pieniężnych. 
Celem dyskontowania jest wyrażenie wszystkich przepływów pieniężnych  
w jednym (bieżącym) okresie, co pozwala je zsumować i ustalić aktualną wartość. W procesie 
dyskontowania używa się stopy dyskontowej, która jest odpowiednikiem stopy procentowej służącej 
do obliczania przyszłej wartości inwestycji na podstawie ich wielkości bieżących.  

 
Stopa dyskontowa to średnia stopa zwrotu z kapitału własnego oraz z kapitałów obcych (np. 
kredytów, pożyczek), ważona relacją wartości kapitału własnego i kapitałów obcych. W niniejszym 
przypadku brak jest kapitałów obcych, stąd stopa dyskonta będzie równa stopie zwrotu z kapitału 
własnego.  

 

𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎	𝑑𝑦𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜𝑤𝑎 = 𝑘K
𝐸

𝐷 + 𝐸 + 𝑘L
𝐷

𝐷 + 𝐸 = 𝑘 

Wartość 
bieżąca 

Wartość 
przyszła 

stopa 
procentowa 

kapitalizowanie 

dyskontowanie 

stopa 
dyskontowa 
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gdzie: 

kd – stopa zwrotu z kapitałów obcych, określa koszt, po jakim można pozyskać dany kapitał obcy (np. 
koszt w postaci oprocentowania kredytu), 

D – wartość kapitałów obcych, 

ke – stopa zwrotu z kapitału własnego, określa koszt pozyskania kapitału własnego (wymaganą przez 
inwestora stopę zwrotu), skorygowaną ryzykiem. 

E - wartość kapitału własnego.  

Stąd też przy D = 0, k = ke. 

 

 

W rezultacie powyższych rozważań, wycenę można podzielić na dwa okresy: okres prognozowany 
szczegółowo, charakteryzujący się większą dokładnością szacunków FCFE oraz czas po okresie 
prognozy, gdy dokładność szacunków FCFE za poszczególne lata maleje.  
W obliczu tych założeń, wzór pozwalający estymować wycenę byłby następujący: 

𝑊 =%
𝐶𝐹?

(1 + 𝑘?)?
+

𝑅𝑉
(1 + 𝑘?)?

 

gdzie:  

W - wartość wycenianego podmiotu,  

CFn - saldo wpływów i wydatków w n-tym roku prognozy,  

RV / (1+kn)n - wartość rezydualna zaktualizowana na moment wyceny,  

kn - stopa dyskontowa w n-tym roku prognozy.  

Uwzględniając powyższy wzór, można wskazać, że z punktu widzenia założeń metodycznych istotne 
znaczenie ma: 

• Określenie szczegółowych założeń dotyczących modelu przepływów pieniężnych, w tym:  

o Sporządzenie biznesplanu wycenianego podmiotu, którego celem jest 
zdefiniowanie sposobu obliczania wartości wpływów i wydatków  
w kolejnych latach projekcji,  

o Sposobu szacowania wartości kapitałów własnych i kapitałów obcych.  

• Przyjęcie metodyki oszacowania stopy dyskontowej,  

• Określenie sposobu oszacowania wartości rezydualnej (wartości końcowej technologii na 
koniec okresu projekcji).  

W następnych punktach przedstawione zostaną założenia przyjęte do oszacowania każdego  
z powyższych elementów modelu. 
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5.2. Założenia	do	wyceny	

Model DCF bazuje na silnym oczekiwanym wzroście rynku bezpieczeństwa danych w chmurze, w tym 
rynku szyfrowania oraz zarządzania tożsamością i dostępem, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Do 
podstawowych czynników wzrostu należą przede wszystkim następujące aspekty: 

• oferta na polskim rynku bezpieczeństwa danych w chmurze (szyfrowania) jest mocno 
ograniczona – brakuje dedykowanego rozwiązania do bezpiecznego szyfrowania danych, 

• premia dla pionierów na rynku rozwiązań związanych z ultrabezpiecznym szyfrowaniem jest 
wysoce prawdopodobna, szczególnie w przypadku rozwiązania krajowego jakim jest UseCrypt, 

• innowacyjne cechy i funkcjonalności kryptosystemu UseCrypt przekładają się na istotną 
przewagę konkurencyjną, 

• zwiększenie popularności chmury publicznej oraz prawdopodobieństwo wprowadzenia 
regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych (m.in. dla podmiotów administracji 
publicznej) implikuje rynkową potrzebę szyfrowania wrażliwych danych 
 

Prognozy zostały sporządzone na podstawie najlepszej wiedzy Spółki, w oparciu o szacunki dotyczące 
sprzedaży nowych produktów i usług. Kalkulacje dokonane zostały w cenach nominalnych, z 
uwzględnieniem inflacji. W kalkulacji pominięto zmiany wynikające z różnic kursowych. Wszystkie dane 
przedstawione zostały w tys. PLN. 
 
Przychody całkowite Spółki składają się z następujących elementów: 

o sprzedaż usługi UseCrypt Safe, 
o sprzedaż usługi UseCrypt Messenger, 
o sprzedaż przestrzeni dyskowej do przetwarzania danych w chmurze. 

 
Należy podkreślić, że poziomy cen i wolumenów, dotyczące samego kryptosystemu i przestrzeni 
dyskowej są założeniami przyjętymi dla potrzeb prognozy finansowej. Przyjęto zatem średnie poziomy 
cen i wolumenów, pomijając m.in. sprzedaż pakietową obejmującą ewentualne rabaty i przyjmując 
optymalną wielkość przestrzeni dyskowej dla pojedynczej stacji roboczej. 
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5.3. Wyniki	wyceny	Spółki	metodą	DCF	

Tabela 2 Wyniki wyceny wartości rynkowej Spółki metodą DCF (wartości w tys. PLN). 

Wycena DCF 2019  2020  2021  2022  2023  >2023 

EBIT 2 227,1  6 254,5  15 906,4  28 142,4  41 831,7  41 831,7 
Stopa podatkowa 19%  19%  19%  19%  19%  19% 
NOPLAT  1 804,0  5 066,2  12 884,2  22 795,4  33 883,7  33 883,7 
Amortyzacja 261,9  261,9  261,9  261,9  261,9   
Nakłady inwestycyjne -  -  -  -  -   
Inwestycje w kapitał obrotowy 1 731,3  1 774,3  3 844,4  4 169,1  3 886,8  - 
FCF 334,5  3 553,8  9 301,7  18 888,2  30 258,8  33 883,7 
   

 
 

 
 

 
 

 
   

Dług/(Dług+Kapitał) (%) 18,3%  13,0%  8,6%  5,8%  4,1%   
Stopa wolna od ryzyka (%) 3,2%  3,2%  3,2%  3,2%  3,2%   
Premia rynkowa (%) 7,1%  7,1%  7,1%  7,1%  7,1%   
Premia za pozostałe ryzyko specyficzne 4,5%  4,5%  4,5%  4,5%  4,5%   
Koszt długu po podatku (%) 8,1%  8,1%  8,1%  8,1%  8,1%   
Koszt kapitału (%) 14,8%  14,8%  14,8%  14,8%  14,8%   
WACC (%) 13,6%  14,0%  14,3%  14,5%  14,6%   
  

           
Wartość bieżąca FCF 306  2 848  6 523  11 573  16 183   
Suma DFCF 37 431,78 

        
    

Stopa wzrostu FCF po '23 1,5% 
  Analiza wrażliwości      

Zdyskontowana wartość rezydualna 135 691 
   WACC     

    
Dług netto 1 554 

    13,5% 14,0% 14,5% 15,0% 15,5%     

Pozostałe aktywa nieoperacyjne 0,0 
  

0,50% 133 159 126 585 120 510 114 882 109 656     
Kapitały mniejszości 0,0 

  
1,00% 137 894 130 894 124 443 118 481 112 958     

Wartość spółki (w tys.) 171 569 
 g 1,50% 143 021 135 546 128 677 122 346 116 495     

Dyskonto  (płynność) 25%   
2,00% 148 591 140 583 133 247 126 506 120 293     

Wartość spółki po dyskoncie (w tys.) 128 677 
  

2,50% 154 665 146 056 138 197 130 998 124 382     
Liczba akcji (w tys. szt.) 2 564 

        
    

Wycena spółki (w tys. PLN) 128 677                   

Wycena akcji spółki (w PLN) 50,18                     

Źródło: Opracowanie własne. 

Dla wyliczenia wartości obecnej przyszłych strumieni pieniężnych w prognozie założono stopę 
dyskonta odzwierciedlającą średni ważony koszt kapitału (WACC), którego poszczególne elementy 
ustalono w następujący sposób: 

• Jako stopę wolną od ryzyka przyjęto średnią rentowność polskich obligacji 10-letnich. Na 
potrzeby wyceny wysokość stopy wolnej od ryzyka została ustalona na 3,20%. 

• Przyjęto premię za ryzyko rynkowe na poziomie 7,14% (szacunek na podstawie A. Damodaran 
– aktualizacja na miesiąc styczeń 2019). 

• Współczynnik beta został pominięty w kalkulacji kosztu kapitału, ponieważ akcje Spółki nie są 
notowane na giełdzie, stąd wartość ta nie może być znacząca. Zamiast tego użyto premii za 
pozostałe ryzyko specyficzne, która została założona na poziomie 4,5%.  

• Koszt długu przyjęto na poziomie średniego oprocentowania z długu odsetkowego na poziomie 
8,7%. 

• Stopę wzrostu wolnych przepływów pieniężnych po roku 2023 przyjęto na poziomie 1,5%. 
• Stopa podatkowa została natomiast przyjęta w wysokości 19%. 
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6. Prognoza	sprawozdań	finansowych	

6.1. Prognoza	rachunku	wyników	

Prognoza rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym została sporządzona na podstawie 
szacunków przychodów i kosztów rodzajowych w latach 2019-2023. W okresie objętym prognozą dla 
uproszczenia zakłada się brak zmian stanu produktów.  

W prognozie przyjmuje się założenie, że wysokość strat i zysków wzajemnie równoważą się, stąd saldo 
z działalności pozaoperacyjnej w kolejnych latach prognozy równe jest zero. 

Koszty finansowe stanowią z kolei odsetki od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek. 
Podstawą dla szacunków przychodów finansowych Spółki jest natomiast średni poziom środków 
pieniężnych w ciągu roku. W prognozie przyjmuje się konserwatywne założenie braku osiągania 
przychodów finansowych. Stawka opodatkowania wynosi 19% 

Tabela zawiera prognozę rachunku zysków i strat Spółki w latach 2019-2023. 

Tabela 3 Prognoza rachunku zysków i strat (wartości w tys. PLN). 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Przychody netto ze sprzedaży                      12 892                       19 236                       33 215                       51 210                       71 750  

zmiana% 81,4% 49,2% 72,7% 54,2% 40,1% 
Koszty działalności operacyjnej, w 
tym:                    (10 665)                    (12 982)                    (17 308)                    (23 068)                    (29 918) 

Amortyzacja                           262                            262                            262                            262                            262  

Materiały i energia                           137                            206                            309                            464                            696  

Usługi obce                        8 095                       10 192                       14 249                       19 667                       26 077  

Podatki i opłaty                             12                              12                              12                              12                              12  

Wynagrodzenia                           277                            333                            400                            479                            575  

Ubezpieczenia społeczne                             12                              14                              17                              21                              25  

Pozostałe                        1 869                         1 962                         2 060                         2 163                         2 271  

Wartość sprzedanych towarów                             -                                -                                -                                -                                -    

Zysk ze sprzedaży                        2 227                         6 255                       15 906                       28 142                       41 832  

marża ze sprzedaży 17,3% 32,5% 47,9% 55,0% 58,3% 

EBITDA                        2 489                         6 516                       16 168                       28 404                       42 094  

Marża EBITDA  19,3% 33,9% 48,7% 55,5% 58,7% 

 Pozostałe przychody operacyjne netto                              -                                -                                -                                -                                -    

EBIT                        2 227                         6 255                       15 906                       28 142                       41 832  

marża EBIT 17,3% 32,5% 47,9% 55,0% 58,3% 

Przychody finansowe                             -                                -                                -                                -                                -    

 Koszty finansowe                          (221)                         (221)                         (221)                         (221)                         (221) 

Wynik na działalności finansowej                         (221)                         (221)                         (221)                         (221)                         (221) 

Zysk z działalności gospodarczej                        2 006                         6 034                       15 686                       27 922                       41 611  

 Zysk brutto                         2 006                         6 034                       15 686                       27 922                       41 611  

 Podatek dochodowy                            381                         1 146                         2 980                         5 305                         7 906  

ef. Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 

Zysk netto                        1 625                         4 887                       12 705                       22 616                       33 705  

marża netto 12,6% 25,41% 38,25% 44,16% 46,98% 

zmiana% 966,3% 200,7% 160,0% 78,0% 49,0% 

Zysk netto powtarzalny                        1 625                         4 887                       12 705                       22 616                       33 705  

Źródło: Opracowanie własne. 
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6.2. Prognoza	bilansu	

Tabela 4 Prognoza bilansu (wartości w tys. PLN). 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Aktywa razem 13 473 18 402 27 295 39 864 55 593 

 Aktywa trwałe                         6 821                         6 559                         6 297                         6 035                         5 774  

 Wartości niematerialne i prawne                            746                            746                            746                            746                            746  

 Inne wartości niematerialne i prawne                            746                            746                            746                            746                            746  

 Wartość firmy - jednostki zależne                              -                                -                                -                                -                                -    

 Rzeczowe aktywa trwałe:                         2 443                         2 181                         1 919                         1 657                         1 395  

 grunty                              -                                -                                -                                -                                -    

 budynki i budowle                              -                                -                                -                                -                                -    

 maszyny i urządzenia                              -                                -                                -                                -                                -    

 środki transportu                              -                                -                                -                                -                                -    

 inne środki trwałe                              -                                -                                -                                -                                -    

 środki trwałe w budowie + zaliczki                         2 705                         2 705                         2 705                         2 705                         2 705  

 Należności długoterminowe                              -                                -                                -                                -                                -    

 Inwestycje długoterminowe                         3 620                         3 620                         3 620                         3 620                         3 620  

 Długoterminowe RM                         12,00                         12,00                         12,00                         12,00                         12,00  

Aktywa obrotowe 6 651 11 843 20 998 33 828 49 819 

Zapasy                             -    0 0 0 0 

udział w przychodach 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Należności handlowe                        5 298  7 115 11 056 15 342 19 346 

udział w przychodach 41,1% 37,0% 33,3% 30,0% 27,0% 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 1 346 4 721 9 934 18 479 30 466 

gotówka 802 4 177 9 390 17 935 29 922 

 Krótkoterminowe RM                           7,30                           7,30                           7,30                           7,30                           7,30  

Pasywa razem 13 473 18 402 27 295 39 864 55 593 

Kapitał własny 9 796 14 683 23 479 35 931 51 543 

Kapitał podstawowy 256 256 256 256 256 

 Kapitał zapasowy                         7 932                         7 932                         7 932                         7 932                         7 932  

 Akcje własne                              -                                -                                -                                -                                -    

 Zyski zatrzymane                            (17)                        1 608                         2 585                         5 126                         9 650  

 Zysk netto                         1 625                         4 887                       12 705                       22 616                       33 705  

 Zobowiązania                         2 738                         2 780                         2 877                         2 994                         3 111  

 Zobowiązania długoterminowe                         2 200                         2 200                         2 200                         2 200                         2 200  

 kredyty i pożyczki                              -                                -                                -                                -                                -    

 dłużne papiery wartościowe (obligacje)                         2 200                         2 200                         2 200                         2 200                         2 200  

 Inne                              -                                -                                -                                -                                -    

 Zobowiązania krótkoterminowe                            538                            580                            677                            794                            911  

 z tytułu dostaw i usług                            444                            487                            584                            700                            818  

udział w przychodach 3,4% 2,5% 1,8% 1,4% 1,1% 

 kredyty i pożyczki                              -                                -                                -                                -                                -    

 z tytułu emisji dłużnych papierów                              -                                -                                -                                -                                -    

 z tytułu podatków                              56                              56                              56                              56                              56  

 pozostałe                              37                              37                              37                              37                              37  

 RM                            939                            939                            939                            939                            939  

 Rezerwy na zobowiązania                              -                                -                                -                                -                                -    

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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6.3. Prognoza	rachunku	przepływów	pieniężnych	

Tabela 5 Prognoza rachunku przepływów pieniężnych (wartości w tys. PLN). 

  2019 2020 2021 2022 2023 
Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej                           377                         3 596                         9 344                       18 930                       30 301  

Zysk netto                        1 625                         4 887                       12 705                       22 616                       33 705  

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                             -                                -                                -                                -                                -    

Amortyzacja                           262                            262                            262                            262                            262  

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                           221                            221                            221                            221                            221  
(Zysk) strata z tytułu działalności 
inwestycyjnej                             -                                -                                -                                -                                -    

Zmiana stanu rezerw                             -                                -                                -                                -                                -    

Zmiana stanu zapasów                             37                              -                                -                                -                                -    

Zmiana stanu należności                      (1 914)                      (1 817)                      (3 942)                      (4 286)                      (4 004) 
Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek 
i kredytów                           145                              42                              97                            116                            117  
Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych                             -                                -                                -                                -                                -    

Inne korekty                             -                                -                                -                                -                                -    
Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej                              -                                -                                -                                -                                -    

Wpływy                              -                                -                                -                                -                                -    
Zbycie wartości niematerialnych i 
prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych                             -                                -                                -                                -                                -    

Zwrot pożyczek                             -                                -                                -                                -                                -    

Zbycie aktywów finansowych                             -                                -                                -                                -                                -    

Odsetki otrzymane                             -                                -                                -                                -                                -    

Wydatki                             -                                -                                -                                -                                -    

Wydatki na aktywa finansowe                             -                                -                                -                                -                                -    

CAPEX                             -                                -                                -                                -                                -    

Inne wydatki inwestycyjne                             -                                -                                -                                -                                -    
Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej                          (221)                         (221)                      (4 131)                    (10 385)                    (18 314) 

I. Wpływy                              -                                -                                -                                -                                -    
Wpływy netto z emisji akcji (wydania 
udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału                             -                                -                                -                                -                                -    

Kredyty i pożyczki                             -                                -                                -                                -                                -    

Emisja dłużnych papierów wartościowych                             -                                -                                -                                -                                -    

Inne wpływy finansowe                               -                                -                                -                                -    

Wydatki                          (221)                         (221)                      (4 131)                    (10 385)                    (18 314) 

Nabycie akcji (udziałów) własnych                             -                                -                                -                                -                                -    
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 
właścicieli                             -                                -                         (3 910)                    (10 164)                    (18 093) 

Kredyty i pożyczki           

Spłata obligacji                             -                                -                                -                                -                                -    

Z tytułu innych zobowiązań finansowych                             -                                -                                -                                -                                -    

Leasing finansowy                             -                                -                                -                                -                                -    

Odsetki                         (221)                         (221)                         (221)                         (221)                         (221) 

Inne wydatki finansowe                             -                                -                                -                                -                                -    

Przepływy pieniężne netto                           156                         3 375                         5 213                         8 545                       11 987  

Środki pieniężne na początek okresu                           646                            802                         4 177                         9 390                       17 935  

Środki pieniężne na koniec okresu                           802                         4 177                         9 390                       17 935                       29 922  

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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7. Wyniki	wyceny	Spółki	metodą	DCF	z	uwzględnieniem	modelu	
ekspansji	zagranicznej	

Tabela 6 Wyniki wyceny wartości rynkowej Spółki metodą DCF z uwzględnieniem modelu ekspansji zagranicznej (wartości w tys. PLN). 

Wycena DCF 2019  2020  2021  2022  2023  >2023 

EBIT (33 358,6)  39 432,3  182 845,6  366 715,3  696 226,3  696 226,3 

Stopa podatkowa 26%  26%  26%  26%  26%  26% 

NOPLAT  (24 785,4)  29 298,2  135 854,3  272 469,5  517 296,2  517 296,2 

Amortyzacja 333,2  489,9  489,9  489,9  489,9   

Nakłady inwestycyjne -  -  -  -  -   

Inwestycje w kapitał obrotowy 3 999,6  22 395,2  23 295,8  40 289,0  72 049,7  - 

FCF (28 451,9)  7 392,9  113 048,4  232 670,4  445 736,4  517 296,2 

   
 

 
 

 
 

 
 

   

Dług/(Dług+Kapitał) (%) 6,6%  3,6%  1,1%  0,5%  0,2%   

Stopa wolna od ryzyka (%) 3,2%  3,2%  3,2%  3,2%  3,2%   

Premia rynkowa (%) 7,1%  7,1%  7,1%  7,1%  7,1%   

Premia za pozostałe ryzyko specyficzne 4,5%  4,5%  4,5%  4,5%  4,5%   

Koszt długu po podatku (%) 7,5%  7,5%  7,5%  7,5%  7,5%   

Koszt kapitału (%) 14,8%  14,8%  14,8%  14,8%  14,8%   

WACC (%) 19,4%  19,6%  19,8%  19,8%  19,8%   

  
           

Wartość bieżąca FCF -25 086  5 451  69 608  119 581  191 187   

Suma DFCF                                     
360 740,33  

        
    

Stopa wzrostu FCF po '23 1,5% 
  Analiza wrażliwości      

Zdyskontowana wartość rezydualna 
                                 

1 167 
944,32  

   WACC     
    

Dług netto                                       
19 915,89  

   
18,8% 19,3% 19,8% 20,3% 20,8%     

Pozostałe aktywa nieoperacyjne 0,0 
  

0,50% 1 169 882 1 122 601 1 078 061 1 036 048 996 368     
Kapitały mniejszości 0,0 

  
1,00% 1 199 883 1 150 534 1 104 108 1 060 372 1 019 114     

Wartość spółki (w tys.)                                    
1 508 768,8  

 g 1,50% 1 231 615 1 180 034 1 131 577 1 085 988 1 043 037     
Dyskonto  (płynność) 25%   

2,00% 1 265 234 1 211 236 1 160 586 1 113 002 1 068 231     
Wartość spółki po dyskoncie (w tys.)                                       

1 131 577  
  

2,50% 1 300 912 1 244 294 1 191 271 1 141 532 1 094 800     
Liczba akcji (w tys. szt.)                                         

2 564,22  
        

    

Wycena spółki (w tys. PLN) 1 131 577                   

Wycena akcji spółki (w PLN) 441,29                     

Źródło: Opracowanie własne. 

Dla wyliczenia wartości obecnej przyszłych strumieni pieniężnych w prognozie założono stopę 
dyskonta odzwierciedlającą średni ważony koszt kapitału (WACC), którego poszczególne elementy 
ustalono w analogiczny sposób jak w przypadku modelu krajowego, tj.: 

• Jako stopę wolną od ryzyka przyjęto średnią rentowność polskich obligacji 10-letnich -  3,20%. 
• Przyjęto premię za ryzyko rynkowe na poziomie 7,14% 
• Premia za pozostałe ryzyko specyficzne, która została założona na poziomie 4,5%.  
• Koszt długu na poziomie 8,7%. 
• Stopę wzrostu wolnych przepływów pieniężnych po roku 2023 przyjęto na poziomie 1,5%. 
• Stopa podatkowa została natomiast przyjęta zgodnie z założeniami z modelu ekspansji w 

wysokości 25,7%  
• Dodatkowo, przyjęto premię WACC na poziomie 5%. 
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8. Otoczenie	rynkowe	

Rynek bezpieczeństwa danych IT 
 
W ostatnich latach rola cyberbezpieczeństwa na świecie znacząco wzrosła. Zgodnie z przewidywaniami 
ekspertów trend ten będzie się znacznie pogłębiał w najbliższej przyszłości, co znajduje potwierdzenie 
w danych finansowych. Według danych firmy badawczej Gartner, w 2015 roku rynek rozwiązań IT 
związanych z bezpieczeństwem wart był 77 mld USD. Ta sama firma szacuje wartość rynku 
cyberbezpieczeństwa w 2017 r. na 93 mld USD. Firma badawcza Cybersecurity Ventures szacuje z kolei, 
że w 2019 roku wartość rynku przekroczy 155 mld USD, a według danych zaprezentowanych przez 
firmę Markets and Markets, w 2020 r. rynek osiągnie wartość ponad 170 mld USD. 

 
Rysunek 10 Wartość rynku cyberbezpieczeństwa na świecie w latach 2013-2017 (w mld USD)  

 
Źródło: opracowanie własne na odstawie danych Gartner 

 
Podstawowym katalizatorem wzrostu rynku jest zwiększenie świadomości zagrożeń wśród 
użytkowników danych w sieci, przede wszystkim przedsiębiorców. Zgodnie z raportem Europejskiej 
Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), 75% spośród badanych przedstawicieli biznesu 
potwierdziło, że cyberataki stały się jednym z głównych wyzwań dla ich działalności i bezpiecznego 
prowadzenia biznesu. Większość badanych zaznacza, że jest świadoma tego, że była celem cyberataku, 
przy czym 30% badanych stwierdza, że atak miał znaczący wpływ na biznes.  

Zgodnie z raportem The Global State od Information Security Survey 2015, opracowanym przez firmę 
PwC, skala zagrożeń atakami w cyberprzestrzeni dynamicznie rośnie. W ostatnich latach liczba 
cyberataków notowanych przez firmy na świecie wzrosła o 48%, do 42,8 mln, czyli ponad 117 tys. 
ataków dziennie. W 2015 r. wzrost ten wyniósł 38%. Sytuacja w Polsce zbliżona jest do dynamiki 
obserwowanej na świecie, gdzie mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie 46%.  
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Rysunek 11 Liczba incydentów bezpieczeństwa na świecie w latach 2009-2014 (w mln) 

 
Źródło: opracowanie własne na odstawie danych PwC 

 
Rocznie na cyberprzestępczości światowa gospodarka traci od 375 mld USD do 575 mld USD, co w 
przeliczeniu na firmę daje straty w wysokości średnio ok. 2,7 mln USD. W przypadku dużych 
przedsiębiorstw przeciętne straty sięgają 10,8 mln USD, średnich - 3 mln USD, natomiast małych – 0,73 
mln USD. 

 
Rysunek 12 Wydatki na cyberbezpieczeństwo na świecie w latach 2010-2014 (jako % budżetu IT) 

 
Źródło: opracowanie własne na odstawie danych PwC 

 
Na świecie przeciętne budżety na zapewnienie bezpieczeństwa IT rokrocznie wzrastają. W naszym 
kraju w 2014 r. deklarowany budżet na bezpieczeństwo stanowił średnio 5,5% nakładów na IT, wobec 
2,7% w roku poprzednim. Warto zaznaczyć, że zgodnie z wynikami badania PwC „Światowy Stan 
Bezpieczeństwa Informacji 2016 ” udział ten wzrósł w 2015 r. do 10%.. Poniższa tabela przedstawia 
średni budżet na bezpieczeństwo IT polskich przedsiębiorstw. 
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Tabela 7 Średni budżet na bezpieczeństwo IT polskich przedsiębiorstw 

Wielkość firmy Mała Średnia Duża 

Wielkość budżetu całkowitego organizacji < 100 mln PLN 100-500 mln PLN > 500 mln PLN 

Średni budżet na bezpieczeństwo IT 721 tys. PLN 1 552 tys. PLN 4 270 tys. PLN 
Źródło: opracowanie własne na odstawie danych PwC 

 

Według badań przeprowadzonych przez firmę IDC rynek rozwiązań służących bezpieczeństwu IT w 
Polsce wart jest 342 mln USD (wzrost 8% r/r), co stanowi niemal połowę rynku w krajach Europy 
Środkowej (Polsce, Rumunii, Czechach i na Węgrzech). Przewiduje się, że do 2019 roku rynek będzie 
wzrastał w tempie średniorocznym około 7%.  

Podobnie jak na świecie, polskie firmy są coraz bardziej świadome tego, że w bezpieczeństwo IT trzeba 
inwestować. Ataki cyberprzestępców dotyczą już nie tylko wielkich międzynarodowych firm i instytucji 
rządowych, lecz także mniejszych podmiotów oraz władz samorządowych. 

W segmencie oprogramowania najpopularniejsze są rozwiązania do zabezpieczenia komputerów, co 
wynika ze struktury przedsiębiorstw w Polsce (ponad 90 proc. to małe i średnie firmy). Mali 
przedsiębiorcy cenią przede wszystkim prostotę użytkowania, brak konieczności skomplikowanej 
instalacji czy integracji. 

 
Rynek przetwarzania danych w chmurze 
 
Według danych firmy Gartner globalny rynek przetwarzania danych w chmurze wart był w 2017 r. 247 
mld USD, co oznaczało wzrost r/r o ok. 20%. Szacunki na rok 2018 zapowiadają wzrost do 305,8 mld 
USD, 355,6 mld w 2019, aby w 2020 roku osiągnąć nawet 411 mld USD. Według ekspertów najszybciej 
rosnącym segmentem cloud computingu będzie Infrastructure as a service (IaaS), czyli usługa 
polegająca na korzystaniu za pośrednictwem sieci ze sprzętu informatycznego, czyli wirtualnych 
serwerów lub ich komponentów. Ma to istotne znaczenie dla rozwiązań takich jak UseCrypt, 
oferujących wirtualny serwer do bezpiecznego przechowywania danych. Przewiduje się, że segment 
SaaS będzie również notował kolejne wzrosty w dłuższym terminie. 
 
Rysunek 13 Wartość globalnego rynku przetwarzania danych w chmurze w latach 2012-2016 (w mld USD) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gartner 

Analizując dane firmy Gartner dotyczące wielkości rynku cloud computingu na świecie należy zwrócić 
uwagę na fakt, że obejmują one również kategorie, które powstały wraz z początkiem Internetu, tj. 
reklamę w sieci oraz proces biznesowy jako usługę. Reklama internetowa, odpowiadająca za niemal 
połowę rynku przetwarzania danych w chmurze (45%), stanowiła powszechnie znany segment dużo 
wcześniej zanim powstało pojęcie chmury, i będzie zapewne kontynuować swój dynamiczny wzrost w 
przyszłości. To samo dotyczy drugiej co do wielkości kategorii BPaaS, odpowiadającej za ponad 22% 
rynku cloud computingu. 
Tym samym, w celu oszacowania realnej wielkości rynku przetwarzania danych IT, konieczne jest 
dokładne zdefiniowanie usług oferowanych w chmurze. Usługi w chmurze rozumiane są jako: 

1. SaaS, czyli aplikacje biznesowe świadczone jako usługi w modelu abonamentowym, 
2. PaaS i IaaS, czyli platformy i infrastruktura jako usługi, które dostępne są odpłatnie oraz, 
3. dodatkowe usługi, jak zarządzanie chmurą czy usługi bezpieczeństwa (SECaaS), również 

oferowane w modelu odpłatnym (pay per use model). 

W związku z powyższym realna wielkość rynku cloud computingu na świecie nie powinna obejmować 
kategorii reklamy internetowej oraz BPaaS. W poniższej tabeli przedstawiona została realna wartość 
globalnego rynku przetwarzania danych. 
 
Tabela 8 Realna wartość rynku cloud computingu na świecie w latach 2017-2020P) 

  2016 2017 2018P 2019P 2020P 

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) 37,7 60,2 73,6 87,2  101,9     

Platforma jako usługa (PaaS) 4,6 11,9 15 18,6  22,7     

Infrastruktura jako usługa (IaaS) 22,4 30 40,8 52,9  67,4     

Zarządzanie chmurą i usługi bezpieczeństwa 6,2 8,7 10,5 12,3  14,1     

Wartość całego rynku 70,9 110,8 139,9 171 206,1 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gartner 

 
Biorąc pod uwagę powyższe dane realna wartość globalnego rynku cloud computingu na świecie 
wynosiła w 2017 r. 110,8 mld USD oraz 139,9 mld USD w 2018 r., co przekładać się będzie na wzrost 
na poziomie 26,3% r/r. 
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Rysunek 14 Struktura globalnego rynku cloud computingu w 2017 r. i prognoza 2018 r. 

 
  2017 r.              Prognoza na 2018 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gartner 

 
Wedlug danych Gartnera usługi świadczone w chmurze, takie jak zarządzanie chmurą i usługi 
bezpieczeństwa, wygenerowały w 2017 r. za 8,7 mld USD,  co stanowiło 8,7% realnej wartości całego 
rynku cloud computingu. Prognozuje się, że do 2020 r. wartość ta osiągnie poziom 14,1 mld USD. 
 
Rysunek 15 Wartość globalnego rynku bezpieczeństwa w chmurze w latach 2015-2017 i prognoza na lata 2018-2020 (w mld USD) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gartner 

 
Jeśli chodzi o wartość polskiego rynku cloud computingu, to według danych PMR w 2016 r. jego 
wartość wyniosła 689 mln PLN (32% r/r). 
 
Rysunek 16 Wartość polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze w latach 2012-2016 (w mln PLN) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PMR 

 
Struktura polskiego rynku cloud computingu zbliżona jest od struktury na świecie – za największą część 
rynku odpowiada segment SaaS (62%), drugim co do wielkości segmentem jest IaaS (28%), a kategorią 
odpowiadającą za najmniejszą część rynku jest PaaS (10%). W polskich opracowaniach pojawiają się 
jedynie trzy najważniejsze segmenty rynku, w analizach dotyczących rynku globalnego wyróżnia się 
jeszcze segment usług dodatkowych, takich jak zarządzanie chmurą i usługi bezpieczeństwa. 
 

 
Rysunek 17 Struktura rynku cloud computingu w Polsce 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IDC 

 
Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie firmy IDC rynek usług w chmurze jest jednym z 
najdynamiczniej rozwijających się obszarów IT w Polsce. Według prognoz w roku 2019 wartość rynku 
usług w chmurze przekroczy w Polsce 450 mln USD, co stanowić będzie ok. 11% całego rynku usług IT 
w Polsce. 
 
Polska jest też istotny rynkiem w kontekście rozwoju technologii chmury obliczeniowej w całej Europie 
Środkowo-Wschodniej. W 2015 r. wartość rynku usług cloud computingu wynosiła w tym regionie (z 
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wyłączeniem Rosji) 385 mln USD, co podobnie jak w przypadku rynku bezpieczeństwa danych IT, 
odpowiada za niemal połowę całego rynku w regionie. 
 
Jak wynika z analiz IDC, skłonność do korzystania z chmury obliczeniowej w Polsce w niewielkim stopniu 
jest zależna od wielkości firmy czy branży, w jakiej ona działa. Dużo istotniejsze jest nowoczesne 
podejście do korzystania z IT i zrozumienie, że chmura może być narzędziem wspierającym działania 
biznesowe. Sukces odnoszą ci dostawcy, którzy potrafią zidentyfikować takich klientów lub 
zaproponować im rozwiązania bezpośrednio przekładające się na usprawnienie biznesu.  
 
Rozwój usług cloud computing w Polsce nie przebiega jednak w taki sam sposób w segmencie firm 
dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Firmy duże w głównej mierze korzystają z 
rozwiązań dostępnych w chmurze prywatnej w celu optymalizacji własnych zasobów. Segment MŚP 
jest naturalnym odbiorcą rozwiązań w chmurze publicznej. Korzystając z tego modelu, firmy MŚP 
zyskują większą kontrolę nad wydatkami oraz możliwość ich rozłożenia w czasie. 
 
Rynek docelowy 
 
Wartość rynku docelowego dla UseCrypt (w tym rozwiązań planowanych do opracowania w 
przedmiotowym Laboratorium) została oszacowana przy wykorzystaniu metody top-down (popyt 
szacowany wartościowo). Rynek docelowy całkowity (TAM - Total Available / Addressable Market) to 
światowy rynek cloud computingu. Cyberbezpieczeństwo chmury obliczeniowej stanowić będzie 
podstawowy obszar badawczy Laboratorium. Zakłada się, że innowacyjne rozwiązania będące efektem 
prac B+R realizowanych w Laboratorium będą docelowo sprzedawane w skali globalnej (zarówno w 
formie sprzedaży bezpośredniej przez Spółkę, jak i w postaci sprzedaży prawd do algorytmu dla 
światowych „gigantów” z branży bezpieczeństwa systemów informatycznych). Dodatkowo, z 
konserwatywnego punktu widzenia przedstawia się dodatkową analizę polskiego rynku docelowego, 
który posiada znaczny potencjał rozwoju. 
 
Tabela 9 Rynek docelowy całkowity (TAM) dla produktów i usług UseCrypt 

Rynek Polska 
TAM - wartość rynku docelowego całkowitego UseCrypt 
(Świat) 70,9 mld USD 

  
TAM - wartość rynku docelowego całkowitego UseCrypt 
(Polska) 689 mln PLN 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Rynek docelowy dostępny (SAM - Serviceable Addressable Market) został oszacowany jako rynek 
bezpieczeństwa danych w chmurze. Obejmuje on rozwiązania takie jak zarządzanie tożsamością i 
dostępem (ang. identity and access management, IAM), szyfrowanie danych, czy też zabezpieczania e-
maili i sieci www.  
 
Tabela 10 Oszacowanie rynku docelowego SAM dla UseCrypt w Polsce 

  

689 mln PLN Wartość polskiego rynku cloud computingu 

X  

5,5% Udział rozwiązań dot. bezpieczeństwa w rynku cloud computingu na świecie 

=  
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37,9 mln PLN Wartość rynku docelowego SAM dla produktów i usług UseCrypt w Polsce 
Źródło: opracowanie własne 

 
Zgodnie z wcześniej przedstawionymi szacunkami, rynek bezpieczeństwa stanowi 5,5% całkowitego 
rynku przetwarzania danych w chmurze. Tym samym wartość rynku SAM na poziomie Polski 
oszacowana została jako 5,5% całkowitego rynku cloud computingu i wynosi 37,9 mln PLN. W skali 
świata rynek docelowy SAM osiąga z kolei wartość 3,90 mld USD. 
 
Tabela 11 Rynek docelowy dostępny (SAM) dla produktów i usług UseCrypt 

Rynek Polska 
SAM - wartość rynku docelowego dostępnego UseCrypt 
(Świat) 3,90 mld USD 

  
SAM - wartość rynku docelowego dostępnego UseCrypt 
(Polska) 37,9 mln PLN 

  
Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 12 Oszacowanie rynku docelowego SOM dla UseCrypt w Polsce 

  

37,9 mln PLN Wartość polskiego rynku bezpieczeństwa w chmurze 

X  

40% Udział rozwiązań związanych z szyfrowaniem i zarządzaniem tożsamością i dostępem w rynku 
bezpieczeństwa w chmurze na świecie 

X  

80% Udział rozwiązań analogicznych do UseCrypt w rynku szyfrowania oraz zarządzania 
tożsamością i dostępem w chmurze 

=  

12,1 mln PLN Wartość rynku docelowego SAM dla produktów i usług UseCrypt w Polsce 
Źródło: opracowanie własne 

 
Podstawowym obszarem działalności UseCrypt są usługi w zakresie ochrony danych poprzez ich 
szyfrowanie i przechowywanie w chmurze. Zgodnie z analizami firmy Technavio, rynek szyfrowania 
oraz zarządzania tożsamością i dostępem stanowi 40% rynku bezpieczeństwa danych w chmurze. 
Dodatkowo zakładamy, że rynek możliwy do przejęcia przez produkty i usługi UseCrypt powstałe w 
wyniku prac B+R, stanowił będzie 80% rynku szyfrowania oraz zarządzania tożsamością i dostępem w 
chmurze.  
 
Tabela 13 Rynek docelowy (SOM) dla produktów i usług UseCrypt 

Rynek Polska 

SOM - wartość rynku docelowego UseCrypt (Świat) 1,2 mld USD 

  

SOM - wartość rynku docelowego UseCrypt (Polska) 12,1 mln PLN 

  
Źródło: Opracowanie własne 
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9. Załączniki	

1. Model finansowy w formacie MS Excel 
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FORMULARZ ZAPISU NA OBLIGACJE SERII F USECRYPT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

FORMULARZ ZAPISU NA OBLIGACJE SERII F 
USECRYPT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

 

Niniejszy dokument stanowi zapis na Obligacje zwykłe serii F  ("Obligacje") o wartości nominalnej 100 PLN 
każda, emitowanych w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 7 ust. 8a Ustawy o Ofercie Publicznej, przez 
spółkę pod firmą Usecrypt Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, zarejestrowaną w rejestrze 
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr 
KRS 0000577049, NIP 527-274-54-61, REGON 362574367; („Emitent”). Obligacje przeznaczone są do objęcia 
na warunkach określonych w (i) udostępnionym dokumencie o którym mowa w art. 7 ust. 8a Ustawy o Ofercie, 
tj. dokumencie zawierającym co najmniej podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego, warunkach 
i zasadach oferty, ze wskazaniem oferowanych papierów wartościowych, celach emisji, na które mają być 
przeznaczone środki uzyskane z emisji papieru wartościowego, istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczenie 
emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie („Dokument”), (ii) Warunkach Emisji 
Obligacji (iii) Uchwale Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii F z dnia 4 października 2019 roku 
stanowiącej podstawę emisji Obligacji i niniejszym formularzu zapisu. 

DATA PRZYJĘCIA ZAPISU: 

 

DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPIS                        

IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA  

PESEL  

KRS LUB NUMER 
ZAGRANICZNEGO REJESTRU 

 NIP REGON 

RODZAJ DOKUMENTU 
TOŻSAMOŚCI 

 SERIA I NUMER DOKUMENTU 
TOŻSAMOŚCI 

 

ADRES ZAMIESZKANIA/ 
SIEDZIBY 

 

STATUS DEWIZOWY  OBYWATELSTWO  

ADRES KORESPONDENCYJNY  

ADRES E-MAIL  

OSOBY FIZYCZNE MIESZKAJĄCE POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

NUMER ZAGRANICZNEJ 
IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ  

 KRAJ WYDANIA NUMERU 
ZAGRANICZNEJ 
IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ 

 

MIEJSCE URODZENIA  KRAJ URODZENIA  

NUMER PASZPORTU, NUMER 
WŁAŚCIWEGO REJESTRU DLA 
OSÓB PRAWNYCH LUB 
JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH 
NIEPOSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
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DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA OSOBY/PODMIOTU ZAPISUJĄCEGO SIĘ NA OBLIGACJE 

IMIĘ I NAZWISKO  

PESEL  

RODZAJ DOKUMENTU 
TOŻSAMOŚCI 

 SERIA I NUMER DOKUMENTU 
TOŻSAMOŚCI 

 

ADRES ZAMIESZKANIA  

OBYWATELSTWO  

 
 
DANE ZAPISU DOTYCZĄCE OBLIGACJI 
 

LICZBA OBLIGACJI OBJĘTYCH 
ZAPISEM 

 CENA EMISYJNA JEDNEJ 
OBLIGACJI 

100 PLN 

ŁĄCZNA CENA EMISYJNA  

ŁĄCZNA KWOTA WPŁATY   

SŁOWNIE ŁĄCZNA KWOTA 
WPŁATY  

 

DANE ORAZ NUMER RACHUNKU OSOBY 
ZAPISUJĄCEJ SIĘ 

 

 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO DOKONANIA WPŁATY Z TYTUŁU ZAPISU NA OBLIGACJE ZGODNIE Z 
PONIŻSZYMI DANYMI DO PRZELEWU: 

ODBIORCA PRZELEWU USECRYPT S.A. 

NR RACHUNKU BANKOWEGO 97 1020 1068 0000 1402 0323 7252 

KWOTA WPŁATY  

TYTUŁ WPŁATY  

DATA WPŁATY  

 
 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO WYPŁATY ODSETEK/ ZWROTU WPŁACONEJ KWOTY LUB JEJ 
CZĘŚCI 

NUMER RACHUNKU PIENIĘŻNEGO 
OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ 

 

IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA 
RACHUNKU 
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OŚWIADCZENIA OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ NA OBLIGACJE, NINIEJSZYM OŚWIADCZAM: 
 

1. ŻE ZAPOZNAŁEM(AM) SIĘ TREŚCIĄ DOKUMENTU ORAZ WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII F EMITOWANYMI PRZEZ 
USECRYPT SPÓŁKA AKCYJNA, Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI Z RYZYKAMI ZWIĄZANYMI Z 
INWESTOWANIEM W OBLIGACJE, ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE I AKCEPTUJĘ WARUNKI OFERTY PUBLICZNEJ.  

2. ŻE ZOSTAŁEM POINFORMOWANY, ŻE INWESTYCJA W OBLIGACJE EMITOWANE PRZEZ USECRYPT SPÓŁKA AKCYJN. 
WIĄŻE SIĘ Z MIĘDZY INNYMI Z RYZYKIEM NIEOTRZYMANIA ODSETEK, A NAWET Z UTRATĄ CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI 
ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. 

3. ŻE ZOSTAŁEM(AM) POINFORMOWANY(A) I PRZYJĄŁEM(AM) DO WIADOMOŚCI, ŻE NINIEJSZY ZAPIS JEST 
NIEODWOŁALNY I BEZWARUNKOWY ORAZ OŚWIADCZAM, ŻE NIE ZOSTAŁ ON ZŁOŻONY Z ZASTRZEŻENIEM 
TERMINU. 

4. ZGADZAM SIĘ NA PRZYDZIELENIE MNIEJSZEJ LICZBY OBLIGACJI NIŻ OBJĘTA ZAPISEM LUB NIEPRZYDZIELENIE ICH 
WCALE ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI DOKUMENTU I ZASADAMI PRZYDZIAŁU OBLIGACJI ZAWARTYMI W 
DOKUMENCIE I WARUNKACH EMISJI OBLIGACJI. WSZELKIE ŚRODKI, KTÓRE ZAMIERZAM ZAINWESTOWAĆ W 
OPŁACENIE ZAPISU NA OBLIGACJE POCHODZĄ Z LEGALNYCH ŹRÓDEŁ. 

5. ŻE ZOSTAŁEM POINFORMOWANY, ŻE MOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ EMITENTA, W ZAKRESIE 
NIEZBĘDNYM DO PRZEPROWADZENIA OFERTY PUBLICZNEJ. OŚWIADCZAM, ŻE ZOSTAŁEM(AM) POINFORMOWANY(A), 
ŻE PRZYSŁUGUJE MI PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI MOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, A KONIECZNOŚĆ PODANIA 
MOICH DANYCH WYNIKA Z BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA ORAZ OŚWIADCZAM, ŻE DANE NA 
FORMULARZU ZAPISU ZOSTAŁY PODANE DOBROWOLNIE (DOTYCZY INWESTORÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ ORAZ 
OSÓB FIZYCZNYCH REPREZENTUJĄCYCH INWESTORA). ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO NIEZWŁOCZNEGO POINFORMOWANIA 
EMITENTA W FORMIE PISEMNEJ, O JAKICHKOLWIEK ZMIANACH OSOBOWYCH. 

6. ŻE WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZEKAZYWANIE OBJĘTYCH TAJEMNICĄ ZAWODOWĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH W 
ZAKRESIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DOKONANYM PRZEZE MNIE ZAPISEM NA OBLIGACJE EMITENTOWI, W ZAKRESIE 
NIEZBĘDNYM DO PRZEPROWADZENIA EMISJI OBLIGACJI ORAZ UPOWAŻNIAM EMITENTA I SPONSORA EMISJI DO ICH 
OTRZYMANIA. 

7. WSZYSTKIE TERMINY PISANE Z WIELKIEJ LITERY MAJĄ ZNACZENIE NADANE IM W WARUNKACH EMISJI OBLIGACJI, 
CHYBA, ŻE WSKAZANO INACZEJ. WSZELKIE KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z NIEPEŁNEGO LUB NIEWŁAŚCIWEGO 
WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZAPISU PONOSI OSOBA SKŁADAJĄCA ZAPIS. 
 

 

 

Data i podpis osoby zapisującej się na Obligacje 
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Warszawa, 16 kwietnia 2019 r. 

 

 

ARGO CONSULTING 

Paweł Wiśniewski 

 

 

Szanowni Państwo, 

Przekazuję niniejsze opracowanie przedstawiające wynik wyceny 100% kapitałów własnych spółki USE 
CRYPT S.A., przeprowadzonej przez firmę ARGO CONSULTING Paweł Wiśniewski metodą dochodową. 

Zgodnie z wyceną przeprowadzoną na dzień 16 kwietnia 2019 roku, wartość 100% kapitałów własnych 
spółki USE CRYPT S.A. wynosi: 

128 677 tys. PLN 

(słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) 

50,18 PLN / akcję 

(słownie: pięćdziesiąt złotych, osiemnaście groszy) 

 

Należy podkreślić, że powyższa wycena bazuje na prognozach rozwoju organicznego spółki na rynku 
krajowym. Jako uzupełnienie, dokonano wyceny Spółki z uwzględnieniem modelu ekspansji 
zagranicznej, otrzymując następujące wyniki:  

1 131 577 tys. PLN 

(441,29 PLN / akcję) 

Wycena obejmująca globalną sprzedaż produktów Spółki została przedstawiona w rozdziale 7. Wyniki 
wyceny Spółki metodą DCF z uwzględnieniem modelu ekspansji zagranicznej oraz w załączniku 
zawierającym model finansowy. 

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

Paweł Wiśniewski 
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1. Wprowadzenie	

1.1. Przedmiot	opracowania	

Przedmiotem Opracowania jest wycena 100% kapitałów własnych spółki USE CRYPT, z siedzibą w 
Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, zwana dalej w Opracowaniu Spółką, na dzień 16 kwietnia 2018 r. 

1.2. Określenie	celu	wyceny	

Celem sporządzenia wyceny jest określenie rynkowej wartości kapitałów własnych Spółki, w związku z 
emisją obligacji. 

Wyceny 100% kapitałów własnych spółki USE CRYPT S.A. dokonała oraz niniejsze Opracowanie 
sporządziła firma ARGO CONSULTING Paweł Wiśniewski.  

1.3. Sposób	przeprowadzenia	wyceny	

Niniejsze Opracowanie zostało sporządzone na podstawie analiz danych i dokumentów 
przedstawionych przez Spółkę i Zleceniodawcę oraz rozmów z przedstawicielami Spółki i 
Zleceniodawcy.  

1.4. Niezależność	podmiotu	dokonującego	wyceny	

ARGO CONSULTING oświadcza, iż nie posiadała, nie posiada obecnie, a także nie planuje żadnych 
związków ze Spółką USE CRYPT S.A., które mogłyby wpłynąć na niezależność i bezstronność w zakresie 
prac związanych z wyceną. 

1.5. Zastrzeżenia	podmiotu	wyceniającego	

Niniejsze Opracowanie zostało sporządzone na podstawie informacji przedstawionych przez Spółkę, 
która są odpowiedzialni za przyjęte w trakcie wyceny założenia. 

Prace firmy ARGO CONSULTING nie miały charakteru audytorskiego, zatem nie miały na celu 
weryfikacji przedstawionych dokumentów finansowych pod kątem kompletności i rzetelności ujęcia w 
księgach ani też weryfikacji założeń przyjętych do projekcji finansowych pod kątem ich realności oraz 
odzwierciedlenia w nich sytuacji rynkowej i możliwości firmy. 

W procesie wyceny występują ograniczenia, do których należą między innymi selektywne stosowanie 
wybranych metod wyceny. W połączeniu z różnym podejściem, jakie mogą reprezentować osoby 
wyceniające, powodują one, iż w sposób nieunikniony wynik wyceny dokonanej przez innych 
rzeczoznawców może różnić się od wyceny dokonanej przez Wykonawcę. 

W ocenie Wyceniającego dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności oraz z 
wykluczeniem wpływu ewentualnego konfliktu interesów. Ewentualne powstałe pomimo tego 
niezgodności informacji podanych w Dokumencie ze stanem faktycznym lub błędne oceny 
Wyceniającego nie stanowią podstawy jego odpowiedzialności. W szczególności Wyceniający nie 
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ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji 
zawartych w Dokumencie.  

Wyceniający zwraca uwagę na ryzyko popełnienia błędu wynikającego z subiektywizmu dokonanych 
przez niego ocen, bądź też informacji zawartych w materiałach źródłowych, a także braku wiedzy o 
zjawiskach i zdarzeniach dotyczących wycenianego podmiotu. 

Dokument nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora, ani też nie jest 
wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji danego inwestora, 
wobec czego wnioski wynikające z Dokumentu mogą okazać się nieodpowiednie dla danego inwestora.  

Wyceniający nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki informacje podane w Dokumencie zostaną 
wykorzystane. Przedstawiane dane historyczne odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w 
przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Przedstawione dane odnoszące się do 
przyszłości mogą okazać się błędne, stanowią wyraz ocen osób wypowiadających się w imieniu 
podmiotu, którego dotyczy raport lub wyniki oceny własnej Wyceniającego. 

Posługując się informacjami lub wnioskami podanymi w Dokumencie nie należy rezygnować z: 
przeprowadzenia niezależnej oceny podawanych informacji i uwzględnienia informacji innych niż 
przedstawione, weryfikacji we własnym zakresie podawanych danych oraz oceny ryzyka związanego z 
podejmowaniem decyzji na podstawie Dokumentu. 

1.6. Data	Opracowania	

Wycenę sporządzono na dzień 16 kwietnia 2019 roku. 
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2. Podsumowanie	

Niniejszy raport zawiera wycenę godziwej wartości 100% kapitałów własnych USE CRYPT S.A. Z uwagi 
na cel wyceny oraz etap rozwoju przedsiębiorstwa, do określenia wartości wykorzystana została 
metoda dochodowa (DCF - metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych).  

Podstawą do sporządzenia szacunków  dotyczących wartości Spółki były następujące dokumenty i 
dane, udostępnione przez Spółkę i Zleceniodawcę: 

• Sprawozdania finansowe Spółki na dzień 31.12.2016 r., 31.12.2017 r. oraz 31.12.2018 r., 

• Prognozy finansowe Spółki na lata 2019-2023, 

• Przekazane dane, informacje i wyjaśnienia na temat modelu biznesowego Spółki, 

• Pozostałe materiały informacyjne i analityczne dostarczone przez Spółkę, 

• Powszechnie dostępne informacje i dane. 

Wycena metodą DCF została sporządzona na podstawie prognoz wyników finansowych Spółki 
opracowanych przez Wykonawcę na podstawie dostarczonych i powszechnie dostępnych danych, 
przekładających się na zdolność przedsiębiorstwa do generowania strumieni pieniężnych. Następnie 
dokonano aktualizacji wartości generowanych strumieni na moment sporządzania wyceny za pomocą 
odpowiedniej stopy dyskontowej. Dla wyliczenia wartości obecnej przyszłych strumieni pieniężnych w 
prognozie założono stopę dyskonta odzwierciedlającą średni ważony koszt kapitału (WACC), 
oszacowany na podstawie przyjęcia odpowiednich założeń.  

W związku z powyższym rekomendowana wartość 100% kapitałów własnych Spółki kształtuje się na 
poziomie: 

128 677 tys. PLN 

(słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) 

50,18 PLN / akcję 

(słownie: pięćdziesiąt złotych, osiemnaście groszy) 

 

Należy podkreślić, że powyższa wycena bazuje na prognozach rozwoju organicznego spółki na rynku 
krajowym. Jako uzupełnienie, dokonano wyceny Spółki z uwzględnieniem modelu ekspansji 
zagranicznej, otrzymując następujące wyniki:  

1 131 577 tys. PLN 

(441,29 PLN / akcję) 

Wycena obejmująca globalną sprzedaż produktów Spółki została przedstawiona w rozdziale 7. Wyniki 
wyceny Spółki metodą DCF z uwzględnieniem modelu ekspansji zagranicznej oraz w załączniku 
zawierającym model finansowy. 
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3. Charakterystyka	przedmiotu	wyceny	

UseCrypt S.A. to innowacyjne przedsiębiorstwo, specjalizujące się w świadczeniu usług w zakresie 
ochrony przechowywanych, przesyłanych i przetwarzanych danych IT. Flagowymi produktami Spółki 
są: 

• innowacyjny i w pełni profesjonalny kryptosystem UseCrypt Safe dedykowany do 
szyfrowanego przechowywania danych w chmurze oraz, 

• komunikator internetowy UseCrypt Messenger. 
Uważamy, że początkowe stadium rozwoju rynku szyfrowania danych w Polsce i na świecie 
implikować będzie jego dynamiczny wzrost, co w konsekwencji przełoży się na wysoką premię dla 
pionierów rynku, do miana którego aspiruje Spółka. Dynamicznie rosnące zapotrzebowanie 
rynkowe, innowacyjny produkt, a przede wszystkim wysoka skalowalność biznesu, stawiają Spółkę 
w gronie potencjalnych liderów branży. 
 
Zapotrzebowanie rynkowe. Stworzenie Spółki wynikało z rynkowej potrzeby opracowania prostego w 
użyciu i jednocześnie wysoce wydajnego narzędzia do ochrony i szyfrowania danych. Zapotrzebowanie 
na kryptosystemy gwałtownie rośnie zarówno w segmentach B2C, B2B, jak również w instytucjach 
publicznych wszelkiego rodzaju. Według analiz ekspertów, rynek szeroko pojmowanego 
cyberbezpieczeństwa ma przed sobą lata prosperity. Przewiduje się, systematyczne zwiększanie 
wydatków na zabezpieczenia, zarówno w sferze administracji publicznej, podmiotów gospodarczych, 
jak i indywidualnych użytkowników. Zapewni to firmom zajmującym się przeciwdziałaniu 
cyberzagrożeniom możliwość rozwoju biznesu i zwiększania zysków. Analitycy są zgodni, że wszystkie 
wrażliwe dane przechowywane w chmurze koniecznie muszą być szyfrowane. 
 
Innowacyjny produkt. Flagowymi produktami spółki są UseCrypt Safe - bezpieczny sejf do 
przechowywania i wymiany plików, oraz UseCrypt Messenger – unikatowy komunikator internetowy. 
UseCrypt bazuje na kompleksowym, autorskim systemie kryptograficznym jak również na sprawdzonej 
infrastrukturze sprzętowej. UseCrypt jest jedynym profesjonalnym systemem szyfrowanego 
przechowywania danych w chmurze, który uzyskał w połowie roku 2015 pozytywną opinię Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warszawie 
 
Dla administracji publicznej i nie tylko. Kryptosystem UseCrypt przeznaczony jest do ochrony danych 
podmiotów funkcjonujących w praktycznie wszystkich branżach gospodarki. Strategia rozwoju Spółki 
zakłada skoncentrowanie się w pierwszej kolejności na branżach takich jak administracja publiczna, a 
także finanse i bankowość, branża prawnicza i sądownictwo czy też branża IT. Istotnym driverem 
wzrostu rynku rozwiązań dla bezpieczeństwa w Polsce są różnego rodzaju regulacje: zarówno te 
wywodzące się z polskiego prawa oraz pochodzące od centrali międzynarodowych organizacji. 
 
Przewaga konkurencyjna. Na rynku polskim nie istnieje rozwiązanie, które mogłoby stanowić 
bezpośrednią konkurencję dla produktów UseCrypt. Wynika to z faktu, iż przedmiotowe rozwiązanie 
posiada istotne przewagi konkurencyjne w stosunku do rozwiązań dostępnych obecnie na krajowym 
rynku. Należą do nich przede wszystkim innowacyjna technologia HVKM oraz dedykowany bezpieczny 
tunel komunikacyjny. Dodatkowo, UseCrypt oferuje możliwość szyfrowania danych na lokalnym dysku 
oraz wyposażony jest w wewnętrzny i bezpieczny komunikator. Powyższe stanowią unikalne cechy i 
funkcjonalności kryptosystemu, świadczące o jego innowacyjności w skali krajowej. 



Wycena 100% kapitałów własnych USE CRYPT S.A. 

 
str.	8	
 

Skalowalnośc biznesu. Model biznesowy Spółki cechuje wysoki poziom skalowalności. Zakłada się, że 
wraz ze wzrostem skali działalności i generowaniu coraz wyższych przychodów poziom kosztów będzie 
wzrastał na zdecydowanie niższym poziomie. Możliwe jest to dzięki opracowaniu modelu sprzedaży 
opartemu na zewnętrznej infrastrukturze (przestrzeni dyskowej) i utrzymywaniu infrastruktury 
wewnętrznej na minimalnym poziomie, niezbędnym do zapewnienia optymalnej mocy obliczeniowej.  
Powyższe przekładać się będzie na możliwość systematycznej poprawy marżowości. 

3.1. Dane	Spółki	

Tabela 1 Dane spółki USE CRYPT S.A. 

Firma: USE CRYPT S.A. 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Siedziba: Warszawa, Polska 

Adres: Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa 

Strona internetowa: https://usecrypt.com/ 

KRS: 0000577049 

REGON: 362574367 

NIP: 5272745461 

Data rejestracji w KRS: 24.09.2015 r. 

Sposób reprezentacji: W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania 
oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest 
jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu 
wieloosobowego Spółkę reprezentuje dwóch członków 
Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający 
łącznie z prokurentem. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Spółki 

3.2. Charakterystyka	działalności	

Działalność operacyjna Spółki polega na świadczeniu usług w zakresie ochrony przechowywanych, 
przesyłanych i przetwarzanych danych IT, przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem lub 
ujawnieniem. UseCrypt działa na styku rynku przetwarzania i przechowywania danych oraz rynku 
bezpieczeństwa IT. Flagowym produktem Spółki jest kryptosystem UseCrypt. 
 
UseCrypt opiera się na szyfrowaniu danych za pomocą algorytmów asymetrycznych i symetrycznych, 
które połączone są z zaawansowanymi mechanizmami i protokołami kryptograficznymi stworzonymi 
przez czołowych polskich kryptologów. Jest to system bezpieczny od etapu projektowania (secure by 
design), wytwarzany w kontrolowanym środowisku, zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie 
wytwarzania bezpiecznych systemów (SDL, CC). Ponadto, dzięki zastosowanym algorytmom, 
rozwiązanie jest odporne na znane metody kryptoanalizy. 
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Porównanie kryptosystemu UseCrypt z tradycyjnymi metodami przechowywania i przetwarzania 
danych  
 
Rysunek 1 Tradycyjny schemat przechowywania i przetwarzania danych 

 
Źródło: UseCrypt S.A. 

 
Tradycyjne metody przetwarzania danych polegają na przechowywaniu wrażliwych danych na sprzęcie 
użytkownika w postaci niezaszyfrowanej. Tym samym, fizyczny lub zdalny dostęp do urządzenia 
umożliwia przejęcie lub kradzież danych. W przypadku przechowywania danych na serwerze, pliki 
przesyłane są za pomocą szyfrowanego tunelu (np. SSL). Tunel ten posiada jednak liczne luki (np. SSL 
Heart Bleed), które umożliwiają przechwycenie lub kradzież danych w momencie ich przesyłania. 
Niezaszyfrowane dane dostępne na serwerze mogą być również przedmiotem kradzieży w przypadku 
przejęcia dostępu do serwera. Co więcej, administrator serwera (np. firma, administrator IT) ma 
nieograniczony dostęp do danych przechowywanych na serwerze. Powyższe sprawia, że w przypadku 
przekazywania danych, właściciel nie posiada praktycznie żadnej kontroli nad danymi, co przekłada się 
na możliwość nieuprawnionego działania, np. kradzieży lub rozpowszechniania i udostępniania danych 
bez zgody właściciela lub nadawcy.   
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Rysunek 2 Schemat przechowywania i przetwarzania danych za pomocą kryptosystemu UseCrypt 

Źródło: UseCrypt S.A. 

 
W celu uniknięcia przejęcia lub kradzieży danych przechowywanych na sprzęcie użytkownika UseCrypt 
umożliwia szyfrowanie danych w środowisku lokalnym. System posiada również dodatkowe 
zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp do danych nawet w przypadku kradzieży czy przejęcia samego 
sprzętu. W przypadku przechowywania danych na serwerze, pliki przesyłane są do serwera już w 
postaci zaszyfrowanej przy wykorzystaniu ultrabezpiecznego tunelu. Uniemożliwia to tym samym 
przechwycenie lub kradzież danych w momencie ich przesyłania. Dane przechowywane są na serwerze 
w postaci zaszyfrowanej, co wyklucza możliwość ich kradzieży w przypadku przejęcia dostępu do 
serwera.  Co więcej, szyfrowanie danych sprawia, że administrator serwera nie posiada do nich 
żadnego dostępu. Dzięki kryptosystemowi UseCrypt, właściciel poprzez zarządzenie prawami dostępu 
posiada pełną kontrolę nad procesem udostępniania danych innym użytkownikom. Tym samym, 
wrażliwe dane chronione są przed nieuprawnionym dostępem, przechwyceniem, zniszczeniem lub 
ujawnieniem. 
 
Najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewniony jest poprzez wykorzystanie innowacyjnej metody 
wymiany i przechowywania kluczy szyfrujących – Hybrid Virtual Key Management (HVKM) oraz 
innowacyjnej technologii transferu danych – UseCrypt Secure Tunnel (UST) 
 
Hybrid Virtual Key Management (HVKM) 
 
HVKM to innowacyjna i jedyna na europejskim rynku tak skuteczna technologia służąca ochronie kluczy 
szyfrujących. Szyfrowanie za pomocą kryptosystemu UseCrypt podobne jest w swoich założeniach do 
stosowanej na całym świecie praktyki zabezpieczania tradycyjnych skrytek depozytowych w bankach. 
Każda skrytka posiada dwa klucze: jeden jest przechowywany przez właściciela, drugi zaś 
przechowywany jest w banku. W konsekwencji, ani właściciel skrytki, ani przedstawiciel banku nie są 
w stanie otworzyć skrytki bez obecności drugiej strony. Każdorazowo konieczne jest użycie dwóch 
kluczy jednocześnie. 
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Rozwiązanie zastosowane w kryptosystemie UseCrypt również wymaga użycia dwóch kluczy 
szyfrujących jednocześnie. Tym samym, pozwala to na wykluczenie licznych słabości w zakresie 
bezpieczeństwa, istniejących w podobnych pod względem funkcjonalnym produktach dostępnych na 
rynku.  
 
Rysunek 3 Schemat przedstawiający innowacyjną metodę HVKM 

 
Źródło: UseCrypt S.A. 

 
UseCrypt Secure Tunnel (UST) 
UST to kolejna innowacja, na której opiera się kryptosystem UseCrypt. Tunel gwarantuje całkowitą 
pewność, że przesyłane za jego pośrednictwem dane są w 100% bezpieczne. UST stanowi 
najbezpieczniejsze tego typu rozwiązania dostępne obecnie na rynku europejskim. W odróżnieniu od 
rozwiązań takich jak SSL, które są bardzo podatne na wiele form cyberataków, UST umożliwia całkowite 
zabezpieczenie danych przed przechwyceniem lub kradzieżą. 
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Części funkcjonalne kryptosystemu UseCrypt 
 
Rysunek 4 Części funkcjonalne kryptosystemu UseCrypt 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
1. Aplikacja kliencka 

Dedykowany program zainstalowany na platformie klienta pozwalający na łączenie się z systemem 
kryptograficznego przekazywania danych. Dane przechowywane są na serwerze w postaci 
zaszyfrowanej. Szyfrowanie wykonywane jest na urządzeniu klienta za pomocą kluczy symetrycznych, 
które zostały wygenerowane lokalnie (tylko klient ma do nich dostęp). Platforma jest kompatybilna z 
systemami Windows, Windows Phone, Android, iOS, OSX. 
Aplikacja kliencka posiada innowacyjną funkcjonalność w postaci bezpiecznego komunikatora. Jest to 
jedyny w tego typu rozwiązaniach wbudowany komunikator służący do bezpiecznej i poufnej 
komunikacji pomiędzy użytkownikami kryptosystemu. Pozwala on również na archiwizowanie i 
przechowywanie treści prowadzonych rozmów, a także usunięcie prowadzonej komunikacji bez 
ponownej możliwości jej odtworzenia. 
 
Rysunek 5 Aplikacja kliencka kryptosystemu UseCrypt 

 
Źródło: UseCrypt S.A. 

•bezpieczny komunikator

Aplikacja kliencka

•szyfrowanie lokalne

System kryptograficznego przechowywania danych

•administracja
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Rysunek 6 Interfejs użytkownika kryptosystemu UseCrypt 

 

 
Źródło: UseCrypt S.A. 

 

2. System kryptograficznego przechowywania danych 

System z maksymalnym poziomem bezpieczeństwa, zajmujący się dostarczaniem przechowywanych i 
przetwarzanych danych osobom uprawionym oraz zabezpieczający dostęp do nich wszystkim 
nieuprawnionym użytkownikom. 
W odróżnieniu od większości rozwiązań oferujących przechowywanie danych w chmurze, UseCrypt 
daje możliwość pełnego zabezpieczenia wybranych przez użytkownika danych poprzez ich szyfrowanie 
lokalne, bez konieczności umieszczania ich w chmurze (serwerze). W praktyce umożliwia to 
zabezpieczenie danych również na wypadek fizycznej kradzieży sprzętu użytkownika. 
 

3. Back office 

Moduł administracyjny pozwalający na zarządzanie usługą oraz generowanie raportów 
umożliwiających obsługę techniczną. Dostęp do modułu możliwy jest wyłącznie z poziomu sieci 
Intranet, jedynie dla pracowników obsługi. 
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Cechy charakterystyczne kryptosystemu UseCrypt 
 
Rysunek 7 Cechy charakterystyczne kryptosystemu UseCrypt 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

1. Szyfrowanie end-to-end 

Proces szyfrowania i odszyfrowywania danych następuje na urządzeniu użytkownika (właściciela 
danych) oraz wskazanych przez niego odbiorców. Nie ma możliwości odczytania danych na żadnym z 
pośrednich etapów przetwarzania danych (przesyłanie i przechowywanie). 

 
2. Bezpieczne współdzielenie zasobów 

Właściciel danych może w prosty i bezpieczny sposób zaprosić do współdzielenia zasobów dowolną 
liczbę osób. Do wysłania zaproszenia wymagane jest wyłącznie podanie adresu e-mail. Wszystkie 
współdzielone zasoby mogą być dowolnie modyfikowane a ich synchronizacja następuje w sposób 
automatyczny. Nie istnieją żadne ograniczenia co do formatu, liczby i wielkości przetwarzanych przez 
system danych (dowolne typy i wielkości plików). 
Współdzielone pliki są przechowywane i przesyłane zawsze w postaci zaszyfrowanej. Tylko uprawnione 
osoby mogą odczytać ich zawartość. 
 

3. Przejrzyste nadawanie uprawnień 

Uprawnienia nadawane poszczególnym osobom lub wybranym plikom mają uporządkowaną, 
hierarchiczną strukturę. Właściciel danych znajduje się na szczycie hierarchii a poniżej umiejscowieni 
są menedżerowie, którzy mogą dodawać kolejnych użytkowników. Właściciel danych i menedżerowie 
mogą nadawać uprawnienia dotyczące konkretnych danych, np. tylko do odczytu, prawo do 
modyfikacji i nadpisywania. Struktura hierarchiczna może być dowolnie rozbudowywana, ale nie 
zmienia to nadrzędnej roli właściciela w hierarchii. 
 
 
 

Szyfrowanie end-to-end

Bezpieczne współdzielenie zasobów

Przejrzyste nadawanie uprawnień

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

Efektywność działania i wydajność

Bezpieczeństwo w zakresie 360°
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4. Najwyższy poziom bezpieczeństwa 

Wszystkie zastosowane algorytmy, mechanizmy i protokoły kryptograficzne użyte w kryptosystemie 
UseCrypt posiadają certyfikaty najważniejszych międzynarodowych instytucji np. FIPS. Każdy z 
algorytmów zastosowanych w kryptosystemie jest na tyle silny, że jego nieautoryzowane użycie jest 
(patrząc z matematycznego punktu widzenia) praktycznie niemożliwe przy aktualnie dostępnych 
mocach obliczeniowych. 
 

5. Efektywność działania i wydajność 

Kryptosystem UseCrypt jest niezwykle wydajny dzięki temu, że jego jądro zostało napisane w językach 
programowania C i C++, przy wykorzystaniu najlepszych praktyk w zakresie programowania tego typu 
rozwiązań. 
 

6. Bezpieczeństwo w zakresie 360° 

Możliwość szyfrowania plików lokalnie oraz dedykowany system zarządzania urządzeniami z poziomu 
administracyjnego (właściciela) dają gwarancję pełnego bezpieczeństwa danych, nawet w sytuacji 
kradzieży danego urządzenia. 
 

Korzyści wynikające z użytkowania kryptosystemu UseCrypt 
 
Rysunek 8 Korzyści wynikające z użytkowania kryptosystemu UseCrypt 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

1. Poufność 

Wszelkie dane, które użytkownik umieszcza na serwerze, przechowywane są w formie zaszyfrowanej. 
Z uwagi na fakt, że serwer nie posiada, ani nie może wyznaczyć jednego z kluczy kryptograficznych 
klienta usługi, nie jest on w stanie uzyskać dostępu do danych użytkownika w postaci jawnej. 
 
 

Poufność

Niezaprzeczalność

Integralność

Dodatkowy poziom bezpieczeństwa

Wygoda użytkowania
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2. Niezaprzeczalność 

Każda operacja wykonywana przez użytkownika usługi potwierdzana jest złożeniem podpisu 
cyfrowego – pozwala to wyeliminować sytuację, w której użytkownik zaprzecza wykonaniu określonej 
czynności w systemie. 
 

3. Integralność 

Serwer posiada mechanizmy zapewniające kontrolę integralności wszystkich krytycznych elementów 
usługi. System zapewnia możliwe wykrycia nieuprawnionych zmian w konfiguracji. 
 

4. Dodatkowy poziom bezpieczeństwa 

Użytkownik nie jest w stanie wykonać jednej operacji kryptograficznej z użyciem swojego klucza 
prywatnego (podpisu, deszyfrowania) bez udziału serwera. 
 

5. Wygoda użytkowania 

Dodatkowe klucze kryptograficzne umożliwiają stosowanie słabszych, łatwiejszych do zapamiętania 
haseł, przy utrzymaniu wysokiego poziomu ochrony wszystkich elementów przechowywanych 
statycznie na urządzeniu końcowym użytkownika. 
 
Kryptosystem UseCrypt przeznaczony jest do ochrony danych podmiotów funkcjonujących w 
praktycznie wszystkich branżach gospodarki. Strategia rozwoju Spółki zakłada skoncentrowanie się w 
pierwszej kolejności na branżach takich jak administracja publiczna, a także finanse i bankowość, 
branża prawnicza i sądownictwo czy też branża IT. 
 
Rysunek 9 Wybrane obszary działania kryptosystemu UseCrypt 

 
Źródło: opracowanie własne 
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4. Podstawy	wyceny	wartości	przedsiębiorstw	

4.1. Podstawowe	koncepcje	i	standardy	wartości	

Poniżej zostały przedstawione główne koncepcje i standardy wartości związane z tematyką 
wyceny przedsiębiorstw: 

• Wartość ekonomiczna (economic value) - jej istotą jest dostarczanie strumienia 
wolnych przepływów pieniężnych (zysków, rent dzierżawnych, wpływów ze sprzedaży 
lub likwidacji itp.) właścicielowi aktywów finansowych. Koncepcja ta określa wartość 
jako kwotę pieniężną, którą potencjalny nabywca jest w stanie wydać obecnie  (present 
value) w zamian za przepływy pieniężne w otrzymane przyszłości. Jest to więc 
koncepcja wymienna ukierunkowana na przyszłość, która nie uwzględnia ona kosztów 
ani wydatków historycznych. 

• Wartość rynkowa (market value), często określana również jako sprawiedliwa wartość 
rynkowa (fair market value) – jest to cena aktywa, które jest przedmiotem transakcji 
na administrowanym rynku, na którym potencjalni kontrahenci (kupujący i 
sprzedający) szukają obustronnie akceptowalnych wartości dóbr lub usług. Innymi 
słowy, jest to „wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie cena, której 
kupujący mógłby w sposób uzasadniony oczekiwać, a sprzedający byłby gotów ją 
zaakceptować, o ile towar zostałby wystawiony na otwartym rynku”. Koncepcja ta 
zakłada, że wartość jest wielkością chwilową, będącą odzwierciedleniem aktualnych 
preferencji zaangażowanych stron, nastroju panującego na rynku czy też wahań 
koniunktury. W związku z tym wartość rynkowa aktywów, które nie są w ogóle lub są 
bardzo rzadko przedmiotem obrotu jest niezwykle trudna do ustalenia. Odnosi się to 
na przykład do spółek niepublicznych, których akcje, w odróżnieniu od spółek 
publicznych, znajdują się w posiadaniu niewielu właścicieli i rzadko są przedmiotem 
transakcji kupna-sprzedaży. Wartość rynkowa jest mimo to powszechnie uznawana 
jako jedno z najbardziej uzasadnionych kryteriów ustalania wartości aktywów i 
pasywów.  

• Wartość księgowa (book value) – jest to wartość ujęta w bilansie jednostki 
gospodarczej według ogólnie przyjętych zasad rachunkowości. Koncepcja ta, opiera się 
na danych historycznych i w związku z tym ma niewiele wspólnego z bieżącą wartością 
ekonomiczną. Wartość księgowa jest krytykowana przez wielu autorów zajmujących 
się problematyką wyceny przedsiębiorstw, gdyż według nich wyniki uzyskiwane na jej 
podstawie nie są dostatecznie wiarygodne. 

• Wartość odtworzeniowa (reproduction value) – jest to suma inwestycji potrzebna do 
zastąpienia istniejących aktywów trwałych, aktywami o tych samych kryteriach i 
cechach, jak te podlegające wycenie. Koncepcja ta bazuje na eksperckich wycenach 
dokonywanych przez specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami. Jej istota jest jednak 
związana z wieloma problemami praktycznymi, gdyż rzeczywiste odtworzenie środka 
trwałego, w jego oryginalnej postaci, wydaje się mało prawdopodobne lub wręcz 
niemożliwe. 
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• Wartość zamiany – zastąpienia (replacement value) – opiera się na podobnych 
założeniach co koncepcja wartości odtworzeniowej, nie jest to jednak kategoria 
tożsama.  Podstawowa różnica polega na tym, że wartość zastąpienia kładzie nacisk na 
funkcje pełnione przez aktywa, podczas gdy wartość odtworzeniowa skupia się na 
replikacji aktywów według rodzaju. Niemniej jednak, w praktyce często oba terminy 
używane są zamiennie. 

• Wartość likwidacyjna (liquidation value) – jest to kategoria określająca wartość 
aktywów lub ich części, które poddawane są likwidacji. Likwidacja Spółki następuje 
poprzez sprzedaż aktywów oraz spłatę wszelkich zobowiązań. Może również być 
również formą eliminacji konkurentów, kiedy spółka jest nabywana z zamiarem jej 
zamknięcia. Koncepcja ta odnosi się więc do nadzwyczajnej sytuacji, w której presja 
czasu i wierzycieli w warunkach zagrożenia upadłością sprawiają, że aktywa zbywane 
są znacznie poniżej potencjalnej wartości rynkowej. Wartość likwidacyjna nie 
uwzględnia możliwości kontynuacji działalności i w klasycznych wycenach stosowana 
jest w relatywnie ograniczonym zakresie. 

• Wartość biznesu w działaniu (going concern value) – jest to wartość przedsiębiorstwa 
jako spójnej organizmu złożonego z aktywów materialnych i niematerialnych. 
Koncepcja ta jest alternatywą dla wartości likwidacyjnej, gdyż wycena następuje tu 
przy założeniu kontynuacji działania biznesu. 

• Wartość reputacji firmy (goodwill value) – jest to nadwyżka wartości przedsiębiorstwa 
ponad sumą wartości materialnych i ujętych w bilansie typowych niematerialnych. 
Jego źródłem może być fakt posiadania patentów, znaków firmowych, licencji, listy 
klientów czy też kwalifikacje lub osobowość właściciela. Jest to więc miara 
predyspozycji przedsiębiorstwa do osiągania dodatkowych zysków. Goodwill nie 
zawsze może być kupiony, sprzedany lub wyceniony. Wspomniane kwalifikacje 
właściciela nie mogą być przedmiotem transakcji i w takiej sytuacji cena zakupu jest 
odpowiednio redukowana ze względu na ryzyko nabywcy. 

• Wartość nieodłączna (intristic value) – jest to rzeczywista wartość aktywów, którą 
określa inwestor w oparciu o dostępne informacje. Jest ona poszukiwana przez 
analityków w celu odnalezienia zaniżonej wartości rynkowej. W ten sposób możliwe 
jest spółek określenie spółek niedowartościowanych, których akcje należy kupić. 
Wynika to z założenia, że na efektywnym rynku dysproporcje pomiędzy tymi dwoma 
kategoriami muszą zostać niebawem zniwelowane do poziomu wartości nieodłącznej. 

• Wartość kapitalizacji rynkowej (market capitalization) – jest liczbą będącą wynikiem 
przemnożenia aktualnego kursu akcji przez ilość wyemitowanych przez spółkę akcji 
zwykłych. Choć z założenia ma odzwierciedlać wartość przedsiębiorstwa w 
rzeczywistości liczba ta ma niewiele wspólnego z wartością firmy czy też ceną, po 
której spółka mogłaby zostać sprzedana. Notowania akcji są jedynie przybliżeniem 
ceny i ich zmiany są w dużym stopniu wynikiem oddziaływania popytu i podaży. Z tego 
powodu wartość kapitalizacji rynkowej nie jest wiarygodnym kryterium ustalenia 
wartości przedsiębiorstwa. 
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Elementem łączącym wszystkie wyżej wymienione koncepcje wartości jest konieczność istnienia rynku, 
który umożliwia swobodną wymianę produktów na pieniądze. Wartość aktywów jest bowiem 
nierozerwalnie związana z kategorią pieniężnej ekwiwalentności.  

W praktyce zastosowanie znajduje każda z wyżej przedstawionych koncepcji wartości. Ich 
różnorodność implikuje występowanie pewnych standardów wartości, czyli koncepcji, które są 
powszechnie stosowane i uznawane za najbardziej użyteczne. W literaturze przedmiotu standard 
wartości określany jest mianem „definicji rodzaju poszukiwanej wartości”. Dyskusja na temat metod 
wyceny przedsiębiorstw wydaje się bowiem niemożliwa bez odwołania się do definicji wartości. 
Standard definiuje nie tylko strony transakcji, której przedmiotem są wyceniane aktywa, lecz także 
warunkuje wybór odpowiedniej metody wyceny oraz określa czynniki i założenia, które powinny być 
uwzględnione w wycenie. Najczęściej stosowanym przez praktyków wyceny przedsiębiorstw 
standardem wartości jest sprawiedliwa wartość rynkowa oraz wartość nieodłączna. 
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5. Wycena	metodą	zdyskontowanych	przepływów	pieniężnych	

5.1. Charakterystyka	metody	DCF	

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych powszechnie uważana jest za najbardziej 
skomplikowaną, ale jednocześnie najbardziej kompleksową metodę wyceny przedsiębiorstw. Istota 
szacowania wartości przedsiębiorstwa metodą DCF polega na przygotowaniu prognoz jej wyników 
finansowych na następne lata, kalkulacji na ich podstawie zdolności przedsiębiorstwa do generowania 
strumieni pieniężnych, a następnie aktualizacji wartości generowanych strumieni na moment 
sporządzania wyceny za pomocą odpowiedniej stopy dyskontowej. Kluczowe przy przeprowadzaniu 
wyceny przedsiębiorstwa metodą DCF jest zatem właściwe oszacowanie trzech głównych elementów: 

1. strumieni prognozowanych przepływów pieniężnych, 
2. wartości rezydualnej wycenianego podmiotu, 
3. kosztu kapitału (stopy dyskontowej). 

W ramach metodyki wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (metoda DCF) można 
wyróżnić następujące główne etapy wyceny: 

Przygotowanie	prognoz	finansowych	

Na podstawie analizy finansowej i strategicznej przedsiębiorstwa oraz wypracowanych szczegółowych 
założeniach odnośnie pozycji przychodowych, kosztowych oraz bilansowych możliwe jest sporządzenie 
prognozy bilansu przedsiębiorstwa oraz rachunku zysków i strat. Na ich podstawie przygotowywany 
jest rachunek przepływów pieniężnych. 

Obliczenie	wolnych	przepływów	pieniężnych.		

Metodyka wyceny wartości przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych 
określa dwa główne sposoby szacowania wolnych przepływów pieniężnych: FCFE (Free Cash Flow to 
Equity) oraz FCFF (Free Cash Flows to Firm). 

Metoda	Firm	Cash	Flow	(FCFF)	

Przy wycenie metodą Firm Cash Flow, wartość firmy odpowiada wielkości zdyskontowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych należnych przedsiębiorstwu skorygowanych o wszelkie wydatki operacyjne, 
nakłady inwestycyjne oraz podatki (metoda ta uwzględnia wpływ tarczy podatkowej w koszcie 
kapitału), lecz przed płatnościami wobec właścicieli kapitału obcego. Postać obliczeniowa wartości 
przedsiębiorstwa w metodzie FCF wygląda następująco: 

𝐸 + 𝐷 =%
𝑤𝑜𝑙𝑛𝑒	𝐶𝐹	𝑑𝑙𝑎	𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑠𝑖ę𝑏𝑖𝑜𝑟𝑠𝑡𝑤𝑎

(1 + 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎	𝑑𝑦𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎)=

=>?

=>@

=
𝐹𝐶𝐹

𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎	𝑑𝑦𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎 

gdzie: 

E+ D – wartość firmy brutto (kapitał własny + dług), 

n – okres życia aktywów firmy, 

CF – spodziewane przepływy pieniężne w okresie t należne przedsiębiorstwu, 
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W metodzie FCFF jako stopę dyskonta przyjmuje się zwrot oczekiwany przez akcjonariuszy lub 
średnioważony koszt kapitału. 

Uproszczony sposób kalkulacji przepływów pieniężnych w metodzie FCFF  przedstawia poniższy wzór: 

FCF	(FCFF)	=	zysk	netto	+	amortyzacja	–	nakłady	na	kapitał	obrotowy	–	nakłady	
inwestycyjne	na	powiększenie	środków	trwałych	

Metoda	Equity	Cash	Flow	(FCFE)		

Przy wycenie metodą Equity Cash Flow, wartość kapitału własnego odpowiada wielkości 
zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych przypadających jej właścicielom. Przepływy te, 
w literaturze nazywane również przepływami rezydualnymi, korygowane są o wszelkie wydatki 
operacyjne, zobowiązania podatkowe i odsetkowe oraz płacone raty kredytowe. Stopę dyskontową w 
tej metodzie stanowi koszt kapitału własnego. Postać obliczeniowa wartości przedsiębiorstwa w 
metodzie ECF wygląda następująco: 

gdzie: 

E – wartość firmy dla właścicieli, 

n – długość życia aktywów firmy, 

CF – spodziewane przepływy pieniężne w okresie t należne właścicielom, 

Ke - koszt kapitału własnego firmy.  

Uproszczony sposób kalkulacji przepływów pieniężnych w metodzie FCFE  przedstawia poniższy wzór: 

ECF	(FCFE)	=	zysk	netto	+	amortyzacja	–	nakłady	na	kapitał	obrotowy	–	nakłady	
inwestycyjne	na	powiększenie	środków	trwałych	+	zaciągnięcie	długu	-	spłata	długu	

Model FCFE bazuje na założeniu, że wartość aktywów, jest równa sumie wszystkich przyszłych korzyści 
ekonomicznych, jakie właściciel aktywów (przedsiębiorstwa) uzyska z tytułu ich użytkowania lub 
sprzedaży. Poprzez korzyści ekonomiczne w modelu wyceny rozumie się wolne przepływy gotówki dla 
właścicieli, wykazywane w momencie ich otrzymania.  

W celu oszacowania wyceny przedsiębiorstwa, wszystkie przyszłe wolne przepływy gotówki dla 
właścicieli należy przeszacować (zdyskontować) do wartości przypadającej na dany moment w czasie, 
dla którego wykonywana jest wycena.  

Model wyceny DCF można opisać poniższym wzorem: 

 

𝑊 =
𝐹𝐶𝐹𝐸@
(1 + 𝑘)@ +

𝐹𝐶𝐹𝐸B
(1 + 𝑘)B +

𝐹𝐶𝐹𝐸C
(1 + 𝑘)C + ⋯ 

 

𝐸 =#
𝑤𝑜𝑙𝑛𝑒	𝐶𝐹	𝑑𝑙𝑎	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł𝑢	𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒𝑔𝑜

(1 + 𝐾𝑒)𝑡
=
𝐸𝐶𝐹
𝐾𝑒

𝑡=𝑛

𝑡=1
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gdzie:  

W - wartość wycenianego podmiotu,  

FCFE1, FCFE2, FCFE3, … – wolne przepływy gotówki dla właścicieli w kolejnych okresach prognozy. 

k – stopa dyskontowa. 

Ponieważ wycenie zwykle towarzyszy założenie o kontynuacji działalności ad infinitum,  
to dokładne oszacowanie FCFE dla każdego z lat objętych wyceną jest problematyczne, a czasem wręcz 
niemożliwe. Oszacowanie wolnych przepływów gotówki dla właścicieli firmy powinno więc obejmować 
w szczegółowej formie jedynie najbliższe lata (okres ten oznaczany jest w dalszych wzorach jako n), co 
do których można przyjąć racjonalną i uzasadnioną dynamikę wzrostu wolnych przepływów gotówki. 
Kolejne lata, aż do nieskończoności, określane są jako rezyduum lub wartość rezydualna (ang. residual 
value, RV). 

Kalkulacja	wartości	rezydualnej	

W wycenie DCF, niezależnie od wybranego sposobu kalkulacji przepływów pieniężnych, istotnym 
elementem determinującym ostateczną wartość wyceny przedsiębiorstwa jest oszacowanie wartości 
rezydualnej wycenianego podmiotu. Wartość rezydualna przedsiębiorstwa stanowi sumę wszystkich 
oczekiwanych przepływów pieniężnych, które zostaną wygenerowane w latach następujących po 
okresie szczegółowej prognozy. Właściwe oszacowanie wartości rezydualnej jest kluczowe dla 
rzetelności wyceny, ponieważ w przypadku wielu wycen udział wartości rezydualnej w łącznej wartości 
przedsiębiorstwa tego elementu przekracza 70 %.  

Na proces szacowania wartości rezydualnej składają się cztery kroki: 

1. Wybór	właściwej	metody	kalkulacji	wartości	rezydualnej		

Metody kalkulacji opierają się o zdyskontowane przepływy gotówkowe lub zysk ekonomiczny. 
Najczęściej wykorzystywana metoda wykorzystuje założenie stałego przyrostu wolnych przepływów 
pieniężnych po okresie prognozy szczegółowej. Postać obliczeniowa wartości rezydualnej wygląda 
wówczas następująco: 

𝑅𝑉 =
𝐹𝐶𝐹GH@

𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎	𝑑𝑦𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎 − 𝑔 

gdzie: 

RV – wartość rezydualna, 

FCF T+1 - znormalizowana wielkość przepływów pieniężnych, 

g – stopa przyrostu wolnych przepływów pieniężnych po okresie szczegółowej prognozy. 

2. Określenie	okresu	trwania	prognozy	szczegółowej		

W zależności od możliwej dokładności określenia przyszłych głównych obszarów działalności 
przedsiębiorstwa budowana jest prognoza szczegółowa.  
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3. Szacunek	parametrów	wykorzystanych	podczas	kalkulacji	przepływów	
pieniężnych	

Jest to ważny etap, ponieważ ocena wartości rezydualnej jest bardzo wrażliwa na wykorzystane  do jej 
kalkulacji komponenty. Do parametrów tych zaliczyć można w szczególności:   

• NOPLAT (zysk operacyjny skorygowany o podatek),  
• FCF – wolne przepływy gotówkowe ustalane są na podstawie oszacowanego wyżej zysku 

operacyjnego skorygowanego o podatek oraz poziomu niezbędnych inwestycji koniecznych do 
podjęcia celem podtrzymania zakładanej stopy wzrostu,  

• Stopa dyskonta - parametr ten powinien brać pod uwagę przede wszystkim strukturę 
kapitałową oraz ryzyko gospodarcze, które występują w branży działalności przedsiębiorstwa. 

4. Dyskontowanie	wartości	rezydualnej		

Wyliczona wartość rezydualna przypadająca na koniec okresu prognozy szczegółowej musi być 
następnie zdyskontowana na moment sporządzania wyceny przy wykorzystaniu stopy dyskonta. 
Czynność ta stanowi ostatni etap przy szacowaniu wartości rezydualnej. Po jej przeprowadzeniu, 
otrzymana wartość powinna być zsumowana z wartością przedsiębiorstwa, wyliczoną na podstawie 
prognozy szczegółowej. W ten sposób uzyskana zostanie całkowita wartość firmy na moment 
sporządzenia wyceny. 

Stopa	dyskontowa	

Dyskontowanie to obliczanie bieżącej wartości przyszłych wielkości, np. przepływów pieniężnych. 
Celem dyskontowania jest wyrażenie wszystkich przepływów pieniężnych  
w jednym (bieżącym) okresie, co pozwala je zsumować i ustalić aktualną wartość. W procesie 
dyskontowania używa się stopy dyskontowej, która jest odpowiednikiem stopy procentowej służącej 
do obliczania przyszłej wartości inwestycji na podstawie ich wielkości bieżących.  

 
Stopa dyskontowa to średnia stopa zwrotu z kapitału własnego oraz z kapitałów obcych (np. 
kredytów, pożyczek), ważona relacją wartości kapitału własnego i kapitałów obcych. W niniejszym 
przypadku brak jest kapitałów obcych, stąd stopa dyskonta będzie równa stopie zwrotu z kapitału 
własnego.  

 

𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎	𝑑𝑦𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜𝑤𝑎 = 𝑘K
𝐸

𝐷 + 𝐸 + 𝑘L
𝐷

𝐷 + 𝐸 = 𝑘 

Wartość 
bieżąca 

Wartość 
przyszła 

stopa 
procentowa 

kapitalizowanie 

dyskontowanie 

stopa 
dyskontowa 
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gdzie: 

kd – stopa zwrotu z kapitałów obcych, określa koszt, po jakim można pozyskać dany kapitał obcy (np. 
koszt w postaci oprocentowania kredytu), 

D – wartość kapitałów obcych, 

ke – stopa zwrotu z kapitału własnego, określa koszt pozyskania kapitału własnego (wymaganą przez 
inwestora stopę zwrotu), skorygowaną ryzykiem. 

E - wartość kapitału własnego.  

Stąd też przy D = 0, k = ke. 

 

 

W rezultacie powyższych rozważań, wycenę można podzielić na dwa okresy: okres prognozowany 
szczegółowo, charakteryzujący się większą dokładnością szacunków FCFE oraz czas po okresie 
prognozy, gdy dokładność szacunków FCFE za poszczególne lata maleje.  
W obliczu tych założeń, wzór pozwalający estymować wycenę byłby następujący: 

𝑊 =%
𝐶𝐹?

(1 + 𝑘?)?
+

𝑅𝑉
(1 + 𝑘?)?

 

gdzie:  

W - wartość wycenianego podmiotu,  

CFn - saldo wpływów i wydatków w n-tym roku prognozy,  

RV / (1+kn)n - wartość rezydualna zaktualizowana na moment wyceny,  

kn - stopa dyskontowa w n-tym roku prognozy.  

Uwzględniając powyższy wzór, można wskazać, że z punktu widzenia założeń metodycznych istotne 
znaczenie ma: 

• Określenie szczegółowych założeń dotyczących modelu przepływów pieniężnych, w tym:  

o Sporządzenie biznesplanu wycenianego podmiotu, którego celem jest 
zdefiniowanie sposobu obliczania wartości wpływów i wydatków  
w kolejnych latach projekcji,  

o Sposobu szacowania wartości kapitałów własnych i kapitałów obcych.  

• Przyjęcie metodyki oszacowania stopy dyskontowej,  

• Określenie sposobu oszacowania wartości rezydualnej (wartości końcowej technologii na 
koniec okresu projekcji).  

W następnych punktach przedstawione zostaną założenia przyjęte do oszacowania każdego  
z powyższych elementów modelu. 
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5.2. Założenia	do	wyceny	

Model DCF bazuje na silnym oczekiwanym wzroście rynku bezpieczeństwa danych w chmurze, w tym 
rynku szyfrowania oraz zarządzania tożsamością i dostępem, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Do 
podstawowych czynników wzrostu należą przede wszystkim następujące aspekty: 

• oferta na polskim rynku bezpieczeństwa danych w chmurze (szyfrowania) jest mocno 
ograniczona – brakuje dedykowanego rozwiązania do bezpiecznego szyfrowania danych, 

• premia dla pionierów na rynku rozwiązań związanych z ultrabezpiecznym szyfrowaniem jest 
wysoce prawdopodobna, szczególnie w przypadku rozwiązania krajowego jakim jest UseCrypt, 

• innowacyjne cechy i funkcjonalności kryptosystemu UseCrypt przekładają się na istotną 
przewagę konkurencyjną, 

• zwiększenie popularności chmury publicznej oraz prawdopodobieństwo wprowadzenia 
regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych (m.in. dla podmiotów administracji 
publicznej) implikuje rynkową potrzebę szyfrowania wrażliwych danych 
 

Prognozy zostały sporządzone na podstawie najlepszej wiedzy Spółki, w oparciu o szacunki dotyczące 
sprzedaży nowych produktów i usług. Kalkulacje dokonane zostały w cenach nominalnych, z 
uwzględnieniem inflacji. W kalkulacji pominięto zmiany wynikające z różnic kursowych. Wszystkie dane 
przedstawione zostały w tys. PLN. 
 
Przychody całkowite Spółki składają się z następujących elementów: 

o sprzedaż usługi UseCrypt Safe, 
o sprzedaż usługi UseCrypt Messenger, 
o sprzedaż przestrzeni dyskowej do przetwarzania danych w chmurze. 

 
Należy podkreślić, że poziomy cen i wolumenów, dotyczące samego kryptosystemu i przestrzeni 
dyskowej są założeniami przyjętymi dla potrzeb prognozy finansowej. Przyjęto zatem średnie poziomy 
cen i wolumenów, pomijając m.in. sprzedaż pakietową obejmującą ewentualne rabaty i przyjmując 
optymalną wielkość przestrzeni dyskowej dla pojedynczej stacji roboczej. 
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5.3. Wyniki	wyceny	Spółki	metodą	DCF	

Tabela 2 Wyniki wyceny wartości rynkowej Spółki metodą DCF (wartości w tys. PLN). 

Wycena DCF 2019  2020  2021  2022  2023  >2023 

EBIT 2 227,1  6 254,5  15 906,4  28 142,4  41 831,7  41 831,7 
Stopa podatkowa 19%  19%  19%  19%  19%  19% 
NOPLAT  1 804,0  5 066,2  12 884,2  22 795,4  33 883,7  33 883,7 
Amortyzacja 261,9  261,9  261,9  261,9  261,9   
Nakłady inwestycyjne -  -  -  -  -   
Inwestycje w kapitał obrotowy 1 731,3  1 774,3  3 844,4  4 169,1  3 886,8  - 
FCF 334,5  3 553,8  9 301,7  18 888,2  30 258,8  33 883,7 
   

 
 

 
 

 
 

 
   

Dług/(Dług+Kapitał) (%) 18,3%  13,0%  8,6%  5,8%  4,1%   
Stopa wolna od ryzyka (%) 3,2%  3,2%  3,2%  3,2%  3,2%   
Premia rynkowa (%) 7,1%  7,1%  7,1%  7,1%  7,1%   
Premia za pozostałe ryzyko specyficzne 4,5%  4,5%  4,5%  4,5%  4,5%   
Koszt długu po podatku (%) 8,1%  8,1%  8,1%  8,1%  8,1%   
Koszt kapitału (%) 14,8%  14,8%  14,8%  14,8%  14,8%   
WACC (%) 13,6%  14,0%  14,3%  14,5%  14,6%   
  

           
Wartość bieżąca FCF 306  2 848  6 523  11 573  16 183   
Suma DFCF 37 431,78 

        
    

Stopa wzrostu FCF po '23 1,5% 
  Analiza wrażliwości      

Zdyskontowana wartość rezydualna 135 691 
   WACC     

    
Dług netto 1 554 

    13,5% 14,0% 14,5% 15,0% 15,5%     

Pozostałe aktywa nieoperacyjne 0,0 
  

0,50% 133 159 126 585 120 510 114 882 109 656     
Kapitały mniejszości 0,0 

  
1,00% 137 894 130 894 124 443 118 481 112 958     

Wartość spółki (w tys.) 171 569 
 g 1,50% 143 021 135 546 128 677 122 346 116 495     

Dyskonto  (płynność) 25%   
2,00% 148 591 140 583 133 247 126 506 120 293     

Wartość spółki po dyskoncie (w tys.) 128 677 
  

2,50% 154 665 146 056 138 197 130 998 124 382     
Liczba akcji (w tys. szt.) 2 564 

        
    

Wycena spółki (w tys. PLN) 128 677                   

Wycena akcji spółki (w PLN) 50,18                     

Źródło: Opracowanie własne. 

Dla wyliczenia wartości obecnej przyszłych strumieni pieniężnych w prognozie założono stopę 
dyskonta odzwierciedlającą średni ważony koszt kapitału (WACC), którego poszczególne elementy 
ustalono w następujący sposób: 

• Jako stopę wolną od ryzyka przyjęto średnią rentowność polskich obligacji 10-letnich. Na 
potrzeby wyceny wysokość stopy wolnej od ryzyka została ustalona na 3,20%. 

• Przyjęto premię za ryzyko rynkowe na poziomie 7,14% (szacunek na podstawie A. Damodaran 
– aktualizacja na miesiąc styczeń 2019). 

• Współczynnik beta został pominięty w kalkulacji kosztu kapitału, ponieważ akcje Spółki nie są 
notowane na giełdzie, stąd wartość ta nie może być znacząca. Zamiast tego użyto premii za 
pozostałe ryzyko specyficzne, która została założona na poziomie 4,5%.  

• Koszt długu przyjęto na poziomie średniego oprocentowania z długu odsetkowego na poziomie 
8,7%. 

• Stopę wzrostu wolnych przepływów pieniężnych po roku 2023 przyjęto na poziomie 1,5%. 
• Stopa podatkowa została natomiast przyjęta w wysokości 19%. 
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6. Prognoza	sprawozdań	finansowych	

6.1. Prognoza	rachunku	wyników	

Prognoza rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym została sporządzona na podstawie 
szacunków przychodów i kosztów rodzajowych w latach 2019-2023. W okresie objętym prognozą dla 
uproszczenia zakłada się brak zmian stanu produktów.  

W prognozie przyjmuje się założenie, że wysokość strat i zysków wzajemnie równoważą się, stąd saldo 
z działalności pozaoperacyjnej w kolejnych latach prognozy równe jest zero. 

Koszty finansowe stanowią z kolei odsetki od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek. 
Podstawą dla szacunków przychodów finansowych Spółki jest natomiast średni poziom środków 
pieniężnych w ciągu roku. W prognozie przyjmuje się konserwatywne założenie braku osiągania 
przychodów finansowych. Stawka opodatkowania wynosi 19% 

Tabela zawiera prognozę rachunku zysków i strat Spółki w latach 2019-2023. 

Tabela 3 Prognoza rachunku zysków i strat (wartości w tys. PLN). 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Przychody netto ze sprzedaży                      12 892                       19 236                       33 215                       51 210                       71 750  

zmiana% 81,4% 49,2% 72,7% 54,2% 40,1% 
Koszty działalności operacyjnej, w 
tym:                    (10 665)                    (12 982)                    (17 308)                    (23 068)                    (29 918) 

Amortyzacja                           262                            262                            262                            262                            262  

Materiały i energia                           137                            206                            309                            464                            696  

Usługi obce                        8 095                       10 192                       14 249                       19 667                       26 077  

Podatki i opłaty                             12                              12                              12                              12                              12  

Wynagrodzenia                           277                            333                            400                            479                            575  

Ubezpieczenia społeczne                             12                              14                              17                              21                              25  

Pozostałe                        1 869                         1 962                         2 060                         2 163                         2 271  

Wartość sprzedanych towarów                             -                                -                                -                                -                                -    

Zysk ze sprzedaży                        2 227                         6 255                       15 906                       28 142                       41 832  

marża ze sprzedaży 17,3% 32,5% 47,9% 55,0% 58,3% 

EBITDA                        2 489                         6 516                       16 168                       28 404                       42 094  

Marża EBITDA  19,3% 33,9% 48,7% 55,5% 58,7% 

 Pozostałe przychody operacyjne netto                              -                                -                                -                                -                                -    

EBIT                        2 227                         6 255                       15 906                       28 142                       41 832  

marża EBIT 17,3% 32,5% 47,9% 55,0% 58,3% 

Przychody finansowe                             -                                -                                -                                -                                -    

 Koszty finansowe                          (221)                         (221)                         (221)                         (221)                         (221) 

Wynik na działalności finansowej                         (221)                         (221)                         (221)                         (221)                         (221) 

Zysk z działalności gospodarczej                        2 006                         6 034                       15 686                       27 922                       41 611  

 Zysk brutto                         2 006                         6 034                       15 686                       27 922                       41 611  

 Podatek dochodowy                            381                         1 146                         2 980                         5 305                         7 906  

ef. Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 

Zysk netto                        1 625                         4 887                       12 705                       22 616                       33 705  

marża netto 12,6% 25,41% 38,25% 44,16% 46,98% 

zmiana% 966,3% 200,7% 160,0% 78,0% 49,0% 

Zysk netto powtarzalny                        1 625                         4 887                       12 705                       22 616                       33 705  

Źródło: Opracowanie własne. 
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6.2. Prognoza	bilansu	

Tabela 4 Prognoza bilansu (wartości w tys. PLN). 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Aktywa razem 13 473 18 402 27 295 39 864 55 593 

 Aktywa trwałe                         6 821                         6 559                         6 297                         6 035                         5 774  

 Wartości niematerialne i prawne                            746                            746                            746                            746                            746  

 Inne wartości niematerialne i prawne                            746                            746                            746                            746                            746  

 Wartość firmy - jednostki zależne                              -                                -                                -                                -                                -    

 Rzeczowe aktywa trwałe:                         2 443                         2 181                         1 919                         1 657                         1 395  

 grunty                              -                                -                                -                                -                                -    

 budynki i budowle                              -                                -                                -                                -                                -    

 maszyny i urządzenia                              -                                -                                -                                -                                -    

 środki transportu                              -                                -                                -                                -                                -    

 inne środki trwałe                              -                                -                                -                                -                                -    

 środki trwałe w budowie + zaliczki                         2 705                         2 705                         2 705                         2 705                         2 705  

 Należności długoterminowe                              -                                -                                -                                -                                -    

 Inwestycje długoterminowe                         3 620                         3 620                         3 620                         3 620                         3 620  

 Długoterminowe RM                         12,00                         12,00                         12,00                         12,00                         12,00  

Aktywa obrotowe 6 651 11 843 20 998 33 828 49 819 

Zapasy                             -    0 0 0 0 

udział w przychodach 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Należności handlowe                        5 298  7 115 11 056 15 342 19 346 

udział w przychodach 41,1% 37,0% 33,3% 30,0% 27,0% 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 1 346 4 721 9 934 18 479 30 466 

gotówka 802 4 177 9 390 17 935 29 922 

 Krótkoterminowe RM                           7,30                           7,30                           7,30                           7,30                           7,30  

Pasywa razem 13 473 18 402 27 295 39 864 55 593 

Kapitał własny 9 796 14 683 23 479 35 931 51 543 

Kapitał podstawowy 256 256 256 256 256 

 Kapitał zapasowy                         7 932                         7 932                         7 932                         7 932                         7 932  

 Akcje własne                              -                                -                                -                                -                                -    

 Zyski zatrzymane                            (17)                        1 608                         2 585                         5 126                         9 650  

 Zysk netto                         1 625                         4 887                       12 705                       22 616                       33 705  

 Zobowiązania                         2 738                         2 780                         2 877                         2 994                         3 111  

 Zobowiązania długoterminowe                         2 200                         2 200                         2 200                         2 200                         2 200  

 kredyty i pożyczki                              -                                -                                -                                -                                -    

 dłużne papiery wartościowe (obligacje)                         2 200                         2 200                         2 200                         2 200                         2 200  

 Inne                              -                                -                                -                                -                                -    

 Zobowiązania krótkoterminowe                            538                            580                            677                            794                            911  

 z tytułu dostaw i usług                            444                            487                            584                            700                            818  

udział w przychodach 3,4% 2,5% 1,8% 1,4% 1,1% 

 kredyty i pożyczki                              -                                -                                -                                -                                -    

 z tytułu emisji dłużnych papierów                              -                                -                                -                                -                                -    

 z tytułu podatków                              56                              56                              56                              56                              56  

 pozostałe                              37                              37                              37                              37                              37  

 RM                            939                            939                            939                            939                            939  

 Rezerwy na zobowiązania                              -                                -                                -                                -                                -    

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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6.3. Prognoza	rachunku	przepływów	pieniężnych	

Tabela 5 Prognoza rachunku przepływów pieniężnych (wartości w tys. PLN). 

  2019 2020 2021 2022 2023 
Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej                           377                         3 596                         9 344                       18 930                       30 301  

Zysk netto                        1 625                         4 887                       12 705                       22 616                       33 705  

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                             -                                -                                -                                -                                -    

Amortyzacja                           262                            262                            262                            262                            262  

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                           221                            221                            221                            221                            221  
(Zysk) strata z tytułu działalności 
inwestycyjnej                             -                                -                                -                                -                                -    

Zmiana stanu rezerw                             -                                -                                -                                -                                -    

Zmiana stanu zapasów                             37                              -                                -                                -                                -    

Zmiana stanu należności                      (1 914)                      (1 817)                      (3 942)                      (4 286)                      (4 004) 
Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek 
i kredytów                           145                              42                              97                            116                            117  
Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych                             -                                -                                -                                -                                -    

Inne korekty                             -                                -                                -                                -                                -    
Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej                              -                                -                                -                                -                                -    

Wpływy                              -                                -                                -                                -                                -    
Zbycie wartości niematerialnych i 
prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych                             -                                -                                -                                -                                -    

Zwrot pożyczek                             -                                -                                -                                -                                -    

Zbycie aktywów finansowych                             -                                -                                -                                -                                -    

Odsetki otrzymane                             -                                -                                -                                -                                -    

Wydatki                             -                                -                                -                                -                                -    

Wydatki na aktywa finansowe                             -                                -                                -                                -                                -    

CAPEX                             -                                -                                -                                -                                -    

Inne wydatki inwestycyjne                             -                                -                                -                                -                                -    
Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej                          (221)                         (221)                      (4 131)                    (10 385)                    (18 314) 

I. Wpływy                              -                                -                                -                                -                                -    
Wpływy netto z emisji akcji (wydania 
udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału                             -                                -                                -                                -                                -    

Kredyty i pożyczki                             -                                -                                -                                -                                -    

Emisja dłużnych papierów wartościowych                             -                                -                                -                                -                                -    

Inne wpływy finansowe                               -                                -                                -                                -    

Wydatki                          (221)                         (221)                      (4 131)                    (10 385)                    (18 314) 

Nabycie akcji (udziałów) własnych                             -                                -                                -                                -                                -    
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 
właścicieli                             -                                -                         (3 910)                    (10 164)                    (18 093) 

Kredyty i pożyczki           

Spłata obligacji                             -                                -                                -                                -                                -    

Z tytułu innych zobowiązań finansowych                             -                                -                                -                                -                                -    

Leasing finansowy                             -                                -                                -                                -                                -    

Odsetki                         (221)                         (221)                         (221)                         (221)                         (221) 

Inne wydatki finansowe                             -                                -                                -                                -                                -    

Przepływy pieniężne netto                           156                         3 375                         5 213                         8 545                       11 987  

Środki pieniężne na początek okresu                           646                            802                         4 177                         9 390                       17 935  

Środki pieniężne na koniec okresu                           802                         4 177                         9 390                       17 935                       29 922  

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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7. Wyniki	wyceny	Spółki	metodą	DCF	z	uwzględnieniem	modelu	
ekspansji	zagranicznej	

Tabela 6 Wyniki wyceny wartości rynkowej Spółki metodą DCF z uwzględnieniem modelu ekspansji zagranicznej (wartości w tys. PLN). 

Wycena DCF 2019  2020  2021  2022  2023  >2023 

EBIT (33 358,6)  39 432,3  182 845,6  366 715,3  696 226,3  696 226,3 

Stopa podatkowa 26%  26%  26%  26%  26%  26% 

NOPLAT  (24 785,4)  29 298,2  135 854,3  272 469,5  517 296,2  517 296,2 

Amortyzacja 333,2  489,9  489,9  489,9  489,9   

Nakłady inwestycyjne -  -  -  -  -   

Inwestycje w kapitał obrotowy 3 999,6  22 395,2  23 295,8  40 289,0  72 049,7  - 

FCF (28 451,9)  7 392,9  113 048,4  232 670,4  445 736,4  517 296,2 

   
 

 
 

 
 

 
 

   

Dług/(Dług+Kapitał) (%) 6,6%  3,6%  1,1%  0,5%  0,2%   

Stopa wolna od ryzyka (%) 3,2%  3,2%  3,2%  3,2%  3,2%   

Premia rynkowa (%) 7,1%  7,1%  7,1%  7,1%  7,1%   

Premia za pozostałe ryzyko specyficzne 4,5%  4,5%  4,5%  4,5%  4,5%   

Koszt długu po podatku (%) 7,5%  7,5%  7,5%  7,5%  7,5%   

Koszt kapitału (%) 14,8%  14,8%  14,8%  14,8%  14,8%   

WACC (%) 19,4%  19,6%  19,8%  19,8%  19,8%   

  
           

Wartość bieżąca FCF -25 086  5 451  69 608  119 581  191 187   

Suma DFCF                                     
360 740,33  

        
    

Stopa wzrostu FCF po '23 1,5% 
  Analiza wrażliwości      

Zdyskontowana wartość rezydualna 
                                 

1 167 
944,32  

   WACC     
    

Dług netto                                       
19 915,89  

   
18,8% 19,3% 19,8% 20,3% 20,8%     

Pozostałe aktywa nieoperacyjne 0,0 
  

0,50% 1 169 882 1 122 601 1 078 061 1 036 048 996 368     
Kapitały mniejszości 0,0 

  
1,00% 1 199 883 1 150 534 1 104 108 1 060 372 1 019 114     

Wartość spółki (w tys.)                                    
1 508 768,8  

 g 1,50% 1 231 615 1 180 034 1 131 577 1 085 988 1 043 037     
Dyskonto  (płynność) 25%   

2,00% 1 265 234 1 211 236 1 160 586 1 113 002 1 068 231     
Wartość spółki po dyskoncie (w tys.)                                       

1 131 577  
  

2,50% 1 300 912 1 244 294 1 191 271 1 141 532 1 094 800     
Liczba akcji (w tys. szt.)                                         

2 564,22  
        

    

Wycena spółki (w tys. PLN) 1 131 577                   

Wycena akcji spółki (w PLN) 441,29                     

Źródło: Opracowanie własne. 

Dla wyliczenia wartości obecnej przyszłych strumieni pieniężnych w prognozie założono stopę 
dyskonta odzwierciedlającą średni ważony koszt kapitału (WACC), którego poszczególne elementy 
ustalono w analogiczny sposób jak w przypadku modelu krajowego, tj.: 

• Jako stopę wolną od ryzyka przyjęto średnią rentowność polskich obligacji 10-letnich -  3,20%. 
• Przyjęto premię za ryzyko rynkowe na poziomie 7,14% 
• Premia za pozostałe ryzyko specyficzne, która została założona na poziomie 4,5%.  
• Koszt długu na poziomie 8,7%. 
• Stopę wzrostu wolnych przepływów pieniężnych po roku 2023 przyjęto na poziomie 1,5%. 
• Stopa podatkowa została natomiast przyjęta zgodnie z założeniami z modelu ekspansji w 

wysokości 25,7%  
• Dodatkowo, przyjęto premię WACC na poziomie 5%. 
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8. Otoczenie	rynkowe	

Rynek bezpieczeństwa danych IT 
 
W ostatnich latach rola cyberbezpieczeństwa na świecie znacząco wzrosła. Zgodnie z przewidywaniami 
ekspertów trend ten będzie się znacznie pogłębiał w najbliższej przyszłości, co znajduje potwierdzenie 
w danych finansowych. Według danych firmy badawczej Gartner, w 2015 roku rynek rozwiązań IT 
związanych z bezpieczeństwem wart był 77 mld USD. Ta sama firma szacuje wartość rynku 
cyberbezpieczeństwa w 2017 r. na 93 mld USD. Firma badawcza Cybersecurity Ventures szacuje z kolei, 
że w 2019 roku wartość rynku przekroczy 155 mld USD, a według danych zaprezentowanych przez 
firmę Markets and Markets, w 2020 r. rynek osiągnie wartość ponad 170 mld USD. 

 
Rysunek 10 Wartość rynku cyberbezpieczeństwa na świecie w latach 2013-2017 (w mld USD)  

 
Źródło: opracowanie własne na odstawie danych Gartner 

 
Podstawowym katalizatorem wzrostu rynku jest zwiększenie świadomości zagrożeń wśród 
użytkowników danych w sieci, przede wszystkim przedsiębiorców. Zgodnie z raportem Europejskiej 
Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), 75% spośród badanych przedstawicieli biznesu 
potwierdziło, że cyberataki stały się jednym z głównych wyzwań dla ich działalności i bezpiecznego 
prowadzenia biznesu. Większość badanych zaznacza, że jest świadoma tego, że była celem cyberataku, 
przy czym 30% badanych stwierdza, że atak miał znaczący wpływ na biznes.  

Zgodnie z raportem The Global State od Information Security Survey 2015, opracowanym przez firmę 
PwC, skala zagrożeń atakami w cyberprzestrzeni dynamicznie rośnie. W ostatnich latach liczba 
cyberataków notowanych przez firmy na świecie wzrosła o 48%, do 42,8 mln, czyli ponad 117 tys. 
ataków dziennie. W 2015 r. wzrost ten wyniósł 38%. Sytuacja w Polsce zbliżona jest do dynamiki 
obserwowanej na świecie, gdzie mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie 46%.  
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Rysunek 11 Liczba incydentów bezpieczeństwa na świecie w latach 2009-2014 (w mln) 

 
Źródło: opracowanie własne na odstawie danych PwC 

 
Rocznie na cyberprzestępczości światowa gospodarka traci od 375 mld USD do 575 mld USD, co w 
przeliczeniu na firmę daje straty w wysokości średnio ok. 2,7 mln USD. W przypadku dużych 
przedsiębiorstw przeciętne straty sięgają 10,8 mln USD, średnich - 3 mln USD, natomiast małych – 0,73 
mln USD. 

 
Rysunek 12 Wydatki na cyberbezpieczeństwo na świecie w latach 2010-2014 (jako % budżetu IT) 

 
Źródło: opracowanie własne na odstawie danych PwC 

 
Na świecie przeciętne budżety na zapewnienie bezpieczeństwa IT rokrocznie wzrastają. W naszym 
kraju w 2014 r. deklarowany budżet na bezpieczeństwo stanowił średnio 5,5% nakładów na IT, wobec 
2,7% w roku poprzednim. Warto zaznaczyć, że zgodnie z wynikami badania PwC „Światowy Stan 
Bezpieczeństwa Informacji 2016 ” udział ten wzrósł w 2015 r. do 10%.. Poniższa tabela przedstawia 
średni budżet na bezpieczeństwo IT polskich przedsiębiorstw. 
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Tabela 7 Średni budżet na bezpieczeństwo IT polskich przedsiębiorstw 

Wielkość firmy Mała Średnia Duża 

Wielkość budżetu całkowitego organizacji < 100 mln PLN 100-500 mln PLN > 500 mln PLN 

Średni budżet na bezpieczeństwo IT 721 tys. PLN 1 552 tys. PLN 4 270 tys. PLN 
Źródło: opracowanie własne na odstawie danych PwC 

 

Według badań przeprowadzonych przez firmę IDC rynek rozwiązań służących bezpieczeństwu IT w 
Polsce wart jest 342 mln USD (wzrost 8% r/r), co stanowi niemal połowę rynku w krajach Europy 
Środkowej (Polsce, Rumunii, Czechach i na Węgrzech). Przewiduje się, że do 2019 roku rynek będzie 
wzrastał w tempie średniorocznym około 7%.  

Podobnie jak na świecie, polskie firmy są coraz bardziej świadome tego, że w bezpieczeństwo IT trzeba 
inwestować. Ataki cyberprzestępców dotyczą już nie tylko wielkich międzynarodowych firm i instytucji 
rządowych, lecz także mniejszych podmiotów oraz władz samorządowych. 

W segmencie oprogramowania najpopularniejsze są rozwiązania do zabezpieczenia komputerów, co 
wynika ze struktury przedsiębiorstw w Polsce (ponad 90 proc. to małe i średnie firmy). Mali 
przedsiębiorcy cenią przede wszystkim prostotę użytkowania, brak konieczności skomplikowanej 
instalacji czy integracji. 

 
Rynek przetwarzania danych w chmurze 
 
Według danych firmy Gartner globalny rynek przetwarzania danych w chmurze wart był w 2017 r. 247 
mld USD, co oznaczało wzrost r/r o ok. 20%. Szacunki na rok 2018 zapowiadają wzrost do 305,8 mld 
USD, 355,6 mld w 2019, aby w 2020 roku osiągnąć nawet 411 mld USD. Według ekspertów najszybciej 
rosnącym segmentem cloud computingu będzie Infrastructure as a service (IaaS), czyli usługa 
polegająca na korzystaniu za pośrednictwem sieci ze sprzętu informatycznego, czyli wirtualnych 
serwerów lub ich komponentów. Ma to istotne znaczenie dla rozwiązań takich jak UseCrypt, 
oferujących wirtualny serwer do bezpiecznego przechowywania danych. Przewiduje się, że segment 
SaaS będzie również notował kolejne wzrosty w dłuższym terminie. 
 
Rysunek 13 Wartość globalnego rynku przetwarzania danych w chmurze w latach 2012-2016 (w mld USD) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gartner 

Analizując dane firmy Gartner dotyczące wielkości rynku cloud computingu na świecie należy zwrócić 
uwagę na fakt, że obejmują one również kategorie, które powstały wraz z początkiem Internetu, tj. 
reklamę w sieci oraz proces biznesowy jako usługę. Reklama internetowa, odpowiadająca za niemal 
połowę rynku przetwarzania danych w chmurze (45%), stanowiła powszechnie znany segment dużo 
wcześniej zanim powstało pojęcie chmury, i będzie zapewne kontynuować swój dynamiczny wzrost w 
przyszłości. To samo dotyczy drugiej co do wielkości kategorii BPaaS, odpowiadającej za ponad 22% 
rynku cloud computingu. 
Tym samym, w celu oszacowania realnej wielkości rynku przetwarzania danych IT, konieczne jest 
dokładne zdefiniowanie usług oferowanych w chmurze. Usługi w chmurze rozumiane są jako: 

1. SaaS, czyli aplikacje biznesowe świadczone jako usługi w modelu abonamentowym, 
2. PaaS i IaaS, czyli platformy i infrastruktura jako usługi, które dostępne są odpłatnie oraz, 
3. dodatkowe usługi, jak zarządzanie chmurą czy usługi bezpieczeństwa (SECaaS), również 

oferowane w modelu odpłatnym (pay per use model). 

W związku z powyższym realna wielkość rynku cloud computingu na świecie nie powinna obejmować 
kategorii reklamy internetowej oraz BPaaS. W poniższej tabeli przedstawiona została realna wartość 
globalnego rynku przetwarzania danych. 
 
Tabela 8 Realna wartość rynku cloud computingu na świecie w latach 2017-2020P) 

  2016 2017 2018P 2019P 2020P 

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) 37,7 60,2 73,6 87,2  101,9     

Platforma jako usługa (PaaS) 4,6 11,9 15 18,6  22,7     

Infrastruktura jako usługa (IaaS) 22,4 30 40,8 52,9  67,4     

Zarządzanie chmurą i usługi bezpieczeństwa 6,2 8,7 10,5 12,3  14,1     

Wartość całego rynku 70,9 110,8 139,9 171 206,1 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gartner 

 
Biorąc pod uwagę powyższe dane realna wartość globalnego rynku cloud computingu na świecie 
wynosiła w 2017 r. 110,8 mld USD oraz 139,9 mld USD w 2018 r., co przekładać się będzie na wzrost 
na poziomie 26,3% r/r. 
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Rysunek 14 Struktura globalnego rynku cloud computingu w 2017 r. i prognoza 2018 r. 

 
  2017 r.              Prognoza na 2018 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gartner 

 
Wedlug danych Gartnera usługi świadczone w chmurze, takie jak zarządzanie chmurą i usługi 
bezpieczeństwa, wygenerowały w 2017 r. za 8,7 mld USD,  co stanowiło 8,7% realnej wartości całego 
rynku cloud computingu. Prognozuje się, że do 2020 r. wartość ta osiągnie poziom 14,1 mld USD. 
 
Rysunek 15 Wartość globalnego rynku bezpieczeństwa w chmurze w latach 2015-2017 i prognoza na lata 2018-2020 (w mld USD) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gartner 

 
Jeśli chodzi o wartość polskiego rynku cloud computingu, to według danych PMR w 2016 r. jego 
wartość wyniosła 689 mln PLN (32% r/r). 
 
Rysunek 16 Wartość polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze w latach 2012-2016 (w mln PLN) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PMR 

 
Struktura polskiego rynku cloud computingu zbliżona jest od struktury na świecie – za największą część 
rynku odpowiada segment SaaS (62%), drugim co do wielkości segmentem jest IaaS (28%), a kategorią 
odpowiadającą za najmniejszą część rynku jest PaaS (10%). W polskich opracowaniach pojawiają się 
jedynie trzy najważniejsze segmenty rynku, w analizach dotyczących rynku globalnego wyróżnia się 
jeszcze segment usług dodatkowych, takich jak zarządzanie chmurą i usługi bezpieczeństwa. 
 

 
Rysunek 17 Struktura rynku cloud computingu w Polsce 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IDC 

 
Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie firmy IDC rynek usług w chmurze jest jednym z 
najdynamiczniej rozwijających się obszarów IT w Polsce. Według prognoz w roku 2019 wartość rynku 
usług w chmurze przekroczy w Polsce 450 mln USD, co stanowić będzie ok. 11% całego rynku usług IT 
w Polsce. 
 
Polska jest też istotny rynkiem w kontekście rozwoju technologii chmury obliczeniowej w całej Europie 
Środkowo-Wschodniej. W 2015 r. wartość rynku usług cloud computingu wynosiła w tym regionie (z 
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wyłączeniem Rosji) 385 mln USD, co podobnie jak w przypadku rynku bezpieczeństwa danych IT, 
odpowiada za niemal połowę całego rynku w regionie. 
 
Jak wynika z analiz IDC, skłonność do korzystania z chmury obliczeniowej w Polsce w niewielkim stopniu 
jest zależna od wielkości firmy czy branży, w jakiej ona działa. Dużo istotniejsze jest nowoczesne 
podejście do korzystania z IT i zrozumienie, że chmura może być narzędziem wspierającym działania 
biznesowe. Sukces odnoszą ci dostawcy, którzy potrafią zidentyfikować takich klientów lub 
zaproponować im rozwiązania bezpośrednio przekładające się na usprawnienie biznesu.  
 
Rozwój usług cloud computing w Polsce nie przebiega jednak w taki sam sposób w segmencie firm 
dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Firmy duże w głównej mierze korzystają z 
rozwiązań dostępnych w chmurze prywatnej w celu optymalizacji własnych zasobów. Segment MŚP 
jest naturalnym odbiorcą rozwiązań w chmurze publicznej. Korzystając z tego modelu, firmy MŚP 
zyskują większą kontrolę nad wydatkami oraz możliwość ich rozłożenia w czasie. 
 
Rynek docelowy 
 
Wartość rynku docelowego dla UseCrypt (w tym rozwiązań planowanych do opracowania w 
przedmiotowym Laboratorium) została oszacowana przy wykorzystaniu metody top-down (popyt 
szacowany wartościowo). Rynek docelowy całkowity (TAM - Total Available / Addressable Market) to 
światowy rynek cloud computingu. Cyberbezpieczeństwo chmury obliczeniowej stanowić będzie 
podstawowy obszar badawczy Laboratorium. Zakłada się, że innowacyjne rozwiązania będące efektem 
prac B+R realizowanych w Laboratorium będą docelowo sprzedawane w skali globalnej (zarówno w 
formie sprzedaży bezpośredniej przez Spółkę, jak i w postaci sprzedaży prawd do algorytmu dla 
światowych „gigantów” z branży bezpieczeństwa systemów informatycznych). Dodatkowo, z 
konserwatywnego punktu widzenia przedstawia się dodatkową analizę polskiego rynku docelowego, 
który posiada znaczny potencjał rozwoju. 
 
Tabela 9 Rynek docelowy całkowity (TAM) dla produktów i usług UseCrypt 

Rynek Polska 
TAM - wartość rynku docelowego całkowitego UseCrypt 
(Świat) 70,9 mld USD 

  
TAM - wartość rynku docelowego całkowitego UseCrypt 
(Polska) 689 mln PLN 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Rynek docelowy dostępny (SAM - Serviceable Addressable Market) został oszacowany jako rynek 
bezpieczeństwa danych w chmurze. Obejmuje on rozwiązania takie jak zarządzanie tożsamością i 
dostępem (ang. identity and access management, IAM), szyfrowanie danych, czy też zabezpieczania e-
maili i sieci www.  
 
Tabela 10 Oszacowanie rynku docelowego SAM dla UseCrypt w Polsce 

  

689 mln PLN Wartość polskiego rynku cloud computingu 

X  

5,5% Udział rozwiązań dot. bezpieczeństwa w rynku cloud computingu na świecie 

=  
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37,9 mln PLN Wartość rynku docelowego SAM dla produktów i usług UseCrypt w Polsce 
Źródło: opracowanie własne 

 
Zgodnie z wcześniej przedstawionymi szacunkami, rynek bezpieczeństwa stanowi 5,5% całkowitego 
rynku przetwarzania danych w chmurze. Tym samym wartość rynku SAM na poziomie Polski 
oszacowana została jako 5,5% całkowitego rynku cloud computingu i wynosi 37,9 mln PLN. W skali 
świata rynek docelowy SAM osiąga z kolei wartość 3,90 mld USD. 
 
Tabela 11 Rynek docelowy dostępny (SAM) dla produktów i usług UseCrypt 

Rynek Polska 
SAM - wartość rynku docelowego dostępnego UseCrypt 
(Świat) 3,90 mld USD 

  
SAM - wartość rynku docelowego dostępnego UseCrypt 
(Polska) 37,9 mln PLN 

  
Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 12 Oszacowanie rynku docelowego SOM dla UseCrypt w Polsce 

  

37,9 mln PLN Wartość polskiego rynku bezpieczeństwa w chmurze 

X  

40% Udział rozwiązań związanych z szyfrowaniem i zarządzaniem tożsamością i dostępem w rynku 
bezpieczeństwa w chmurze na świecie 

X  

80% Udział rozwiązań analogicznych do UseCrypt w rynku szyfrowania oraz zarządzania 
tożsamością i dostępem w chmurze 

=  

12,1 mln PLN Wartość rynku docelowego SAM dla produktów i usług UseCrypt w Polsce 
Źródło: opracowanie własne 

 
Podstawowym obszarem działalności UseCrypt są usługi w zakresie ochrony danych poprzez ich 
szyfrowanie i przechowywanie w chmurze. Zgodnie z analizami firmy Technavio, rynek szyfrowania 
oraz zarządzania tożsamością i dostępem stanowi 40% rynku bezpieczeństwa danych w chmurze. 
Dodatkowo zakładamy, że rynek możliwy do przejęcia przez produkty i usługi UseCrypt powstałe w 
wyniku prac B+R, stanowił będzie 80% rynku szyfrowania oraz zarządzania tożsamością i dostępem w 
chmurze.  
 
Tabela 13 Rynek docelowy (SOM) dla produktów i usług UseCrypt 

Rynek Polska 

SOM - wartość rynku docelowego UseCrypt (Świat) 1,2 mld USD 

  

SOM - wartość rynku docelowego UseCrypt (Polska) 12,1 mln PLN 

  
Źródło: Opracowanie własne 
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9. Załączniki	

1. Model finansowy w formacie MS Excel 
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Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP REGON: 362574367, NIP: 5272745461

3.Firma, pod którą spółka działa USECRYPT SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA

2.Adres ul.  PUŁAWSKA, nr 2, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-566, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej ------

4.Adres strony internetowej ------

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów
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Rubryka 4 - Informacje o statucie

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1 30.06.2015 R., NOTARIUSZ MAREK HRYMAK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MAREK
HRYMAK; NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK S.C. UL. CHMIELNA 73B LOK. LU10 W
WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 7327/2015

2 AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.10.2015R., REP.A NR 12632/2015 PRZED NOTARIUSZEM
MARKIEM HRYMAKIEM, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MAREK HRYMAK NOTARIUSZ
DANIEL KUPRYJAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA, UL.CHMIELNA 73B LOK.LU10, 00-801 WARSZAWA,
ZMIENIONY ZOSTAJE §3 UST.1 STATUTU SPÓŁKI.

3 AKT NOTARIALNY Z DN. 01.08.2016R., REP. A NR 9748/2016, NOTARIUSZ MAREK HRYMAK -
KANCELARIA NOTARIALNA, UL. CHMIELNA 73B LOK.LU10, 00-801 WARSZAWA
ZMIANA § 3 UST.1 STATUTU SPÓŁKI

4 04.10.2017 R., REP. A NR 13782/2017, NOTARIUSZ MAREK HRYMAK, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 1 UST. 1, § 1 UST. 2, § 3 UST. 1, § 4 UST. 1, § 4 UST.
2

5 29.06.2018R., REP. A NR 10143/2018, NOTARIUSZ MAREK HRYMAK, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE
ZMIENIONO TREŚĆ: §3 UST.1 LIT. A), §7 UST.4, §7 UST.5, §10 UST.1, §10 UST.4, §10 UST.7,
§15 UST.1
DODANO: §10 UST.10

6 PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU- AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.07.2018R.  NOTARIUSZ
MACIEJ BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 6608/2018 ORAZ
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU- AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.10.2018R., NOTARIUSZ
PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 9038/2018, ORAZ
AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.11.2018R., REP. A NR 10422/2018, NOTARIUSZ PAWEŁ
ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE-ZMIANA: § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI;

7 PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU- AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.07.2018R.  NOTARIUSZ
MACIEJ BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 6608/2018 ORAZ
PROTOKÓŁ Z POSIEDZIENIA ZARZĄDU - AKT NOTARIALNY Z 10.09.2018R., NOTARIUSZ
PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8004/2018,
ZMIANA: § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI;
PROTOKÓŁ Z NWZ- AKT NOTARIALNY Z 27.08.2018R., NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 7529/2018, ZMIANA: § 2 UST. 3, § 4
UST. 7 STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki

------

4.Czy statut przyznaje uprawnienia
osobiste określonym akcjonariuszom lub
tytuły uczestnictwa w dochodach lub
majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału
w zysku?

NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów
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Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego 256 422,20 ZŁ

2.Wysokość kapitału docelowego 169 687,59 ZŁ

3.Liczba akcji wszystkich emisji 2564222

4.Wartość nominalna akcji 0,10 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału
wpłaconego

256 422,20 ZŁ

6.Wartość nominalna warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego

------

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu

Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisja akcji

1 1.Nazwa serii akcji A

2.Liczba akcji w danej serii 1000000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 

2 1.Nazwa serii akcji B

2.Liczba akcji w danej serii 750000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 

3 1.Nazwa serii akcji C

2.Liczba akcji w danej serii 512500

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 

4 1.Nazwa serii akcji D

2.Liczba akcji w danej serii 31500

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 

5 1.Nazwa serii akcji E

2.Liczba akcji w danej serii 228571

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
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akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

 

6 1.Nazwa serii akcji F

2.Liczba akcji w danej serii 41651

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są
upoważnieni do emisji warrantów
subskrypcyjnych?

NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W
IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MAZUR 

2.Imiona SANDRA KATARZYNA

3.Numer PESEL/REGON 88040304908

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ------

2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SIERAKOWSKI 

2.Imiona JAKUB ADAM

3.Numer PESEL/REGON 80071801456

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład NIE
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zarządu została zawieszona w
czynnościach?

7.Data do jakiej została zawieszona ------

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1 1.Nazwisko KADE 

2.Imiona JACEK MAREK

3.Numer PESEL 87100707215

2 1.Nazwisko LISIECKI 

2.Imiona TOMASZ 

3.Numer PESEL 75051104294

3 1.Nazwisko OSIŃSKI 

2.Imiona ADAM MARCIN

3.Numer PESEL 75082807854

4 1.Nazwisko MAYER 

2.Imiona MICHAEL 

3.Numer PESEL ---

5 1.Nazwisko RABIN 

2.Imiona YUVAL 

3.Numer PESEL ---
 

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności
przedsiębiorcy

1 96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

2.Przedmiot pozostałej działalności
przedsiębiorcy

1 18, 20, Z, REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

2 62, 0, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

3 64, 91, Z, LEASING FINANSOWY

4 63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA

5 74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

6 82, 19, Z, WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA
SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA

7 45, , , HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA
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POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

8 46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

9 47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w
polu

Data złożenia Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu
rocznego sprawozdania
finansowego

1 23.12.2016 OD 24.09.2015 DO 31.12.2015

2 18.07.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

3 11.07.2018 OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

2.Wzmianka o złożeniu opinii
biegłego rewidenta /
sprawozdania z badania
rocznego sprawozdania
finansowego

1 ***** OD 24.09.2015 DO 31.12.2015

2 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

3 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

3.Wzmianka o złożeniu uchwały
lub postanowienia o
zatwierdzeniu rocznego
sprawozdania finansowego

1 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

2 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

4.Wzmianka o złożeniu
sprawozdania z działalności
podmiotu

1 ***** OD 24.09.2015 DO 31.12.2015

2 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

3 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy,
za który należy złożyć sprawozdanie
finansowe

31.12.2015

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów
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Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo

w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów
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Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 07.10.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl
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