STYCZEŃ

Nr 1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A informuje, iż w dniu 6 stycznia 2009r. wpłynęła do
spółki podpisana umowa ze spółką Apteka „Pod Różami” z siedzibą w
Raciborzu,

dotycząca

udziału

sklepu

internetowego

http://www.aptekawsieci.pl/ w pasażu handlowym znajdującym się na
prowadzonym przez Spółkę portalu http://www.fabrykadiet.pl/
Spółka Apteka „Pod Różami” istnieje od 1996 roku, posiada sieć czterech
aptek w Raciborzu i portal internetowy zajmujący się sprzedażą produktów
leczniczych i materiałów medycznych, jak również doradztwem przy doborze
kosmetyków .
Umowa jest znacząca dla Emitenta ze względu na rozszerzenie asortymentu
produktów oferowanych w pasażu handlowym. Warunki umowy odpowiadają
standardowym warunkom oferowanym dla tego typu umów.
Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 § 3 ust. 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 2/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał
podpisaną umowę z dnia 21 stycznia 2009 r. ze spółką Polskie Radio
Rozgłośnia Regionalna w Warszawie - ,,Radio dla Ciebie'' S.A. z siedzibą w
Warszawie. Portal internetowy http://www.fabrykadiet.pl/ prowadzony przez
Fabrykę Diet S.A. weźmie udział w akcji promocyjno-reklamowej "Tydzień
Urody" poświęconej pielęgnacji i urodzie na antenie Radia Dla Ciebie.
Radio Dla Ciebie (jedna ze spółek Polskiego Radia SA) jest to największa
rozgłośnia lokalna działająca na terenie woj. mazowieckiego.
Jako partner akcji, Fabryka Diet SA, będzie obecna w spotach reklamowych i
audycjach sponsorowanych emitowanych na antenie RDC, a logo firmy będzie
zamieszczone na głównej stronie rozgłośni. W marcu 2009 r. na antenie RDC
będzie wyemitowanych 25 spotów reklamowych Fabryki Diet S.A.
Umowa została zawarta na ogólnych warunkach. Zarząd Emitenta uważa
podpisaną umową za istotną, ponieważ jest elementem budowy strategii
marketingowo-medialnej spółki.
Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 § 3 ust. 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

LUTY

Nr 3/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku

Zarząd Spółki Fabryka Diet S.A. informuje, że w dniu 05.02. 2009r. Rada
Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do
zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 r. sporządzonego
dnia 31.12. 2008 roku. Rada Nadzorcza wybrała BR Audyt Sp. z o.o. z
siedzibą w Płońsku przy ul. 19-go Stycznia 41B.
Spółka BR Audyt z siedzibą w Płońsku została wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców KRS dnia 30.07.2003r. pod nr 0000169310, a na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 2792 dnia 15.07.2003r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 4/2009 z dnia 11 lutego 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. informuje, że uruchomił w ramach prowadzonych
już usług pion, który będzie specjalizował się w działaniach multimedialnych.
Fabryka Diet S.A nawiązała współpracę z wiodącym na rynku dostawcą usług
dodanych,

spółką

MNI

Premium,

który

oferuje

szeroki

zakres

usług

multimedialnych dla rynku medialnego i telekomunikacyjnego.
W opinii Zarządu działalność multimedialna ma stanowić jedno z istotnych
źródeł przychodów Spółki. Spodziewane dochody z tego tytułu mają
docelowo stanowić ok. 20% zakładanych wpływów w 2009 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 5/2009 z dnia 13 lutego 2009

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu
Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd Fabryka Diet SA przekazuje
miesięczny raport dotyczący:1) - istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym
Emitenta – styczeń 2009r.2) - raportów bieżących opublikowanych w styczniu
2009r.3) – informacji na temat celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w
styczniu4) - wydarzeń mających mieć miejsce w marcu 2009r.
Ad.1) W styczniu nie wystąpiły istotne zdarzenia w otoczeniu rynkowym
Emitenta.
Ad.2)RB 1/2009 - Zawarcie umowyZarząd Fabryka Diet S.A. poinformował o
otrzymaniu w dniu 06 stycznia 2009 roku umowy ze spółką Apteką „Pod

Różami” dotyczącą udziału sklepu internetowego http://www.aptekawsieci.pl/
w pasażu handlowym znajdującym się na prowadzonym przez spółkę portalu
http://www.fabrykadiet.pl/

.RB

2/2009

-

Istotna

informacja

Spółka

przekazała informację o wpłynięciu w dniu 21 stycznia 2009 roku umowy ze
spółką Polskie Radio Rozgłośnia Radiowa w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A.
dotyczącej udziału w akcji promocyjno-reklamowej „Tydzień Urody”.
Ad.3)Spółka zrealizowała następujące cele, które przedstawione zostały w
Dokumencie Informacyjnym opublikowanym 5 grudnia 2008r. o strategii
Spółki:budowa znajomości marki „Fabryka Diet” jako najważniejszego znaku
na rynku towarów i usług związanych z dietą, prawidłowym odżywianiem
oraz zdrowym trybem życia,budowa oferty towarów i usług o najwyższej
jakości, sprawdzonych i polecanych przez specjalistów Emitenta,
Ad.4) W marcu 2009r. Zarząd Fabryka Diet S.A. planuje wprowadzenie do
pasażu handlowego na stronie http://www.fabrykadiet.pl/ jednej z większych
hurtowni artykułów pończoszniczych na terenie Warszawy i województwa
Mazowieckiego - spółki „Raj-pol” siedziba w Warszawie.Również w marcu
spółka planuje podpisanie umowy z firmą Supercar z siedzibą we Wrocławiu –
zajmującą

się

działalnością

w

zakresie

kredytów

samochodowych

i

leasingu.W ramach uruchomionego przez spółkę pionu specjalizującego się w
działaniach multimedialnych oraz współpracy z MNI Premium Zarząd Fabryka
Diet S.A. planuje zorganizowanie kolejnego okolicznościowego (Dzień Kobiet
– 8 marca) konkursu sms'owego.
Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 punkt 16 Uchwały Nr 795/2008 Zarządu
Giełdy z dnia 31 października 2008r.
Osoby reprezentujące spółkę:Monika Rola – Prezes Zarządu

Nr 6/2009 z dnia 24 lutego 2009

W wyniku zawartych w dniu 18.02.2009 r. transakcji akcjami Fabryki Diet
S.A. nastąpiły istotne zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki, o czym
Emitent poinformował za pomocą raportu nr 1/2009 przekazanym przez
system ESPI. Przedmiotem ww. transakcji były zarówno akcje serii C, które
są przedmiotem notowań na rynku NewConnect, jak też akcje serii B
niedopuszczone do Alternatywnego Systemu Obrotu.
W miejsce firmy Tolinvest S.A. w akcjonariacie pojawiło się grono osób
fizycznych, z których dwie przekroczyły próg 5% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Powyższe zmiany były możliwe dzięki
rozwiązaniu za porozumieniem stron umowy inwestycyjnej z dnia 3.03.2008
roku, zmienionej aneksem w dniu 8.10.2008 roku, zawartej pomiędzy
Paniami Moniką Rola i Magdaleną Przychodnia a Tolinvest S.A. Umowa ta
została opisana w ppkt. Umowne ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta na
stronach 13 i 14 Dokumentu Informacyjnego Spółki sporządzonego w
związku z wprowadzeniem akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect.
Dokument ten jest dostępny m.in. na stronie Spółki pod adresem:
http://www.fabrykadiet.pl/upload/Dokument_Informacyjny_Fabryka_Diet_SA
.pdf
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące spółkę:Monika Rola – Prezes Zarządu

Nr 7/2009 z dnia 27 lutego 2009

Zarząd Fabryka Diet S.A. informuje, że w dniu 26 lutego 2009 roku powziął
informację o dokonaniu wpłat na konto spółki dotyczących uzupełnienia
kapitału.
Wpłaty zostały dokonane przez osoby fizyczne, który zakupiły dotychczasowe
akcje serii B od spółki Tolinvest S.A. z siedzibą w Tolkmicku, o czym spółka
informowała w RB nr 6/2009 oraz w Raporcie nr 1/2009 w systemie ESPI.
Wysokość opłaconego kapitału zakładowego wynosi 507.424,00 zł. Kapitał
zakładowy po uwzględnieniu ww. wpłat został opłacony w całości.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące spółkę:Monika Rola – Prezes Zarządu

MARZEC

Nr 9/2009 z dnia 13 marca 2009

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu
Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd Fabryka Diet SA przekazuje
miesięczny raport dotyczący:
1) - istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta - luty 2009r.,2) raportów bieżących opublikowanych w lutym 2009r.,3) - informacji na temat
celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w lutym,4) - wydarzeń mających
mieć miejsce w kwietniu 2009r.
Ad.1) W lutym br. Fabryka Diet S.A. podpisała umowę na współpracę z
wiodącym na rynku dostawcą usług dodanych, spółką MNI Premium, która
oferuje szeroki zakres usług multimedialnych dla rynku medialnego i
telekomunikacyjnego. Spółka zorganizowała w ramach tej współpracy smsowy "Konkurs Walentynkowy". Wprowadziła również do prowadzonego przez
Fabrykę

Diet

S.A.

pasażu

handlowego

sklep

internetowy

"Lemoniq",

zajmujący się sprzedażą artystycznej biżuterii damskiej.
Ad.2) Wykaz raportów bieżących opublikowanych w lutym:
RB 3/2009 - Informacja o wyborze biegłego rewidenta.RB 4/2009 - Istotna
informacja - uruchomienie działań multimedialnych.RB 5/2009 - Raport
miesięczny - styczeń 2009.RB 6/2009 - Istotna informacja - zmiany w

akcjonariacie.RB 7/2009 - Opłacenie kapitału zakładowego w Fabryka Diet
Spółka

Akcyjna.RB

8/2009

-

Zwołanie

Nadzwyczajnego

Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryka Diet S.A.
RB ESPI - 1/2009 - Zmiany w akcjonariacie Spółki.RB ESPI - 1/2009 Korekta raportu.
Ad.3)Spółka zrealizowała następujące cele, które przedstawione zostały w
Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w dniu 5 grudnia 2008r. :budowa znajomości marki "Fabryka Diet" jako najważniejszego znaku na
rynku towarów i usług związanych z dietą, prawidłowym odżywianiem oraz
zdrowym trybem życia,- budowa oferty towarów i usług o najwyższej jakości,
sprawdzonych i polecanych przez specjalistów Emitenta.
Ad.4) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na
dzień 2 kwietnia 2009 roku o godzinie 13 w siedzibie Spółki.
Zorganizowanie dwóch konkursów okolicznościowych:- z okazji "Prima
Aprilis"- z okazji "Światowego Dnia Zdrowia"
Spółka

planuje

wprowadzenie

http://www.fabrykadiet.pl/

2

sklepów

do

pasażu

handlowego

internetowych:-

"MegaPunkt"

na
-

ogólnopolska sieć sklepów z eleganckim, markowym wyposażeniem kuchni i
domu,- "Mitex" - polski producent bielizny korygującej.
Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z
dnia 31 października 2008 r., pkt. 16
Osoby reprezentujące spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 10/2009 z dnia 17 marca 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki
podpisana umowa z firmą Rafał Juchno BC z siedzibą w Józefosławiu, w
ramach której funkcjonuje sklep internetowy http://www.lemoniq.pl/
Lemoniq.pl świadczy usługi polegające na sprzedaży towarów, takich jak
biżuteria artystyczna, paski, biżuteria sztuczna, torebki, szale, apaszki,
zegarki, portfele i walizki za pośrednictwem sklepu internetowego.
Umowa jest znacząca dla Emitenta ze względu na rozszerzenie asortymentu
produktów oferowanych w pasażu handlowym oraz ze względu na to, że
użytkownicy portalu http://www.fabrykadiet.pl/ stanowią idealną grupę
docelową dla produktów oferowanych przez http://www.lemoniq.pl/ . Zarząd
Emitenta planuje dalsze poszerzanie oferowanych produktów.
Warunki umowy odpowiadają standardowym warunkom oferowanym dla tego
typu umów.
Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 § 3 ust. 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 11/2009 z dnia 24 marca 2009 roku

Zarząd

Fabryka

Diet

S.A.

niniejszym

przedstawia

projekty

uchwał

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryka Diet S.A. zwołanego na
dzień 2 kwietnia 2009 roku.
Projekty_uchwal.pdf
Podstawa prawna. 4 ust. 2 p. 3 i par 6 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr
346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia
30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie
Obrotu.
Osoby reprezentujące spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 12/2009 z dnia 27 marca 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A informuje, iż w dniu 27 marca 2009r. wpłynęła do
spółki podpisana umowa z firmą Revolver Interactive Artur Kurasiński z
siedzibą w Warszawie, która jest właścicielem sklepu internetowego "Apteo".
Umowa

dotyczy

udziału

http://www.apteo.pl/

w

pasażu

handlowym

znajdującym się na portalu http://www.fabrykadiet.pl/ . Serwis internetowy
http://www.apteo.pl/ działa w oparciu o aptekę Blumed działającą w
Warszawie przy ul. Staffa 4.
Revolver Interactive przygotowuje i dostarcza kompleksowe rozwiązania
dotyczące tworzenia i promocji działań opartych o sieć internetową, media
elektroniczne oraz telefonię komórkową.
Umowa jest znacząca dla Emitenta ze względu na rozszerzenie asortymentu
produktów oferowanych w pasażu handlowym. Warunki umowy odpowiadają
standardowym warunkom oferowanym dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 § 3 ust. 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące spółkę:Monika Rola, Prezes Zarządu

KWIECIEŃ

Nr 13/2009 z dnia 3 kwietnia 2009 roku

Zarząd Fabryki Diet S.A. niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 kwietnia 2009 roku wraz
załącznikami.
Jednocześnie Zarząd informuję, że w związku z faktem, że sporządzony na
dzień 31 grudnia 2008 roku bilans nie wykazuje straty w wysokości
uzasadniającej konieczność podjęcia, w trybie art. 397 kodeksu spółek
handlowych,

uchwały

dotyczącej

dalszego

istnienia

Spółki

Walne

Zgromadzenie jednogłośnie wyraziło zgodę na usunięcie z porządku obrad
pkt 5 – dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 15/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu
Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd Fabryka Diet S.A. przekazuje
miesięczny raport dotyczący:

1) - istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta - marzec 2009r.,2) raportów bieżących opublikowanych w marcu 2009r.,3) - informacji na temat
celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w marcu,4) - wydarzeń mających
mieć miejsce w maju 2009r.
Ad.1) W marcu br. Fabryka Diet S.A. podpisała umowę z firmą Rafał Juchno
BC z siedzibą w Józefosławiu, w ramach której funkcjonuje sklep internetowy
http://www.lemoniq.pl/ oraz z firmą Revolver Interactive Artur Kurasiński z
siedzibą w Warszawie, która jest właścicielem sklepu internetowego "Apteo".
Umowa

dotyczy

udziału

http://www.apteo.pl/

w

pasażu

handlowym

znajdującym się na portalu http://www.fabrykadiet.pl/ . Również w marcu
spółka zorganizowała dwa konkursy sms-owe "Dzień Kobiet" oraz "Wielki
Konkurs Wiosenny"
Ad.2) Wykaz raportów bieżących opublikowanych w marcu:
RB

9/2009

-

Raport

miesięczny

-

luty

2009RB

10/2009

-

Istotna

informacjaRB 11/2009 - Projekty uchwał NWZ Fabryka Diet S.A.RB 12/2009 Zawarcie znaczącej umowy
Ad.3)Spółka realizowała następujące cele, które przedstawione zostały w
Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w dniu 5 grudnia 2008r. :budowa znajomości marki "Fabryka Diet" jako najważniejszego znaku na
rynku towarów i usług związanych z dietą, prawidłowym odżywianiem oraz
zdrowym trybem życia,- budowa oferty towarów i usług o najwyższej jakości,
sprawdzonych i polecanych przez specjalistów Emitenta.
Ad.4) W maju 2009 roku spółka planuje:przeprowadzenie dwóch konkursów
sms-owych:-

"Konkursu

GSM"-

"Konkursu

Wakacyjnego",-

zwołanie

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,- rozpoczęcia emisji akcji serii D z
prawem poboru,

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z
dnia 31 października 2008 r., pkt. 16
Osoby reprezentujące spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 16/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. powziął informację o Uchwale Nr 129/09 Zarządu
Krajowego

Depozytu

Papierów

Wartościowych

S.A.

który

postanowił

zarejestrować pod kodem PLFBRD000026 z dniem 30 kwietnia 2009 roku
1.585.700 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset)
jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości
nominalnej

0,32

zł

(trzydzieści

dwa

grosze)

każda.

Akcje

zostały

wyemitowane na podstawie Uchwały nr 5 NWZA z dnia 2 kwietnia 2009r. w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wprowadzenia do obrotu
w ASO oraz dematerializacji.
W

razie

nie

wystąpienia

wszystkich

przesłanek

dematerializacji

jednostkowych praw poboru w dniu 30 kwietnia 2009r., depozyt dokona
czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi
realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D
przysługujących akcjonariuszom spółki.
Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.
"Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust.
1.
Osoby reprezentujące spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 17/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał
podpisaną umowę z dnia 12 marca 2009 r. ze spółką Polskie Radio
Regionalna Rozgłośnia w Warszawie - Radio dla Ciebie S.A. z siedzibą w
Warszawie. Portal internetowy http://www.fabrykadiet.pl/ prowadzony przez
Fabrykę Diet S.A. weźmie udział w akcji promocyjno-reklamowej "Tydzień
Zdrowia"

na

antenie

Radia

Dla

Ciebie.

Akcja

poświęcona

będzie

zagadnieniom związanym ze zdrowiem, w nawiązaniu do Światowego Dnia
Zdrowia. Jest to druga tego typu kampania prowadzona we współpracy z
RDC.
Jako partner akcji, Fabryka Diet SA, będzie obecna w spotach reklamowych i
audycjach sponsorowanych emitowanych na antenie RDC, a logo firmy będzie
zamieszczone na głównej stronie internetowej rozgłośni. W czerwcu 2009 r.
na antenie RDC będzie wyemitowanych kilkadziesiąt spotów reklamowych
spółki Fabryki Diet S.A.
Umowa została zawarta na ogólnych warunkach. Zarząd Emitenta uważa
podpisaną umowę za istotną, ponieważ jest elementem budowy strategii
marketingowo-medialnej spółki.
Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 § 3 ust. 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 18/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Zarząd Fabryki Diet S.A. niniejszym informuje, że dniu dzisiejszym został
złożony do Monitora Sądowego i Gospodarczego wniosek o publikację
ogłoszenia w związku z ofertą publiczną akcji serii D z zachowaniem prawa
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Pełna treść ogłoszenie znajduje
się w załączniku do niniejszego raportu. Harmonogram realizacji prawa
poboru akcji serii D Fabryka Diet S.A. będzie przebiegał następująco:30.04.2009 (czwartek) - dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D,- do
18.05.2009 (poniedziałek) - publikacja ogłoszenia w MSiG,- od 01.06.2009
(poniedziałek) do 08.06.2009 (poniedziałek) - przyjmowanie zapisów na
podstawie praw poboru i zapisów dodatkowych, - 18.06.2009 (czwartek) przydział akcji.Zamiarem Spółki jest ubieganie się o wprowadzenie do obrotu
na rynku NewConnect praw poboru akcji serii D. Obrót prawa poboru będzie
odbywał się od dnia wyznaczonego przez Organizatora Rynku NewConnect,
nie dłużej jednak niż do dnia 2.06.2009 (wtorek).
FDT_ogloszenie_oferta_akcji_serii_D_z_pp.pdf
Podstawa: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.
Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

MAJ

Nr 19/2009 z dnia 4 maja 2009 roku

Zarząd Fabryki Diet S.A. niniejszym informuje, że dniu dzisiejszym został
podpisany z Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu list intencyjny,
którego przedmiotem jest współpraca Zarządów spółek mająca na celu
realizację procesu odwrotnego przejęcia.
W wyniku realizacji tego projektu obecna spółka Fabryka Diet S.A., notowana
na rynku NewConnect, po podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze
emisji aportowej skierowanej do obecnych akcjonariuszy Venture Inkubator
S.A. będzie prowadzić przedsiębiorstwo Venture Incubator. Przedsiębiorstwo
prowadzone obecnie przez Fabrykę Diet S.A. zostanie w formie aportu
wniesione do specjalnie w tym celu utworzonej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Venture

Incubator

S.A.

(http://www.ventureincubator.pl/)

to

inkubator

projektów internetowych . Wspiera wybrane, innowacyjne, posiadające duży
potencjał wzrostu wartości projekty, dostarczając im wszystkiego czego
inkubowane

przedsięwzięcie

potrzebuje,

aby

skutecznie

zaistnieć

jako

zyskowne przedsiębiorstwo i przetrwać na rynku. Wsparcie ma charakter
zarówno

finansowy

jak

i

operacyjny.

Inkubator

obejmuje

udziały

w

przedsięwzięciach i ma wpływ na ich decyzje kapitałowe. Aktualne portfolio
inwestycyjne Venture Incubator S.A. obejmuje następujące sześć projektów z
których cztery działają w formie osobnych podmiotów. Do najbardziej

znanych należą IPO.pl Sp z o.o. prowadzącą portal http://www.ipo.pl/ oraz
Dziennik Internautów Sp. z o.o. (http://www.di.com.pl/) prowadząca jeden z
najstarszych (od 1998 roku) polskich portali informacyjnych. Ponadto w
portfelu Venture Inkubatora znajdują się agencja interaktywna Internet
Works

Sp.

z

o.o.,

portal

informacyjno-turystyczny

http://www.skandynawia.pl/ oraz projekty Timecamp (wspieranie procesu
optymalizacji czasu pracy pracowników) i Funnela (intuicyjny webowy CRM)
Podstawa: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.
Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu
Osoby reprezentujące spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 20/2009 z dnia 5 maja 2009 roku

Zarząd Fabryki Diet S.A. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym została
zawiązana

spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

pod

firmą

„wygrajkonkurs.pl” z siedzibą w Warszawie, w której Emitent objął 50
udziałów o wartości nominalnej 100 zł. każdy i o łącznej wartości 5.000 zł.
Objęte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego i dają Fabryce Diet S.A.
50 głosów na Zgromadzeniu Wspólników co daje 100% ogólnej liczby głosów.
Udziały mają zostać pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
Powołanie nowej spółki jest związane z rozszerzeniem zakresu działalności
Emitenta

w

zakresie

multimediów,

która

stanowi

część

strategii

marketingowo-medialnej Fabryki Diet S.A. „wygrajkonkurs.pl” jest spółką
celową utworzoną dla realizacji projektu internetowego, którego finansowanie
będzie pochodzić m.in. ze środków unijnych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 21/2009 z dnia 13 maja 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. informuje, iż w dniu 13.05.2009 roku powziął
informację o ukazaniu się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91/2009
(3194) z dnia 12 maja 2009r. ogłoszenia Spółki, w sprawie emisji 792.850
akcji zwykłych na okaziciela serii D na zasadach subskrypcji zamkniętej.
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Ogłoszenie MSiG 91 2009.pdf
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu
GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i
okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 22/2009 z dnia 14 maja 2009 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu
Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd Fabryka Diet SA przekazuje
miesięczny raport dotyczący:

1) - istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta - kwiecień 2009r.;2) raportów bieżących opublikowanych w kwietniu 2009r.;3) - informacji na
temat celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w kwietniu;4) - wydarzeń,
które wystąpiły oraz mają wystąpić w miesiącu maju;5) - wydarzeń mających
mieć miejsce w czerwcu.
Ad. 1).W kwietniu b. r. miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy. Treść uchwał podjętych przez NWZA została opublikowana w
raporcie bieżącym nr 13/2009.W ramach prowadzonych przez Spółkę działań
multimedialnych trzy konkursy sms-owe:- Wielki Konkurs Wiosenny- Konkurs
Światowy Dzień Zdrowia- Konkurs Światowy Dzień KsiążkiDo prowadzonego
przez

Spółkę

pasażu

handlowego

http://www.fabrykadiet.pl/

wprowadzono

znajdującego
jedną

z

się

na

większych

stronie
hurtowni

artykułów pończoszniczych na terenie województwa mazowieckiego, firmę
"Raj-pol" z siedzibą w Warszawie. Ponadto Spółka wzięła udział w akcji
promocyjno - reklamowej "Tydzień Zdrowia na antenie RDC", w której była
partnerem oraz jednym z ekspertów w dziedzinie zdrowego żywiania.
Kampania stanowi kontynuację współpracy z RDC.
Ad. 2).Lista raportów opublikowanych w kwietniu b.r.
RB 13/2009 - Treść uchwał podjętych przez NWZARO 14/2009 – Publikacja
Raportu RocznegoRB 15/2009 - Raport miesięczny - marzec 2009r.RB
16/2009 - Rejestracja Praw Poboru przez KDPWRB 17/2009 - Istotna
informacja – współpraca z RDCRB 18/2009 - Złożenie ogłoszenie do MSiG oferta publiczna akcji serii D
RB ESPI 3/2009 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby
głosów na NWZA

Ad. 3).Spółka zrealizowała następujące cele, które przedstawione zostały w
Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w dniu 5 grudnia 2008r. :budowa znajomości marki "Fabryka Diet" jako najważniejszego znaku na
rynku towarów i usług związanych z dietą, prawidłowym odżywianiem oraz
zdrowym trybem życia,- budowa oferty towarów i usług o najwyższej jakości,
sprawdzonych i polecanych przez specjalistów Emitenta.
Ad. 4).W maju b.r. spółka:- podpisała list intencyjny ze spółką Venture
Incubator S.A., którego przedmiotem jest współpraca Zarządów Spółek,
mająca na celu realizację procesu odwrotnego przejęcia.- zawiązała spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "wygrajkonkurs.pl". Spółka została
utworzona jako podmiot celowy dla realizacji projektu internetowego, o
sfinansowanie którego firma będzie ubiegać się ze środków programów
pomocowych Unii Europejskiej- rozpoczęła konkurs sms-owy "GSM”, który
zostanie zakończony 18 maja b.r. i który w całości jest sponsorowany przez
Fabryka Diet S.A.- zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie,- uruchomi serwis
ezoteryczny w ramach portalu http://www.fabrykadiet.pl/
Ad. 5).W czerwcu 2009 r. Spółka planuje m.in.:- emisję akcji serii D z
zachowaniem praw poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy;- emisję
kilkudziesięciu spotów reklamowych Spółki Fabryka Diet S.A. na antenie
Radia dla Ciebie;- zorganizowanie konkursu wakacyjnego, który będzie
największym z dotychczas zorganizowanych przedsięwzięć. Nagrodę główną
stanowić będzie wycieczka do Egiptu. Spółka planuje szeroko zakrojoną
kampanię reklamową.- zorganizowanie konkursu z okazji Dnia Dzieckauruchomienie

nowego

wortalu

tematycznego

-

odbycie

Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z
dnia 31 października 2008 r., pkt. 16

Osoby reprezentujące spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 23/2009 z dnia 15 maja 2009 roku

Zarząd Fabryki Diet S.A informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację
o

Uchwale

nr

173/2009

Zarządu

Krajowego

Depozytu

Papierów

Wartościowych S.A., który postanowił zarejestrować 468,750 (czterysta
sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na
okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,32 zł. (trzydzieści dwa grosze)
każda, pod warunkiem podjęcia przez organizatora alternatywnego systemu
obrotu, decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji.
Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.
"Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust.
1.
Osoby reprezentujące spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 24/2009 z dnia 18 maja 2009 roku

Zarząd Spółki Fabryka Diet S.A. informuje, iż w dniu 18 maja 2009 roku
został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek
o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako
Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., dotyczący 468.750 akcji zwykłych na okaziciela serii B i do
792.850 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,32 zł

każda oraz 1.585.700 Praw Poboru akcji serii D i do 792.850 Praw Do Akcji
serii D.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące spółkę:Prezes Zarządu – Monika Rola

Nr 25/2009 z dnia 21 maja 2009 roku

Zarząd Fabryki Diet S.A. niniejszym informuje, że dniu dzisiejszym został
złożony do Monitora Sądowego i Gospodarczego wniosek o publikację
ogłoszenia w związku ze zwołaniem na dzień 29 czerwca 2009 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenie znajduje się w
załączniku do niniejszego raportu.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
Podstawa: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.
Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 26/2009 z dnia 27 maja 2009 roku

Zarząd Spółki Fabryka Diet S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął
informację o Uchwale Nr 189/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A. dotyczącą zarejestrowania do 792.850 Praw do Akcji
zwykłych na okaziciela serii D oraz do 792.850 Akcji zwykłych na okaziciela
serii D pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą ASO decyzji o
wyznaczeniu pierwszego dnia notowania.
Treść uchwały kdpw.pdf
Podstawa prawna: §3 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 30/2009 z dnia 28 maja 2009 roku

Zarząd Spółki Fabryka Diet S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2009 r. Zarząd
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr
240/2009, na mocy której określono, że 1.585.700 Praw Poboru akcji
zwykłych na okaziciela serii D spółki Fabryka Diet S.A. będzie notowanych na
rynku NewConnect od 29 maja do 2 czerwca 2009 roku.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007
Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i
okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

CZERWIEC

Nr 31/2009 z dnia 2 czerwca 2009 roku

Zarząd Fabryki Diet S.A. informuje, że w dniu 1 czerwca 2009 r., został
uruchomiony portal lifestylowy http://www.dietydiety.pl/
dietydiety.pl to serwis skierowany przede wszystkim do kobiet. Portal chce
propagować ideę zdrowego stylu życia oraz metody odpowiedzialnego i
racjonalnego odchudzania. Na dietydiety.pl można znaleźć zdjęcia, informacje
oraz plotki dotyczące rodzimych i zagranicznych celebrities w odniesieniu do
prowadzonego stylu życia, stosowanych diet, sposobów na zdrowy wygląd
oraz

dbałości

o

zdrowie.

Portal

dietydiety.pl

interaktywną,

pozwalającą

użytkownikom

zamieszczanie

komentarzy

o

na

publikowanych

jest

również

udział

w

wydarzeniach,

platformą

konkursach,
zdjęciach,

artykułach oraz dietach.dietydiety.pl to drugi portal internetowy uruchomiony
przez Fabrykę Diet SA. Spółka prowadzi także serwis społecznościowy
http://www.fabrykadiet.pl/
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007
Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i
okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 33/2009 z dnia 4 czerwca 2009 roku

Zarząd Fabryki Diet S.A. informuje, że w dniu 3 czerwca 2009 r., zostało
zawarte z Venture Incubator S.A. porozumienie określające kluczowe warunki
transakcji odwrotnego przejęcia. Porozumienie to jest konsekwencją listu
intencyjnego zawartego pomiędzy Emitemten a Venture Incubator S.A. w
dniu 4 maja br. (raport EBI 19/2009). Określa ono m.in. - szacunkową
wycenę Venture Inkubator na poziomie 5 mln. zł.,- przewidywaną strukturę
akcjonariatu po przeprowadzeniu z sukcesem emisji akcji serii D (obecnie
trwającą

emisja

z

prawem

poboru),

serii

E

(emisja

skierowana

do

akcjonariuszy Venture Inkubator) i serii F, z którą akcjonariusze Fabryki Diet
S.A. będą mieli w połączonym podmiocie 11,6% akcji, akcjonariusze Venture
Inkubator S.A. 76,2%, a posiadacze emisji akcji serii F 12,2%,- sposoby
wyjścia z inwestycji nie wcześniej niż w III kwartale 2010 roku w jednej
możliwych

strategii:a)wprowadzenie

Spółki

na

rynek

podstawowy

GPW,b)sprzedaż akcji na rzecz inwestora strategicznego,c)połączenie z innym
podmiotem.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007
Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i
okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 34/2009 z dnia 15 czerwca 2009 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu
Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd Fabryka Diet SA przekazuje
miesięczny raport dotyczący:
1) - istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta - maj 2009r.;2) raportów bieżących opublikowanych w maju 2009r.;3) - informacji na temat
celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w maju;4) - wydarzeń, które
wystąpiły oraz mają wystąpić w miesiącu czerwcu i lipcu
Ad. 1).W maju b. r. spółka podpisała list intencyjny z Venture Incubator S.A.,
w którym zainicjowano proces odwrotnego przejęcia, o czym spółka
informowała w RB nr 19/2009 r. Również w maju Fabryka Diet S.A. powołała
nową spółkę pod firmą "wygrajkonkurs.pl", która jest częścią strategii
marketingowo-medialnej

oraz

poszerza

działalność

w

zakresie

multimediów.W ramach prowadzonych przez Spółkę działań multimedialnych
przeprowadzono dwa konkursy sms-owe:- Wielki Konkurs z Okazji Dnia
Dziecka;- Konkurs GSM.Na prowadzonym przez spółkę portalu został
uruchomiony serwis ezoteryczny pod nazwą "Twoje Astro". Fabryka Diet S.A.
złożyła również wniosek do MSiG, w związku ze zwołaniem na dzień 29
czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ad. 2).Lista raportów opublikowanych w maju br.
RB 19/2009 - List intencyjny z Venture Incubator S.A. – odwrotne przejęcie
RO 20/2009 - Zawiązanie spółki „wygrajkonkurs.pl” RB 21/2009 - Publikacja
ogłoszenia w MSiG w sprawie emisji 792.850 akcji serii DRB 22/2009 Raport miesięczny - kwiecień 2009RB 23/2009 - Rejestracja akcji serii B
przez KDPWRB 24/2009 - Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na
rynku NewConnect RB 25/2009 - Złożenie ogłoszenie do MSiG - zwołanie
Zwyczajnego

Walnego

zarejestrowanie

PDA

ZgromadzeniaRB
i

Akcji

serii

DRB

26/2009
27/2009

-

Uchwała
-

Uchwała

KDPW

-

GPW

o

wprowadzeniu akcji serii B i D, PDA akcji serii D oraz JPP akcji serii DRB
28/2009 - Złożenie Wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań Praw
Poboru Akcji serii DRB 29/2009 - Zapisy na akcje serii D – formularz
zapisuRB 30/2009 - Notowanie Praw Poboru Akcji Serii DRB 31/2009 Uruchomienie portalu lifestylowego – www.dietydiety.pl RB 32/2009 - Umowa
z MNI PremiumRB 33/2009 - Porozumienie z Venture Incubator S.A. o
kluczowych warunkach transakcji odwrotnego przejęcia
RB ESPI 4/2009 - Informacja z art. 70 Ustawy o Ofercie
Ad. 3).Spółka zrealizowała następujące cele, które przedstawione zostały w
Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w dniu 18 maja 2009 roku;budowa znajomości marki
"Fabryka Diet" jako najważniejszego znaku na rynku towarów i usług
związanych z dietą, prawidłowym odżywianiem oraz zdrowym trybem życia;budowa oferty towarów i usług o najwyższej jakości, sprawdzonych i
polecanych przez specjalistów Emitenta.
Ad. 4).W czerwcu b. r. spółka:- zwarła porozumienie ze spółką Venture
Incubator S.A., dotyczące kluczowych warunków transakcji odwrotnego
przejęcia;- uruchomiła nowy, lifestylowy portal tematyczny dietydiety.pl;rozpoczęła konkurs sms-owy "Wielkie Urodziny", który zakończy się 19
czerwca 2009 roku;- rozpoczęła emisję akcji serii D z zachowaniem praw
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy;- podpisała umowę z MNI
Premium

dotyczącą

współpracy

stron

w

zakresie

tworzenia,

przygotowywania, jak również promocji i reklamy serwisów i konkursów
multimedialnych;- wyemituje na antenie Radia dla Ciebie kilkadziesiąt spotów
reklamowychZgromadzenie

w

dniu

29

czerwca

odbędzie

się

Zwyczajne

Walne

W lipcu 2009 r. Spółka planuje m. in.:- przeprowadzenie kolejnego konkursu
sms-owego- dalsze czynności w celu dokonania odwrotnego przejęcia ze
spółką Venture Incubator)
Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z
dnia 31 października 2008 r., pkt. 16.
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 35/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku

Zarząd

Fabryka

Zwyczajnego

Diet

Walnego

S.A.

niniejszym

Zgromadzenia

przedstawia

Akcjonariuszy

projekty
Fabryki

uchwał

Diet

S.A.

zwołanego na dzień 29 czerwca 2009 roku.
Projekty uchwał na ZWZ Fabryki Diet 29062009.pdf
Podstawa prawna. 4 ust. 2 p. 3 i par 6 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr
346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia
30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie
Obrotu.
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 36/2009 z dnia 18 czerwca 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2009 r. powziął
informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o
dokonaniu w dniu 9 czerwca 2009 roku rejestracji firmy pod nazwą
wygrajkonkurs.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym
Rejestrze

Sądowym

-

Rejestrze

Przedsiębiorców

pod

numerem

KRS

0000331162.
"wygrajkonkurs.pl" jest spółką celową utworzoną dla realizacji projektu
internetowego, którego finansowanie będzie pochodzić m. in. ze środków
unijnych. Powołanie nowej spółki jest związane z rozszerzeniem zakresu
działalności Emitenta w zakresie multimediów, która stanowi część strategii
marketingowo-medialnej Fabryki Diet S.A. ( RB nr 20/2009)
Podstawa prawna: § 3 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.
"Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 37/2009 z dnia 22 czerwca 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji
akcji serii D, związanej z wprowadzeniem akcji do obrotu w alternatywnym
systemie i przydziale akcji:
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 1 czerwca 2009 r., data zakończenia
subskrypcji: 8 czerwca 2009 r.;2) data przydziału akcji: 18 czerwca 2009 r. przydział akcji, na które złożono zapisy na podstawie praw poboru i zapisy
dodatkowe oraz 22 czerwca 2009 r. - dodatkowy przydział na podstawie art.
436 § 4 ksh;3) liczba akcji objętych subskrypcją: 792.850;4) stopy redukcji

w poszczególnych transzach: nie dokonano redukcji zapisów;5) liczba akcji
serii D, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży: 755.653 6) cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,32 zł;7)
liczba

osób,

które

złożyły

zapisy

na

akcje

objęte

subskrypcją

w

poszczególnych transzach: - 21 zapisów na podstawie praw poboru, - 2
zapisy dodatkowe,- 12 zapisów na akcje przydzielane w dodatkowym
przydziale na podstawie art. 436 § 4 ksh;8) liczba osób, którym przydzielono
akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 21

subskrybentów

objęło

akcje

na

podstawie

praw

poboru,

-

2

subskrybentów na podstawie zapisów dodatkowych - 12 subskrybentów w
drodze dodatkowego przydziału na podstawie art. 436 § 4 ksh;;9) nazwy
(firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o
subemisję: w ofercie akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci;10) łączne
określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
27,9 tys. zł (0,037 zł na jedną objętą akcję serii D), w tym:a) koszty
przygotowania i przeprowadzenia oferty 21,8 tys. zł,b) koszty wynagrodzenia
subemitentów:

0

zł,c)

koszty

sporządzenia

publicznego

dokumentu

informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów
doradztwa: 6,1 tys.zł,d) koszty promocji oferty: 0 zł,koszty poniesione do
chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako
rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia
emisji akcji serii D i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału
zapasowego.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące SpółkęMonika Rola - Prezes Zarządu

Nr 39/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w
dniu 29 czerwca br. podjęło uchwałę w przedmiocie zarządzenia przerwy w
obradach do dnia 29 lipca 2009 roku. Przedmiotem obrad ZWZ po przerwie
będą punkty 9 - 12 ogłoszonego porządku obrad, w szczególności podjęcie
uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki:- w drodze
emisji akcji serii E (za aport w postaci akcji Venture Incubator SA),- w drodze
emisji akcji serii F (za gotówkę).Powodem ogłoszenia przerwy w obradach
jest

oczekiwanie

Incubator

SA,

na

zakończenie

będących

sporządzania

przedmiotem

wyceny

wnoszonego

do

akcji

Venture

spółki

wkładu

niepieniężnego, którym opłacone zostaną akcje serii E oraz na zbadanie tej
wyceny przez biegłego rewidenta.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące SpółkęMonika Rola - Prezes Zarządu

Nr 40/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. informuje, iż 29 czerwca 2009 roku Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie powołaniana funkcję
Członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Diet S.A. następujące osoby:
1) Panią Agnieszkę Bareja2) Pana Piotra Niedziółka3) Pana Mariusza
Koniecznego4) Panią Małgorzatę Bogacińską5) Pana Macieja Jarzębowskiego

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 punkt 11 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr
346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia
30 maja 2007 r."Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie
Obrotu".
Osoby reprezentujace spółkę Monika Rola - Prezes Zarządu

LIPIEC

Nr 41/2009 z dnia 2 lipca 2009 roku

Zarząd Spółki FABRYKA DIET S.A. zawiadamia o otrzymaniu Komunikatu
Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z
dnia 1 lipca 2009r , w którym poinformowano, iż w dniu 2 lipca 2009 roku
nastąpi

rejestracja

w

KDPW

S.A.

niżej

wymienionych

papierów

wartościowych:
Emitent:

FABRYKA

DIET

S.A.Kod

ISIN:

PLFBRD000042Liczba

zarejestrowanych papierów wartościowych: 755.653 akcjiUchwała Zarządu
KDPW S.A.: nr 189/09 z dnia 26.05.2009r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007r."Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 42/2009 z dnia 3 lipca 2009 roku

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 3 lipca 2009 r. Spółka złożyła Wniosek
do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczenie

pierwszego dnia notowań 755.653 Praw do Akcji serii D na dzień 8 lipca 2009
roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące spółkęMonika Rola - Prezes Zarządu

Nr 44/2009 z dnia 7 lipca 2009 roku

Zarząd Fabryki Diet S.A. informuje, iż w dniu 6 lipca 2009 roku, Zarząd
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr
291/2009 określającą pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect na dzień 8 lipca 2009 roku dla 755.653
(siedmiuset pięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu trzech)
praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki FABRYKA DIET S.A. o
wartości nominalnej 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) każda, oznaczonych
przez

Krajowy

Depozyt

Papierów

Wartościowych

S.A.

kodem

"PLFBRD000042".
Prawa do Akcji serii D będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w
systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą " FABRDIET-PDA " i
oznaczeniem "FDTA".
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 45/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku

Zarząd Fabryki Diet S.A. informuje, że powziął informację o podjęciu przez
Walne

Zgromadzenie

Akcjonariuszy

Venture

Inkubator

S.A.

uchwały

zobowiązującej Zarząd tego podmiotu do powzięcia wszelkich działań
mających na celu doprowadzenie do realizacji porozumienia zawartego w
dniu 3 czerwca 2009 roku w sprawie kluczowych warunków transakcji
odwrotnego przejęcia. (Raport bieżący EBI 33/2009).
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 46/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku

Zarząd

Fabryki

Diet

S.A.

informuje,

że

otrzymał

od

spółki

zależnej

wygrajkonkurs.pl sp. z o.o. informacje o złożeniu przez nią w dniu 14 lipca
2009

r.

wniosku

o

dofinansowanie

realizacji

projektu

ze

środków

pomocowych Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 – Wspieranie
działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.
"wygrajkonkurs.pl" jest spółką celową utworzoną dla realizacji projektu
internetowego, którego finansowanie będzie pochodzić m. in. ze środków
unijnych. Powołanie nowej spółki jest związane z rozszerzeniem zakresu
działalności Emitenta w zakresie multimediów, która stanowi część strategii
marketingowo-medialnej Fabryki Diet S.A. ( RB nr 20/2009 i 36/2009).

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujace Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 48/2009 z dnia 15 lipca 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. informuje, iż w dniu 14.07.2009 roku wpłynęła do
Spółki podpisana umowa z ARBOmedia Polska Sp. z o.o., dotycząca obsługi
reklamowej na witrynie Fabryka Diet S.A. www.dietydiety.plPrzedmiotem
niniejszej umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w
zakresie

zarządzania

i

obsługiwania

www.dietydiety.plARBOmedia

będzie

powierzchni
prowadzić

reklamowej

działania

serwisu

marketingowe

mające na celu promocję serwisu oraz pozyskanie i obsługę reklamodawców.
Dostarczone przez ARBOmedia formy reklamowe będą zamieszczane w
witrynie www.dietydiety.pl
Warunki umowy nie odbiegają od przeciętnych warunków rynkowych dla
umów tego typu. Umowa została uznana za istotną ze względu na
rozszerzenie działalności reklamowej Spółki.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 mają
2007 r.
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 49/2009 z dnia 28 lipca 2009 roku

Zarząd spółki Fabryka Diet S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 lipca
2009 roku zostało zawarte porozumienie o rozwiązaniu zawartego w dniu 4
maja 2009 roku listu intencyjny w sprawie procesu odwrotnego przejęcia ze
spółką Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Raport bieżący EBI
19/2009) oraz zawarte w dniu 3 czerwca 2009 roku porozumienie o
kluczowych warunkach transakcji odwrotnego przejęcia (Raport bieżący EBI
33/2009).
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że został zawarty nowy list
intencyjny w sprawie odwrotnego przejęcia ze spółką Osiedle Poniatowskie
Sp.

z

o.o.

z

siedzibą

w

http://www.osiedleponatowskie.pl/

Warszawie
lub

(www.osiedleponatowskie.pl
www.lokatybudowlane.pl

http://www.lokatybudowlane.pl/). Osiedle Poniatowskie Sp z o.o. jest firmą
developersko-budowlaną, realizującą inwestycje na własnych gruntach, m.in.
osiedle 50 domów w Ożarowie Mazowieckim. Obecnie spółka rozpoczęła
realizację zadania, polegającego na budowie obiektu hotelowego wraz z
zapleczem gastronomicznym w miejscowości Święcice przy drodze krajowej E
30 Świecko - Poznań - Warszawa. Znajdujące się w obiekcie pokoje oraz
apartamenty będą przedmiotem sprzedaży klientom spółki, która pozostanie
operatorem projektu i będzie właścicielom świadczyć czynsz z tytułu ich
wynajmu.
W związku z powyższym Zarząd Spółki będzie rekomendował Walnemu
Zgromadzeniu podjęcie uchwał w sprawie emisji akcji serii E oraz zamian w
Statucie Spółki w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego raportu.
Projekt uchwały

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r.
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 50/2009 z dnia 29 lipca 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. informuje, że podczas wznowionych po przerwie
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29
czerwca 2009 r. akcjonariusze odstąpili od podjęcia jakichkolwiek uchwał
uznając, że w świetle zapisu art. 431 § 3a kodeksu spółek handlowych,
wobec braku kworum, podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki nie jest możliwe.
Jednocześnie akcjonariusze zlecili Zarządowi Emitenta zwołanie kolejnego
Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwał w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w Statucie Spółki, na którym nie
będzie już wymagane kworum.
Zarząd planuje niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki, którego porządek obrad obejmował będzie wszystkie zagadnienia
związane z odwrotnym przejęciem Spółki. Informacja o zwołaniu Walnego
zostanie podana odrębnym raportem bieżącym.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące Spółkę: Monika Rola, Prezes Zarządu

Nr 51/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku

Zarząd Fabryki Diet S.A. informuje, iż w dniu 30 lipca 2009 roku wpłynęło do
Spółki wezwanie do ostatecznego rozliczenia umowy leasingu z RaiffeisenLeasing Polska S.A w terminie do dnia 10 sierpnia 2009 roku. Wezwanie
opiewa na kwotę 51.562,46 zł.
Zarząd Spółki wielokrotnie podejmował działania mające na celu polubowne
rozwiązanie sytuacji związanej z rozliczeniem finansowym z tytułu umowy
leasingu. Rozwiązania proponowane przez leasingodawcę pozostawały poza
możliwościami finansowymi Emitenta.
Spłata

zadłużenia

restrukturyzacyjnych

Spółki

jest

Emitenta

jak

uwzględniona
również

jest

w

działaniach

przedmiotem

listu

intencyjnego podpisanego w dniu 28 lipca 2009 roku z Osiedle Poniatowskie
Sp. z o.o. w sprawie odwrotnego przejęcia (Raport EBI 49/2009). Tym
samym Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby spłata zadłużenia
została rozliczona w terminie. Środki finansowe na ten cel pochodzić będą z
pożyczki udzielonej przez Osiedle Poniatowskie Sp z o.o. lub jej udziałowców.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

SIERPIEŃ

Nr 53/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 roku

Zarząd

Fabryka

wygrajkonkurs

Diet S.A.
sp.

z

o.o.

informuje,

iż otrzymał od spółki

informację

o

ocenie

formalnej

zależnej

wniosku

o

dofinansowanie złożonego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki
elektronicznej.
Z otrzymanego od Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw pisma wynika,
że

złożony

zgodności

wniosek
z

został

kryteriami

pozytywnie

oceny

zweryfikowany

formalnej

i

pod

skierowany

względem
do

oceny

merytorycznej.O złożeniu wniosku o dofinansowanie Emitent informował
raportem bieżącym EBI nr 46/2009.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 55/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2009 roku powziął
informacje o dokonaniu przez Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o. płatności w
kwocie 68.930 złotych (tj. 56.500 +22% VAT) z tytułu wykupu przedmiotu
leasingu objętego umową, której ostateczne rozliczenie miało nastąpić do
dnia 10 sierpnia 2009 roku. (Raport EBI 51/2009).
Jednocześnie Zarząd Fabryka Diet S.A. informuje, że przelał kwotę 10.000 zł
tytułem ewentualnych, pozostałych do rozliczenia zobowiązań, wynikających
z umowy leasingu. W ocenie Emitenta środki pochodzące z wpłat Osiedle
Poniatowskie Sp. z o.o. oraz Emitenta w całości pokryją roszczenia
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. wobec Spółki.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 56/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu
Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd Fabryka Diet SA przekazuje
miesięczny raport dotyczący:
1) - istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta - lipiec 2009r.;2) raportów bieżących opublikowanych w lipcu 2009r.;3) - informacji na temat
celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w lipcu;4) - wydarzeń, które
wystąpiły w miesiącu sierpniu oraz mają wystąpić we wrześniu.
Ad. 1).W otoczeniu rynkowym Emitenta nie miały miejsca istotne zdarzenia.

Ad. 2).Lista raportów opublikowanych w lipcu 2009r.RB 41/2009 - Komunikat
KDPW SA w sprawie rejestracji akcji serii DRB 42/2009 - Złożenie Wniosku o
wyznaczenie pierwszego dnia notowania PDA serii DRB 43/2009 - Umowa z
Teleaudio Sp. z o.o.RB 44/2009 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań
praw do akcji serii DRB 45/2009 - Uchwała WZ Venture Incubator S.A. w
sprawie realizacji procesu odwrotnego przejęcia RB 46/2009 - Złożenie
wniosku o dofinansowanie w ramach działania 8.1 przez wygrajkonkurs.pl RB
47/2009 - Raport miesięczny - czerwiec 2009RB 48/2009 - Umowa obsługi
reklamowej strony www.dietydiety.plRB 49/2009 - Istotne zmiany w procesie
odwrotnego przejęcia RB 50/2009 - Dokończenie obrad WZA zwołanego na
dzień 29.06.2009r.RB 51/2009 - Raiffeisen-Leasing Polska S.A. - wezwanie
do rozliczenia umowy leasingu
Ad. 3).Spółka zrealizowała następujące cele, które przedstawione zostały w
Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w dniu 18 maja 2009 roku;budowa znajomości marki "Fabryka Diet" jako najważniejszego znaku na
rynku towarów i usług związanych z dietą, prawidłowym odżywianiem oraz
zdrowym trybem życia;- budowa oferty towarów i usług o najwyższej jakości,
sprawdzonych i polecanych przez specjalistów Emitenta;- realizacja procesu
restrukturyzacji oraz odwrotnego przejęcia Spółki przez Osiedle Poniatowskie
Sp. z o.o;- realizacja strategii marketingowo-medialnej Spółki.
Ad. 4).W sierpniu br. Fabryka Diet S.A.:- otrzymała od spółki zależnej
wygrajkonkurs

sp.

z

o.o.

informację

o

ocenie

formalnej

wniosku

o

dofinansowanie złożonego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.1 Wspieranie działalności;- zawarła umowę pożyczki z Panem
Markiem Kwiatkowskim wynikającą z postanowienia podpisanego w dniu 28
lipca 209 roku listu intencyjnego - RB EBI 54/2009;- otrzymała informację o
wykupie przedmiotu leasingu przez firmę Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o. RB EBI 55/2009;- przeprowadziła konkurs sms-owy "Madonna";- uruchomiła

na portalu dietydiety.pl sms-owy dział horoskopy prowadzony we współpracy
z Teleaudio Sp. z o.o.
W ramach współpracy nawiązanej z MAYFLY Sp. z o.o., Fabryka Diet S.A.
objęła patronatem medialnym wydawanie filmów instruktażowych w zakresie
fitnessu. Premierę pierwszego wydarzenia zaplanowano na 14 sierpnia 2009
roku. Dopełnieniem promocji tego przedsięwzięcia będzie zorganizowanie
przez Spółkę konkursu dla użytkowników portalu fabrykadiet.plW sierpniu
Spółka planuje przeprowadzenie dwóch konkursów sms-owych:- Andrea
Bocelli- First ClassRównież w sierpniu Fabryka Diet S.A. planuje zwołanie
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego porządek będzie
obejmował działania związane z realizacją procesu odwrotnego przejęcia.
We wrześniu 2009 r. Spółka planuje m. in.:- przeprowadzenie trzech
konkursów sms-owych;- zlecenie przeprowadzenia badania opinii publicznej
w

zakresie

zdrowego

stylu

życia

dla

portalu

dietydiety.pl.

Badanie

realizowane będzie przez międzynarodową grupę badawczą TNS OBOP w
ramach metody omnimas. Jest to badanie typu omnibusowego, prowadzone
przez firmy wchodzące w skład grupy TNS.- podjęcie współpracy z firmą
Makroconcert w zakresie wydarzeń kulturalnych, które będą miały miejsce w
2009 roku oraz agencją eventową Sound of Music w zakresie uczestnictwa
Spółki w przedsięwzięciu Women`s Day zaplanowanym na październik 2009
w Warszawie.
Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z
dnia 31 października 2008 r., pkt. 16.
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 57/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A, informuje o wpłynięciu do Spółki podpisanej umowy
z firmą Makroconcert Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, dotyczącej
wydarzenia

"The

Mercgants

of

Bollywood",

którego

termin

realizacji

planowany jest na 15 grudnia 2009 roku w Warszawie i którego patronem
medialnym będzie Fabryka Diet S.A.
Przedmiotem umowy jest określenie warunków i zakresu usług o charakterze
promocyjno-reklamowym świadczonych na rzecz Spółki. Fabryka Diet S.A. w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmie się działalnością
marketingowo-medialną

prowadzoną

za

pośrednictwem

2

portali:

dietydiety.pl oraz fabrykadiet.pl Fabryka Diet S.A. poniesie również część
kosztów

produkcji

i

organizacji

imprezy

poprzez

wniesienie

wkładu

sponsorskiego.
Agencja

koncertowa

Makroconcert

powstała

w

1996

roku

na

Litwie.

Stopniowo rozszerzała swoją działalność na poszczególne państwa Europy
Środkowej i Wschodniej, aby w ciągu kilku lat stać się największą agencją
artystyczną w tym regionie. Obecnie firma ma oddziały w Polsce, Czechach,
Rosji, Estonii, a także na Litwie, Łotwie i Białorusi. Zajmuje się organizacją
masowych imprez rozrywkowych o różnorodnym charakterze.
Warunki umowy nie odbiegają od rynkowych warunków dla tego typu umów.
Umowa została uznana za istotną ze względu na rozszerzenie działalności
promocyjno-reklamowej Spółki.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r.
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 58/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. informuje o podpisaniu w dniu 25 sierpnia 2009
roku umowy z firmą Impact Media Sp. z o. o. dotyczącej emisji 76
materiałów (spotów) reklamowych na antenie Radia Kolor we wrześniu 2009
roku.
Kampania ma na celu stałego konkursu sms-owego pod nazwą „Dietetyczna
środa", który będzie realizowany na stronie serwisu www.dietydiety.pl
Impact Media Sp. z o. o. na mocy umowy o współpracy zawartej z MFM Sp. z
o. o. posiada prawo do reprezentowania i zawierania umów w zakresie emisji
reklam oraz działalności promocyjnej Radia Kolor.
Radio Kolor jest najstarszą rozgłośnią lokalną w Warszawie, działającą na
rynku od przeszło 16 lat. Od sierpnia 2007 roku Radio Kolor kieruje swój
program

przede

wszystkim

do

kobiet,

które

stanowią

idealną

grupę

odbiorców dla przedsięwzięć realizowanych przez spółkę Fabryka Diet S.A.
Warunki umowy nie odbiegają od przeciętnych warunków rynkowych dla
umów tego typu. Umowa została uznana za istotną ze względu na
rozszerzenie działalności reklamowej Spółki.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 mają
2007 r.
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

WRZESIEŃ

Nr 59/2009 z dnia 14 września 2009 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu
Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd Fabryka Diet SA przekazuje
miesięczny raport dotyczący:
1) - istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta - sierpień 2009 r.; 2)
- raportów bieżących opublikowanych w sierpniu 2009 r.; 3) - informacji na
temat celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w sierpniu; 4) - wydarzeń,
które wystąpiły we wrześniu oraz mają wystąpić w październiku.
Ad. 1). W związku z aktualną sytuacją rynkową Spółka odczuwa zmiany na
polu reklamowym, których skutkiem jest ograniczenie możliwości w zakresie
działalności reklamowej Spółki.
Ad. 2). Lista raportów opublikowanych w sierpniu 2009 r.:RO-P 52/2009
Raport półroczny za I półrocze 2009r. RB 53/2009 - wygrajkonkurs.pl - ocena
formalna wniosku o dofinansowanie 54/2009 - Zawarcie umowy pożyczki z
Panem Markiem Kwiatkowskim oraz złożenie oferty wykupu przedmiotu
leasingu RB 55/2009 - Wykup przedmiotu leasingu i wpłata tytułem
rozliczenia umowy leasingu RB 56/2009 - Raport miesięczny - lipiec 2009 RB
57/2009 - Umowa z Makroconcert Sp. z o. o. RB 58/2009 - Umowa z Impact
Media Sp. z o.o. - emisja spotów reklamowych w Radio Kolor

RB ESPI 11/2009 - Zmniejszenie stanu posiadania przez Panią Magdalenę
Robaczewską RB ESPI 12/2009 - Zwiększenie stanu posiadania przez Pana
Marka Kwiatkowskiego RB ESPI 13/2009 - Przekroczenie progu 5% przez
Pana Antoniego Kowalika
Ad. 3). Spółka realizowała następujące cele, które przedstawione zostały w
Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w dniu 18 maja 2009 roku; budowa znajomości marki "Fabryka Diet" jako najważniejszego znaku na
rynku towarów i usług związanych z dietą, prawidłowym odżywianiem oraz
zdrowym trybem życia; - budowa oferty towarów i usług o najwyższej
jakości, sprawdzonych i polecanych przez specjalistów Emitenta; - realizacja
strategii marketingowo-medialnej Spółki.
Ad. 4). We wrześniu br. Fabryka Diet S.A.: - przeprowadziła konkurs smsowy

"Dni

Urody"-

zorganizowała

dla

użytkowników

serwisu

www.fabrykadiet.pl tematyczny konkurs "Michael Jackson - legenda";uruchomiła na portalu dietydiety.pl stały konkurs sms-owy pod nazwą
"Dietetyczna środa konkursowa". W ramach promocji konkursu Spółka m. in.
podpisała umowę z Impact Media Sp. z o. o. (RB 58/2009) na emisję 76
spotów reklamowych na antenie Radia Kolor oraz zamieściła materiał
reklamowy w dzienniku Super Express;- zleciła grupie badawczej TNS OBOP
przeprowadzenie badania opinii publicznej w zakresie zdrowego stylu życia
dla portalu dietydiety.pl.; - zleciła produkcję kilku tysięcy materiałów
reklamowych,

które

Spółka

planuje

dystrybuować

podczas

eventów

(wydarzeń medialno-reklamowych), których będzie patronem medialnym m. in. "Women's Day" w Warszawie oraz "The Merchants of Bollywood" w
Warszawie;- rozpoczęła pracę nad autorskim, 48-stronicowym magazynem
Fabryki Diet, skierowanym do kobiet, który wydany zostanie w nakładzie 8
tysięcy egzemplarzy w ramach współpracy z Agape - Agencja Doradcza i
Wydawnicza.

Planowany

termin

wydania

to

16

października;-

będzie

kontynuować współpracę z firmą MAYFLY Sp. z o. o. W ramach współpracy 18
września ukaże się kolejne kioskowe wydanie filmu instruktażowego w
zakresie fitnessu, którego Fabryka Diet S.A. jest patronem medialnym;Spółka zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy.
W październiku 2009 r. Spółka planuje m. in.: - przeprowadzenie 3
konkursów

sms-owych,

konkursowa";-

publikację

w

tym

stałego

informacji

konkursu

dotyczącej

"Dietetyczna

środa

przeprowadzonego

we

wrześniu badania na zlecenie Fabryki Diet S.A. przez międzynarodową grupę
badawczą

TNS

OBOP-

kontynuację

działań

w

zakresie

organizacji

przedsięwzięcia "Women's Day" zaplanowanego na październik 2009r. w
Warszawie;-

Nadzwyczajne

Walne

Zgromadzenia

Akcjonariuszy;-

kontynuację procesu odwrotnego przejęcia ze spółką Osiedle Poniatowskie
Sp. z o. o.
Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z
dnia 31 października 2008 r., pkt. 16
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 60/2009 z dnia 24 września 2009 roku

Zarząd Fabryki Diet S.A. niniejszym informuje, że w dniu 23 września br.
Emitent otrzymał operat szacunkowy określający wartość rynkową spółki
„Osiedle Poniatowskie” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na kwotę
11.130.867 zł.

Operat szacunkowy został sporządzony w związku z trwającym procesem
odwrotnego przejęcia Emitenta i będzie podstawą do ustalenia parametrów
emisji akcji skierowanej do udziałowców „Osiedle Poniatowskie” Sp. z o. o.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007
Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i
okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 61/2009 z dnia 29 września 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. informuje, iż w dniu 29 września 2009 roku
otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został
podwyższony o kwotę 241.808,96 zł poprzez emisję 755.653 akcji zwykłych
na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,32 zł każda.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące Spółkę:Prezes Zarządu - Monika Rola

Nr 62/2009 z dnia 30 września 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. informuje, że w dniu 29 września 2009 roku
otrzymał od Pana Marka Kwiatkowskiego jako pożyczkodawcy umowę
pożyczki na kwotę 120.000 zł. (sto dwadzieścia tysięcy złotych). Termin
spłaty pożyczki przypada na dzień 31 grudnia 2010 roku. Warunki umowy nie
odbiegają od rynkowych warunków dla tego typu umów.
Pan Marek Kwiatkowski jest udziałowcem w spółce Osiedle Poniatowskie Sp. z
o. o. z którą Emitent realizuje proces odwrotnego przejęcia. Pan Marek
Kwiatkowski posiada 643.702 akcji Fabryka Diet S.A. uprawniających do
wykonywania 643.702 głosów i stanowi 40,59 % ogólnej liczby na WZ.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

PAŹDZIERNIK

Nr 64/2009 z dnia 2 października 2009 roku

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 2 października 2009 r. Spółka złożyła
Wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczenie
pierwszego dnia notowań 468.750 Akcji serii B i 755.653 Akcji serii D na
dzień 15 października 2009 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 66/2009 z dnia 7 października 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał oraz wzór
pełnomocnictwa

do

uczestniczenia

i

wykonywania

prawa

głosu

na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 3 listopada 2009
roku.
Projekty uchwał
Wzór pełnomocnictwa

Podstawa prawna. 4 ust. 2 p. 3 i par 6 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr
346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia
30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie
Obrotu.
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 67/2009 z dnia 9 października 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał oraz wzór
pełnomocnictwa na NWZA Fabryka Diet S.A., zwołane na dzień 3 listopada,
które przez wzgląd na problemy natury technicznej nie zostały prawidłowo
dołączone do raportu bieżącego nr 66/2009 z dnia 7 października 2009 roku.
Podstawa prawna. 4 ust. 2 p. 3 i par 6 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr
346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia
30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie
Obrotu.
Załączniki:
Projekty uchwał na NWZ Fabryki Diet 03112009.pdf Wzor pelnomocnictwa na
NWZ FD 03112009.pdf
Osoby reprezentujace spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 68/2009 z dnia 12 października 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 12
października 2009 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa z firmą
Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie dotycząca pełnienia
funkcji animatora na rynku NewConnect.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola- Prezes Zarządu

Nr 70/2009 z dnia 13 października 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. niniejszym informuje, iż nastąpiła zmiana w
ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca
daty rejestracji uczestnictwa. Prawidłowa data rejestracji osób uprawnionych
w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 3 listopada 2009 roku to: 18
październik 2009 rok.
Zmodyfikowana treść ogłoszenia w załączeniu.
Zwołanie NWZ_Fabryki_Diet_mod.
Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. z późn.
zm. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 4
ust. 2 punkt 1.

Nr 73/2009 z dnia 14 października 2009 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu
Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd Fabryka Diet S.A. przekazuje
miesięczny raport dotyczący:
1)- istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta – wrzesień 2009 r.;2)raportów bieżących opublikowanych we wrześniu 2009 r.;3)- informacji na
temat celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła we wrześniu;4)- wydarzeń,
które wystąpiły w październiku oraz mają wystąpić w listopadzie.
Ad.1)Ze względu na trwający proces odwrotnego przejęcia ze spółką Osiedle
Poniatowskie Sp. z o. o. Zarząd Fabryka Diet S.A. wszelkie swoje działania
kumuluje na realizacji oraz dopełnieniu wszelkich formalności związanych z
powodzeniem ww. procesu. W związku z faktem, realizacji większości ustaleń
listu intencyjnego proces odwrotnego przejęcia zbliża się ku końcowi. W
konsekwencji zmianie ulegnie profil działalności Spółki.
Ad. 2)RB EBI 63/2009 – Wypowiedzenie umowy animatora rynku RB EBI
62/2009 - Umowa pożyczki z Panem Markiem Kwiatkowskim RB EBI 61/2009
- Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji serii DRB EBI 60/2009 - Odwrotne przejęcie – wycena Osiedle
Poniatowskie Sp. z o. o.
ESPI Nr 20/2009 – Zwiększenie stanu przez Pana Marka Kwiatkowskiego
ESPI Nr 19/2009 - Stan posiadania akcji osób zarządzających ESPI Nr
18/2009 - Stan posiadania akcji osób zarządzających ESPI Nr 17/2009 Zmniejszenie stanu posiadania przez Panią Monikę Rola ESPI Nr 16/2009 Zwiększenie stanu posiadania przez Pana Marka Kwiatkowskiego ESPI Nr

15/2009 - Zmniejszenie stanu posiadania przez MakoLab S.A.ESPI Nr
14/2009 – Zwiększenie stanu posiadania przez Pana Marka Kwiatkowskiego
Ad. 3)We wrześniu 2009 roku nie miała miejsca realizacja celów emisji.
Ad.

4)•realizacja

procesu

odwrotnego

przejęcia

przez

spółkę

Osiedle

Poniatowskie Sp. z o. o;•przeprowadzenie zwołanego na dzień 3 listopada
2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z
dnia 31 października 2008 r., pkt. 16
Osoby reprezentujące Spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

Nr 75/2009 z dnia 15 października 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 15 października
2009 roku Spółka otrzymała rezygnację od wszystkich członków Rady
Nadzorczej Emitenta. Rezygnacje te wchodzą w życie z dniem 3 listopada
2009 roku tj. dniem, na który zostało zwołane Nadzwyczajne Walnego
Zgromadzenie

Spółki.

Porządek

obrad

najbliższego

NWZ

przewiduje

powołanie nowych członków Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 1 do Uchwały nr
363/2009 Zarządu GPW z 27.07.2009 r. - "Informacje bieżące i okresowe w
Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące Spółkę:Marek Kwiatkowski - Prezes Zarządu

Nr 76/2009 z dnia 16 października 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy z
Panią

Moniką

Rola

dotyczącej

sprzedaży

wraz

z

przekazaniem

praw

autorskich. Przedmiot niniejszej umowy stanowią:
-portal internetowy www.dietydiety.pl wraz z przeniesieniem na wyłączność
praw

autorskich

do

znaku

towarowego

"Diety

Diety"-portal

internetowy www.fabrykadiet.pl wraz z przeniesieniem na wyłączność praw
autorskich do znaku towarowego "Fabryka Diet"-sprzedaż oraz przekazanie
na wyłączność praw autorskich do dzieła audiowizualnego "Diety-Diety"
Umowa obejmuje również wszelkie materiały promocyjne powiązane z
portalami, a także prawa autorskie do wykonanego na zlecenie portalu
dietydiety.pl badania opinii publicznej, które zostały wyodrębnione ze spółki
Fabryka Diet S.A.
Umowa została zawarta na warunkach określonych w liście intencyjnym
zawartym pomiędzy Emitentem a spółką Osiedle Poniatowskie Sp z o. o. jest
elementem realizacji procesu odwrotnego przejęcia.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące Spółkę:Marek Kwiatkowski - Prezes Zarządu

Nr 77/2009 z dnia 22 października 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. otrzymał w dniu 22 października 2009 roku
informację

o

podjęciu

uchwały

przez

Nadzwyczajne

Zgromadzenie

Wspólników Osiedle Poniatowskie Sp. z o. o. dotyczącą objęcia akcji spółki
Fabryka Diet S.A.
Mocą uchwały udziałowcy Osiedla Poniatowskie Sp. z o. o. zaakceptowali
objęcie akcji Fabryki Diet S.A. po cenie emisyjnej tj. 0.32 zł (trzydzieści dwa
grosze) każda w zamian za 100% spółki Osiedle Poniatowskie Sp. z o. o.
Stosunek wymiany udziałów został sporządzony w oparciu o wycenę majątku
spółki Osiedle Poniatowskie Sp. z o. o. Uchwała stanowi kolejny etap procesu
odwrotnego przejęcia przez spółkę Fabryka Diet S.A.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące Spółkę:Marek Kwiatkowski - Prezes Zarządu

Nr 78/2009 z dnia 28 października 2009 roku

Zarząd Fabryki Diet S.A. informuje, iż w dniu 28 października 2009 roku
otrzymał od Pana Marka Kwiatkowskiego, jako pożyczkodawcy, podpisaną
umowę pożyczki na kwotę 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Termin spłaty pożyczki przypada na dzień 31 października 2009 roku. Jest to
już trzecia umowa pożyczki realizowana pomiędzy Emitentem a Panem
Markiem Kwiatkowskim. Warunki umowy nie odbiegają od rynkowych
warunków dla tego typu umów.

Umowa

pożyczki

wynika

z

postanowień

listu

intencyjnego

zawartego

pomiędzy Emitentem, a Spółką Osiedle Poniatowskie Sp. z o. o. w sprawie
procesu odwrotnego przejęcia (EBI nr 49/2009).
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące Spółkę:Marek Kwiatkowski - Prezes Zarządu

Nr 63/2009 z dnia 30.09.2009 roku

Zarząd

Fabryka

Diet

S.A.

informuje,

że

została

wypowiedziana

dotychczasowa umowa animatora rynku - Biura Maklerskiego Banku DnB
NORD S.A., która ulegnie rozwiązaniu z dniem 14 października 2009 roku.
Funkcje nowego animatora będzie pełnić Copernicus Securities S.A. z
siedzibą w Warszawie.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące spółkę:Monika Rola - Prezes Zarządu

LISTOPAD

Nr 79/2009 z dnia 3 listopada 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 3 listopada 2009
roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało nową Radę
Nadzorczą

w

RozencwaigPan

następującym
Edward

składzie:Pan

SzczytowskiPan

Jerzy

KwilmanPan

Georgi

Wojciech

PołećPan

Mariusz

KierebińskiZmiana na stanowiskach Rady Nadzorczej jest konsekwencją
rezygnacji poprzednich członków Zarządu, o której Emitent informował w
raporcie bieżącym EBI 75/2009.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 1 do Uchwały nr
363/2009 Zarządu GPW z 27.07.2009 r. - „Informacje bieżące i okresowe w
Alternatywnym Systemie Obrotu”.
Osoby reprezentujace Spółkę:Marek Kwiatkowski - Prezes Zarządu

Nr 80/2009 z dnia 4 listopada 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 listopada 2009 r.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktu
porządku

obrad.

Nie

zgłoszono

jednocześnie

żadnych

sprzeciwów

do

protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
Emitent zwraca uwagę, że pkt 5 i 6 porządku obrad tj. podwyższenie kapitału
w drodze emisji akcji serii E i F zostały rozpatrywanie łącznie i w tym
zakresie podjęto jedną uchwałę obejmującą obie serie akcji.
uchwały_NWZ_z_dnia 03.11.2009r.pdf
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące Spółkę:Marek Kwiatkowski - Prezes Zarządu

Nr 81/2009 z dnia 10 listopada 2009 roku

Zarząd Fabryki Diet S.A. informuje, iż w związku z realizacją procesu
odwrotnego przejęcia zmianie ulega adres strony internetowej Emitenta.
Wszelkie informacje dla inwestorów, w tym raporty bieżące i okresowe będą
dostępne w witrynie www.lokatybudowlane.pl
Podstawa prawna: §3 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja
2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące Spółkę:Marek Kwiatkowski - Prezes Zarządu

Nr 83/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu
Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd Fabryka Diet są przekazuje
miesięczny raport dotyczący:
1)- istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta - październik 2009
r.;2)- raportów bieżących opublikowanych w październiku 2009 r.;3)informacji

na

temat

celów

emisji,

jeżeli

ich

realizacja

nastąpiła

w

październiku;4)- wydarzeń, które wystąpiły w listopadzie oraz mają wystąpić
w grudniu.
Ad.1)W ocenie Emitenta istotne znaczenie dla kondycji finansowej oraz
wyników finansowych Spółki ma realizacja procesu odwrotnego przejęcia ze
spółką Osiedle Poniatowskie Sp. z o. o. Przeprowadzenie ww. procesu oraz
zmiana profilu działalności umożliwi funkcjonowanie Spółki w nowej zdaniem
Emitenta rentownej branży dewelopersko-budowlananej.
Ad. 2)EBI 78/2009 - Umowa pożyczki z Panem Markiem KwiatkowskimEBI
77/2009 - Uchwała Osiedle Poniatowskie Spółka z o. o. dotycząca objęcia
akcji

Fabryki

Diet

S.A.EBI

76/2009

-

Zawarcie

umowy

sprzedaży

i

przekazanie praw autorskichEBI 75/2009 - Rezygnacja członków Rady
Nadzorczej

EmitentaEBI

74/2009

-

Zmiana

na

stanowisku

Prezesa

ZarząduEBI 73/2009 - Raport miesięczny wrzesień 2009 rokEBI 72/2009 Aneks do umów pożyczek z Panem Markiem KwiatkowskimEBI 71/2009 Zmiana adresu siedziby SpółkiEBI 70/2009 - Modyfikacja ogłoszenia o
zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaEBI 69/2009 - Wyznaczenie
1 dnia notowań akcji serii B i D oraz zakończenie notowań PDA serii DEBI
68/2009 - Umowa animatora z Copernicus Securities S.AEBI 67/2009 Projekty uchwał i wzór pełnomocnictwa na NWZ - korekta raportuEBI

66/2009 - Projekty uchwał i wzór pełnomocnictwa na NWZEBI 65/2009 Zwołanie NWZ SpółkiEBI 64/2009 - Złożenie Wniosku o wyznaczenie
pierwszego dnia notowań akcji serii B i D ESPI 27/2009 - lista akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% głosów na NWZESPI 25/2009 - zmiana udziału
w ogólnej liczbie głosów przez Pana Marka KwiatkowskiegoESPI 24/2009 stan posiadania osób zarządzających ESPI 23/2009 - zmniejszenie stanu
posiadania przez Pana Antoniego Kowalika ESPI 22/2009 - zmniejszenie
stanu posiadania przez Panią Annę Kłosińską ESPI 21/2009 - zmniejszenie
stanu posiadania przez Panią Izę Marczak
Ad. 3)W październiku 2009 roku nie miała miejsca realizacja celów emisji.
Ad. 4)- realizacja procesu odwrotnego przejęcia przez spółkę Osiedle
Poniatowskie Sp. z o. o;- przeprowadzenie w dniu 3 listopada 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w ramach, którego podjęto
uchwały dotyczące dopełnienia ww. procesu m. in. powołania nowej Rady
Nadzorczej Spółki w przedmiocie zmiany profilu działalności Spółki oraz
zmiany nazwy na Lokaty Budowlane S.A.- dokonanie zmiany adresu
korporacyjnej

strony

internetowej

Emitenta

na

www.lokatybydowlane.plProces asymilacji Fabryki Diet S.A. oraz Osiedle
Poniatowskie Sp. z o. o. z którą Emitent dokonuje procesu odwrotnego
przejęcia osiąga coraz wyższy poziom - spółki funkcjonują obecnie pod
jednym adresem. W najbliższym czasie po zmianie przedmiotu działalności
Spółki, Fabryka Diet S.A. pod nową nazwą Lokaty Budowlane S.A. będzie
pełnić

nadzór

techniczno-ekonomiczny

nad

budowanym

przez

Osiedle

Poniatowskie Sp. z o. o. obiektem hotelowym w Święcicach.
Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z
dnia 31 października 2008 r., pkt. 16
Osoby reprezentujące Spółkę:Marek Kwiatkowski - Prezes Zarządu

GRUDZIEŃ

Nr 84/2009 z dnia 4 grudnia 2009 roku

Zarząd spółki Fabryka Diet S.A informuje, że w dniu 3 grudnia 2009 r. podjął
uchwałę dotyczącą procesu połączenia Spółki Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o.
z Fabryka Diet S.A.
W ocenie Zarządu takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla akcjonariuszy
Emitenta oraz udziałowców Osiedla Poniatowskie Sp. z o.o. Prowadzenie
działalności operacyjnej w ramach jednego podmiotu zwiększy przewidywane
efekty synergii płynące z realizacji procesu integracji podmiotów oraz pozwoli
na pełne wykorzystanie statusu spółki publicznej w zakresie pozyskiwania
kapitału oraz budowania pozycji rynkowej Emitenta.
Zgodnie z ww. uchwałą został jednocześnie aneksowany list intencyjny z dnia
27 lipca br. (RB EBI 49/2009) dostosowujący jego treść do postanowień
uchwały.
O wszystkich szczegółach procesu połączenia Emitent będzie informował w
osobnych raportach.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 363/2009
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca
2009 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Nr 85/2009 z dnia 7 grudnia 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. informuje, że w dniu 7 grudnia 2009 r.

podjął

uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 352.000,00 zł,
tj. do kwoty 1.101.232,96 zł, poprzez emisję 1.100.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,32 złotych każda w oparciu o
upoważnienie zawarte w Statucie Spółki o kapitale docelowym.
Akcje serii E zostaną zaoferowane Panu Markowi Kwiatkowskiemu w drodze
oferty prywatnej, co jest efektem realizacji procesu połączenia

Spółki

Osiedle Poniatowskie Sp. z o. o. z Fabryką Diet S.A., o którym spółka
informowała w RB EBI 84/2009.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 363/2009
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca
2009 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujace Spółkę:Marek Kwiatkowski - Prezes Zarządu

Nr 86/2009 z dnia 10 grudnia 2009 roku

Zarząd Fabryka Diet S.A. informuje, że w dniu 9 grudnia 2009 r. Spółka
dokonała spłaty pożyczek, o których informowała w raportach bieżących:
EBI 78/2009 - Umowa pożyczki z Panem Markiem KwiatkowskimEBI 72/2009
- Aneks do umów pożyczek z Panem Markiem KwiatkowskimEBI 62/2009 Umowa pożyczki z Panem Markiem KwiatkowskimEBI 54/2009 - Zawarcie
umowy pożyczki z Panem Markiem Kwiatkowskim oraz złożenie oferty
wykupu przedmiotu leasingu.

Warunki zawartych umów nie odbiegały od rynkowych warunków dla tego
typu umów.
Umowy pożyczek i ich spłata wynikały z realizacji procesu połączenia
Emitenta, ze Spółką Osiedle Poniatowskie Sp. z o. o. Spłata pożyczek
nastąpiła w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności,
wynikających z ww. pożyczek i należności wynikających z zapisu na akcje
serii E, złożonego przez Prezesa Zarządu Emitenta - Marka Kwiatkowskiego.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 363/2009
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca
2009 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące Spółkę:Marek Kwiatkowski - Prezes Zarządu

Nr 87/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu
Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd Fabryka Diet są przekazuje
miesięczny raport dotyczący:
1)- istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta – listopad 2009 r.;2)raportów bieżących opublikowanych w listopad 2009 r.;3)- informacji na
temat celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w listopadzie;4)- wydarzeń,
które wystąpiły w grudniu oraz mają wystąpić w styczniu.
Ad.1)W ocenie Emitenta istotne znaczenie dla kondycji finansowej oraz
wyników finansowych Spółki ma realizacja procesu połączenia ze spółką
Osiedle Poniatowskie Sp. z o. o. Przeprowadzenie ww. procesu oraz zmiana
profilu działalności umożliwi funkcjonowanie Spółki w nowej zdaniem

Emitenta

rentownej

branży

dewelopersko-budowlananej.

Prowadzenie

działalności operacyjnej w ramach jednego podmiotu zwiększy przewidywane
efekty synergii płynące z realizacji procesu integracji podmiotów oraz pozwoli
na pełne wykorzystanie statusu spółki publicznej w zakresie pozyskiwania
kapitału oraz budowania pozycji rynkowej Emitenta.
Ad. 2)EBI 83/2009 - Raport miesięczny - październik 2009EBI 82/2009 Raport okresowy za III kwartał 2009 rokuEBI 81/2009 - Zmiana adresu
strony internetowej Emitenta - www.lokatybudowlane.plEBI 80/2009 - Treść
uchwał

Nadzwyczajnego

Walnego

Zgromadzenia

podjętych

w

dniu

3.11.2009r.EBI 79/2009 - Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej
ESPI 27/2009 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na
NWZ
Ad. 3)W listopadzie 2009 roku nie miała miejsca realizacja celów emisji.
Ad. 4)- Realizacja procesu połączenia ze spółką Osiedle Poniatowskie Sp. z o.
o;- Uchwała Zarządu w sprawie połączenia spółek Osiedle Poniatowskie Sp. z
o.o.

i Fabryka Diet

S.A.;-

Złożenie

wniosku do Krajowego Rejestru

Sądowego, dotyczącego zmiany nazwy Emitenta na „Lokaty Budowlane
S.A.”;- Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego do kwoty 1.101.232,96 zł w ramach emisji 1.100.000
akcji serii E, które w drodze oferty prywatnej zostały zaoferowane Panu
Markowi Kwiatkowskiemu;- Spłaty pożyczek, o których Emitent informował w
raportach bieżących EBI 78/2009, 72/2009, 62/2009 oraz 54/2009.
Proces inkorporacji Fabryki Diet S.A. i Osiedle Poniatowskie Sp. z o. o. z
osiąga coraz wyższy poziom - spółki funkcjonują obecnie pod jednym
adresem. W najbliższym czasie po zmianie przedmiotu działalności Spółki,
Fabryka Diet S.A. pod nową nazwą Lokaty Budowlane S.A. będzie pełnić

nadzór techniczno-ekonomiczny nad budowanym przez Osiedle Poniatowskie
Sp. z o. o. obiektem hotelowym w Święcicach oraz przygotowywać się do
rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej w Warszawskiej dzielnicy Włochy.
Do końca bieżącego roku Spółka planuje przyjęcie i podpisanie
połączenia Osiedla Poniatowskiego Sp. z o. o. i

Fabryki Diet S.A

planu
oraz

złożenie w/w planu do sądu rejestrowego.
Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z
dnia 31 października 2008 r., pkt. 16
Osoby reprezentujące Spółkę:Marek Kwiatkowski - Prezes Zarządu

Nr 88/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 18 grudnia 2009 roku otrzymał informację
o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu, dotyczącego
zmiany nazwy spółki na Lokaty Budowlane S.A. Jednocześnie zarejestrowane
zostały zmiany w składzie Rady Nadzorczej, o których Emitent informował w
RB EBI nr 79/2009 oraz nowy przedmiot działalności spółki Lokaty
Budowlane

S.A.,

który

obejmuje:-

63.12.Z

–

Działalność

portali

internetowych, - 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na
cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), - 46 – Handel
hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, - 47 – Handel
detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, 10 – Produkcja artykułów spożywczych, - 11 – Produkcja napojów, - 49.4 –
Transport

drogowy

przeprowadzkami, -

towarów
52

–

oraz

działalność

Magazynowanie

usługowa
i

związana

działalność

z

usługowa

wspomagająca transport, - 35.2 – Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja
i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,- 55.1 – Hotele i podobne
obiekty

zakwaterowania, -

56.1

–

Restauracje

i

pozostałe

placówki

gastronomiczne, - 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, - 41 –
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, - 42 – Roboty
związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, - 43 – Roboty
budowlane specjalistyczne, - 68 – Działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości, - 77.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń
oraz dóbr materialnych.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r.
"Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące Spółkę:Marek Kwiatkowski - Prezes Zarządu

Nr 89/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku

Niniejszym Zarząd spółki Lokaty Budowlane S.A. przekazuje w załączeniu
plan połączenia Emitenta ze spółką Osiedle Poniatowskie Sp. z o. o., który
został złożony do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
plan połączenia.pdf
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r.
"Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące Spółkę:Marek Kwiatkowski - Prezes Zarządu

