DOKUMENT INFORMACYJNY O OFERCIE PUBLICZNEJ
SPÓŁKI POD FIRMĄ CANAPHARM P.S.A. Z SIEDZIBĄ
WE WROCŁAWIU Z
DNIA 1 LUTEGO 2022 ROKU

Spółka pod firmą Canapharm P.S.A. z siedzibą we Wrocławiu
(KRS:0000966477; zwana dalej „Spółką” lub „Emitentem”), działając na
podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym udostępnia do
publicznej wiadomości dokument zawierający informacje o ofercie publicznej w
rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie
prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów
wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz
uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, która nie jest objęta obowiązkiem
sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH, W TYM INFORMACJE FINANSOWE:

Emitent:

Canapharm P.S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres
Piłsudskiego 74/320 Wrocław 50-020) wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000966477,
posiadająca numer NIP 8971904719 oraz REGON
52175427600000, o kapitale akcyjnym wysokości
100 000 zł

1) strona internetowa www.canapharm.pl
2) adres e-mail kontakt@canapharm.pl
3) telefon kontaktowy 731 777 200

Data powstania Emitenta

Spółka powstała w dniu 14 listopada 2021 r. Spółka
została wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 kwietnia
2022 r.. W związku z tym spółka nie zakończyła
jeszcze żadnego roku obrotowego i nie sporządziła
sprawozdania nansowego za żaden zakończony
okres.

Podstawowa działalność emitenta

1) (PKD 10) PRODUKCJA ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH,
2) (PKD 11) PRODUKCJA NAPOJÓW,
3) (PKD 12) PRODUKCJA WYROBÓW
TYTONIOWYCH,
4) (PKD 17) PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z
PAPIERU,
5) (PKD 20) PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I
WYROBÓW CHEMICZNYCH,
6) (PKD 21) PRODUKCJA PODSTAWOWYCH
SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ
LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH
7) (PKD 22) PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I
TWORZYW SZTUCZNYCH,
8) (PKD 28) PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
9) (PKD 33) NAPRAWA, KONSERWACJA I
INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ,
10) (PKD 46) HANDEL HURTOWY, Z
WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI,
11) (PKD 47) HANDEL DETALICZNY, Z
WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI,
12) (PKD 49) TRANSPORT LĄDOWY ORAZ
TRANSPORT RUROCIĄGOWY,
13) (PKD 58) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA,
14) (PKD 77) WYNAJEM I DZIERŻAWA,
15) (PKD 90) DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA
ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ,
16) (PKD 91) DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK,
ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ

Zarząd Emitenta:

Denis Szpak - prezes zarządu
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Dane kontaktowe Emitenta:

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 100 000zł (słownie:
sto tysięcy złotych)
Obecnie akcjonariat Spółki przedstawia się
następująco
1) Denis Szpak - 10000000 (słownie: dziesięć
milionów) Akcji Głosowych Spółki seri AG po 0,1 zł
(słownie: dziesięć groszy) uprawniających do
20000000 (słownie: dwadzieścia milionów) głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Akcjonariat Emitenta po Emisji:

Zakładając, że w ramach niniejszej oferty publicznej
zostaną skutecznie zwarte umowy objęcia akcji
oraz skutecznie dokonane wpłaty na te akcje,
kapitał akcyjny Spółki będzie wynosił 4600000
złotych (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy),
wówczas akcjonariat Spółki będzie się kształtował
następująco:
1) Denis Szpak - 10000000 (słownie: dziesięć
milionów) Akcji Głosowych Spółki seri AG
uprawniających do 20000000 (słownie: dwadzieścia
milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2) Akcjonariusze akcji serii B - 4500000 (słownie:
cztery miliony pięćset tysięcy) Akcji serii B po 0,1 zł
(słownie: dziesięć groszy) Spółki, uprawniających
do 4500000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy)
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Informacje nansowe:

Spółka powstała w dniu 14 listopada 2021 r. Spółka
została wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 kwietnia
2022 r.. W związku z tym spółka nie zakończyła
jeszcze żadnego roku obrotowego i nie sporządziła
sprawozdania nansowego za żaden zakończony
okres w związku z tym przedstawiamy dane
nansowe spółki Canapharm sp. z o.o. za rok 2020.
Dotychczasowa działalność spółki jest
nansowana, przez jej założycieli
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PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH, W TYM INFORMACJE FINANSOWE:
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fi

Akcjonariat Emitenta przed Emisją:

Tryb emisji:

1) Niniejsza emisja jest prowadzona w trybie oferty
objęcia nowych akcji Spółki.

Podstawowe informacje o emisji akcji:

Emitent zobowiązuje się do wyemitowania od
1000000 (słownie: milion) do 4500000 (słownie:
cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych serii
B, w zależności od ilości skutecznie
zasubskrybowanych i należycie opłaconych akcji.

Cena emisyjna akcji:

Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii B wynosi 1 złoty
(słownie: jeden)

Minimalny próg emisji:

Uznaje się, że niniejsza emisja dojdzie do skutku,
jeżeli zostanie subskrybowane i należycie opłacone
co najmniej 1000000 (słownie: milion) Akcji serii B o
łącznej wartości emisyjnej 1 miliona złotych, co jest
minimalnym progiem emisji

Termin zawierania umów objęcia akcji:

Termin zawierania umów obecna akcji Akcji Serii B
trwa od dnia 20 kwietnia 2022 roku do dnia w
którym zostaną skutecznie subskrybowane i
należycie opłacone wszystkie akcje zgodnie z
umową objęcia akcji, nie później niż do dnia22
czerwca 2022 r.

Wpłaty na akcje:

Termin wniesienia wkładu pieniężnego tytułem
objęcia akcji wynosi 3 (trzy) dni robocze od dnia
zawarcia umowy objęcia akcji

Zwrot środków z tytułu zawieranych umów
objęcia akcji:

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej Ofert
Publicznej nie zostaną, skutecznie subskrybowane i
opłacone Akcje Serii B w minimalnej ilości, Emitent
jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych
otrzymanych tytułem opłacenia Akcji na rachunek
bankowy, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni
roboczych od dnia zakończenia Oferty Publicznej.
W przypadku gdy emisja Akcji nie zostanie
zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie 6
(słownie: sześciu) miesięcy od dnia powzięcia
uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta w
sprawie emisji Akcji, Emitent jest zobowiązany do
zwrotu środków pieniężnych otrzymanych tytułem
opłacenia Akcji na rachunek bankowy, w terminie
14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia
upływu terminu 6 (słownie: sześciu) miesięcy
wskazanego powyżej.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYM SPOSOBIE
WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z EMISJI:

Cele inwestycyjne:

Pozyskane środki nansowe zostaną przeznaczone
na:
1) 500 000 zł (9%)- Nowe miejsca pracy
2) 500 000 zł (9%)- Powiększenie areału upraw
outdoor
3) 1 000 000 zł (18%) - Budowa nowej siedziby
4000m2 wraz z powierzchnią uprawową, uprawą
indor, biurami, magazynem i logistyką
4) 500 000 zł (9%)- modernizacja laboratorium
5) 1 000 000 zł (18%)- Zakup surowca suszu
6) 250 000 zł (4,5%)- Działania promocyjne,
reklamy, pogłębianie świadomości marki
7) 250 000 zł (4,5%)- Prace badawcze nad nowymi
formulacjami leków
8) 500 000 zł (9%)- Zakup linii produkcyjnych
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PODSTAWOWE INFORMACJE O ISTOTNYCH CZYNNIKACH RYZYKA:

Czynniki ryzyka związane z działalnością
Emitenta:

Ryzyko związane z konkurencją
Na rynku istnieją aktualnie 2 podmioty oferujące do
sprzedaży susz medycznej marihuany oraz leki na
bazie konopi, jednak żaden z nich nie oferuje
produktów w cenie, która byłaby przystępna dla
przeciętnego pacjenta. Spółka planuje produkcję
wysokojakościowego, przystępnego cenowo
produktu jakiego brak jest na rynku. Emitent nie
wyklucza, jednak że pokazanie kierunku i
przełamanie cen rynkowych, może sprawić, że
podmioty konkurencyjne zaczną naśladować model
działania Emitenta. Może to opóźniać założone
przez Emitenta tempo rozwoju, a także wpływać na
kształtowanie oferty i tym na planowane przychody.
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
Pandemia oraz wojna na Ukrainie znacznie
przyczyniła się do kryzysu gospodarczego, który
jest odczuwalny w Polsce i istnieje ryzyko, że
odcisną one piętno na gospodarce krajowej.
Według oceny Emitenta, aktualna sytuacja
gospodarcza, nie ma wpływu na działania
prowadzone, przez Emitenta, przez co nie są one
zagrożone. Emitent dostrzega jednak ryzyko
włączenia Polski do działań wojskowych w związku
z wojną na Ukrainie, w takim wypadku model
biznesowy Spółki będzie zagrożony lub wręcz
niemożliwy do realizacji.
Ryzyko niepozyskania pełnej kwoty emisji
Wszystkie cele przedstawione przez Spółkę i
wynikająca z nich kwota emisji są tożsame z
planami inwestycyjnymi Emitenta. W przypadku
niepozyskania pełnej kwoty z emisji, Emitent będzie
musiał poszukać innych dróg nansowania
inwestycji lub część inwestycji odłożyć w czasie. W
obu przypadkach realizacja celi inwestycyjnych
opóźni się w czasie co będzie miało swoje odbicie
w przychodach Spółki i możliwości realizacji
założonych celi biznesowych.
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Ryzyko niewypłacenia dywidendy
Spółka planuje wypłacić dywidendę na koniec 2023
roku po wejściu na New Connect. Decyzja, czy
przeznaczyć część zysku na dywidendę zostanie
podjęta najwcześniej w w 2023 roku i Zarząd Spółki
nie może wykluczyć, że z uwagi na cele rozwojowe
Spółki, także po 2023 nie będzie rekomendował
wypłacenia dywidendy.

Czynniki ryzyka związane z działalnością
Emitenta:

Ryzyko wypadku losowego, w tym zalania, czy
pożaru w obiekcie rmy
Emitent podejmie wszelkie dostępne środki i spełni
wszystkie niezbędne przepisy wynikające z prawa,
aby zapobiec zalaniom, pożarowi czy awariom. Na
wszystkie tego typu działania narażone są zyczne
miejsca. Niestety działania podejmowane przez
Emitenta, mogą nie wystarczyć ponieważ znaczenie
mają również lokale ościenne (np. pożar w budynku
obok lub zalanie wodą z lokalu piętro wyżej).
Emitent nie jest w stanie przewidzieć skutków
wypadku losowego, ponieważ wszystko zależy od
jego skali.
Ryzyko utraty płynności nansowej
Spółka planuje przeznaczyć całość kwoty emisji na
inwestycje. Działalność spółka planuje nansować
ze środków bieżących, w tym funkcjonowania
sklepu internetowego oraz sieci sprzedaży. Istnieje
ryzyko, że mimo ostrożnych szacunków, te okażą
się zbyt optymistyczne i bieżące funkcjonowanie
Spółki będzie podejmować ujemny cash ow
Ryzyko utraty koncesji lub pozwolenia
Spółka poczyni niezbędne starania w celu
pozyskania bądź utrzymania pozyskanych już
pozwoleń jak: pozwolenie na uprawę konopi ;
pozwolenie na import i wytwarzanie leków. Istnieje
jednak ryzyko, z powodu czynników niezależnych,
że Spółce nie zostanie przedłużone lub wydane
nowe pozwolenie lub koncesja.
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Ryzyko utraty kluczowych pracowników lub
managerów
Zespół Emitenta na etapie emisji jest jeszcze w
budowie. Oprócz założyciela, w zespole znajduje
się jeszcze 8 osób. Emitent obecnie nie
przygotował, żadnego programu ESOP czy
premiowego dla kadry managerskiej. Istnieje
ryzyko, że z tego powodu pojawi się rotacja
pracowników i współpracowników, jednak w ocenie
Emitenta wiele tych stanowisk jest łatwo
zastępowalnych.

Inwestowanie w podmioty poszukujące
nansowania na platformach crowdfundingowych
może być bardzo zyskowne, ale jak każda
inwestycja wiąże się tak też ryzykiem. Jeżeli
zdecydują się Państwo zainwestować w podmiot,
który przedstawia informacje o projekcje w
przestrzeni udostępnionej przez crowdfund.pl na
Platformie Crowdfundingowej musisz zadawać
sobie sprawę z ryzyka:
Dywersy kacją ryzyka
Wszelkie inwestycje dokonywane w podmioty
przedstawiane w przestrzeni udostępnionej przez
croowdfund.pl na Platformie Crowdfundingowej
powinny być dokonywane tyłków ramach dobrze
zdywersy kowanego portfela. Oznacza to, że
powinieneś inwestować tylko niewielką część
swojego kapitału inwestycyjnego w pojedynczą
spółkę. Większość kapitału powinna by
inwestowana w bardziej płynne aktywa. Oznacza to
również, że powinieneś rozłożyć swoje inwestycje
pomiędzy wiele rm, zamiast inwestować dużą
kwotę w tylko jedną spółkę.
Utrata części lub całości kapitału
Inwestując w projekt znacznie bardziej
prawdopodobne jest, że utracisz zainwestowane
środki, niż uzyskasz zwrot z inwestycji lub
ponadprzeciętny zysk. Nie powinieneś w ten
sposób inwestować więcej kapitału niż jesteś w
stanie stracić bez utraty standardu życia.
Rozwodnienie akcji
Wszelkie inwestycje w podmioty przedstawione w
przestrzeni udostępnionej na Platformie
Crowdfundingowej mogą ulec rozwodnieniu akcji.
Oznacza to, że jeśli spółka pozyska dodatkowy
kapitał w późniejszym terminie, wyemituje nowe
akcje dla nowych inwestorów i wówczas nastąpi
zmniejszenie udziału dotychczasowych
akcjonariuszy w kapitale i głosach danej spółki. Te
nowe akcje mogą mieć również preferencyjne
prawa do dywidend, wpływów ze sprzedaży i
innych praw. Twoja inwestycja może również ulec
rozwodnieniu w wyniku przyznania opcj (lub
podobnych praw do nabycia akcji) pracownikom,
usługodawcom lub niektórym innym osobom, z
którymi prowadzona jest działalność rmy.
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Rzadkość dywidend
Większość osób poszukujących nansowania
rzadko wypłaca dywidendy, oznacza to, że
inwestując w biznes przedstawiony w przestrzeni
udostępnionej przez croowdfund.pl
prawdopodobnie będziesz musiał poczekać na
wypłatę dywidendy, do wejścia spółki na New
Connect. Powyższe ryzyko, nie jest ryzykiem
ogólnym, ale również ryzykiem dotyczącym
Emitenta
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Czynniki ryzyka związane z crowdfundingiem
(inwestowaniem społecznościowym)- ryzyka,
które mogą też dotyczyć działalności Emitenta

INNE ISTOTNE INFORMACJE:

Zmiany dokumentu informacyjnego:

Ewentualne zmiany niniejszego dokumentu
informacyjnego będą zamieszczane w miejscu jego
publikacji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych
przez Spółkę w związku z prowadzoną ofertą
publiczną nowych akcji Spółki zostały określone
szczegółowo w Polityce Prywatności znajdującej
się na stronie www.canapharm.pl

Załączniki:

1) Aktualna treść statutu spółki
2) Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego
3) Umowa objęcia akcji
4) Sprawozdanie nansowe Canapharm sp. z o.o.
za rok 2020

Emitent oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołączeniu
należytej staranności informacje zawarte w niniejszym dokumencie
informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.
Ponadto Emitent oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte
w niniejszym dokumencie.

Wrocław 02.02.2022
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…………………………………..
prezes zarządu
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Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 17.04.2022 godz. 12:10:28
Numer KRS: 0000966477
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

13.04.2022

Ostatni wpis

Numer wpisu

3

Sygnatura akt

WR.VI NS-REJ.KRS/9477/22/105/REGON

Oznaczenie sądu



Data dokonania wpisu

13.04.2022

Dział 1
Rubryka 1  Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP

REGON: 521754276, NIP: 8971904719

3.Firma, pod którą spółka działa

CANAPHARM PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

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

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2  Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAW, gmina WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW

2.Adres

ul. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, nr 74, lok. 320, miejsc. WROCŁAW, kod 50-020, poczta
WROCŁAW, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej



4.Adres strony internetowej



Rubryka 3  Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4  Informacje o umowie
1.Informacja o zawarciu lub zmianach
umowy spółki

1

12.04.2022

Rubryka 5
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1.Czas, na jaki została utworzona spółka

NIEOZNACZONY

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



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

NIE

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału NIE
w zysku?

Rubryka 6  Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7  Dane jedynego akcjonariusza
1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SZPAK

2.Imiona

DENIS

3.Numer PESEL/REGON

89111406774

4.Numer KRS

*****

6.Czy wspólnik posiada całość akcji
spółki?

TAK

Rubryka 8  Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału akcyjnego

100 000,00 ZŁ

2.Liczba akcji wszystkich emisji

10000000

3.Wzmianka, czy akcjonariusze wnoszą
wkład niepieniężny?

NIE

4.Maksymalna liczba akcji, które mogą być
przedmiotem warunkowej emisji

0

5.Maksymalna liczba akcji, które mogą
zostać wyemitowane z upoważnienia
udzielonego zarządowi albo radzie
dyrektorów

0

Rubryka 9  Emisja akcji
1

1.Nazwa serii akcji

AG

2.Liczba akcji w danej serii

10000000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji AKCJE UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU
uprzywilejowanych lub informacja, że
akcje nie są uprzywilejowane

Rubryka 10  Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11
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1.Czy zarząd albo rada dyrektorów są
upoważnieni do emisji warrantów
subskrypcyjnych?

NIE

Dział 2
Rubryka 1  Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SZPAK

2.Imiona

DENIS

3.Numer PESEL/REGON

89111406774

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

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

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona



Rubryka 2  Organ nadzoru
Brak wpisów

Rubryka 3  Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3
Rubryka 1  Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działalności
przedsiębiorcy

1

21, 20, Z, PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

2.Przedmiot pozostałej działalności
przedsiębiorcy

1

20, , , PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH

2

21, , , PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I
POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

3

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

4

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

5

68, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Rubryka 2  Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów

Rubryka 3  Sprawozdania grupy kapitałowej

Strona 4 z 5
Brak wpisów

Rubryka 4  Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5  Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za 31.12.2022
który należy złożyć sprawozdanie finansowe

Dział 4
Rubryka 1  Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2  Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3  Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo
w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

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

Dział 5
Rubryka 1  Kurator
Brak wpisów

Dział 6
Rubryka 1  Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2  Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3  Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4  Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
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Brak wpisów

Rubryka 5  Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6  Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

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

Rubryka 8  Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 17.04.2022
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

CANAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS: 0000772506

Informacje ogólne - zgodnie z zał. nr 4 do ust. o rach. (Jednostka Mikro)
Okres objęty sprawozdaniem: 2020-01-01 - 2020-12-31
Dane identyfikujące jednostkę:
Nazwa i siedziba:
Nazwa firmy: CANAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Siedziba:
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław-Stare Miasto
Miejscowość: Wrocław
Adres:
Adres:
Kod kraju: PL
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław-Stare Miasto
Ulica: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego
Numer domu: 74
Numer lokalu: 320
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 50-020
Poczta: Wrocław
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego:
Kod kraju [Country Code]:
Kod pocztowy [Postal code]:
Nazwa miejscowości [City]:
Nazwa ulicy [Street]:
Numer budynku [Building number]:
Numer lokalu [Flat number]:
Identyfikator podatkowy NIP: 8992858309
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000772506
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:
Data od:
Data do:
Data do (w postaci opisowej):
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
Data początku okresu: 2020-01-01
Data końca okresu: 2020-12-31
Zastosowane zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń: Wskazanie zastosowanych uproszczeń dla spółek
małych
Sprawozdanie finansowe Spółki zostało przygotowane z zastosowaniem następujących zwolnień przewidzianych przez UoR:
-Spółka klasyfikuje umowy leasingowe, o których mowa w art. 3 ust. 4 UoR, według zasad określonych w przepisach podatkowych (zwolnienie z art. 3 ust. 6 UoR);
-Spółka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (zwolnienie z art. 37 ust. 10 UoR);
-Spółka ustala koszt wytworzenia produktów poprzez doliczenie do kosztów bezpośrednich kosztów pośrednich związanych z wytworzeniem tego produktu, niezależnie od poziomu
wykorzystania zdolności produkcyjnych (zwolnienie z art. 28 ust. 4a UoR);
- Spółka zastosowała uproszczony sposób prezentacji instrumentów finansowych oraz nie utworzyła odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych (
zwolnienie z art. 28b UoR);
-Spółka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pienieżnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym ( zwolnienie z art. 45 ust. 2 i 3 UoR);
-Spółka zrezygnowała ze stosowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość
aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń (art. 7 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości);
-Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według zasad określonych w przepisach podatkowych
(art. 32 ust. 7 i 8 oraz art.33 ust.1 ustawy);
-Spółka odstępuje od tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych (art. 39 ust. 6
i 7 ustawy).
Założenie kontynuacji działalności:
Założenie kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: Tak
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: Tak
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym::

Unikalny identyfikator danych zestawu: 4E02F5328219811
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CANAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS: 0000772506
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
a)Wartości niematerialne i prawne wg wartości netto
b)Środki trwałe według wartości netto
c)zapasy towarów według ceny nabycia
d)należności w wartości zapłaty
e)inwestycje długoterminowe według kursu PKO na dzień 31.12.2020 r.
f)zobowiązania według kwoty do zapłaty
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo 10 000 zł jest dokonywana metodą liniową, według stawek
określonych jako maksymalne dla celów podatkowych w równych ratach miesięcznych, przy zastosowaniu dopuszczalnych przepisami podatkowymi współczynników podwyższających
stawki amortyzacyjne / z uwzględnieniem odpowiednich przepisów podatkowych/. Środki trwałe o niskiej wartości jednostkowej, nie przekraczającej 10 000 zł, amortyzuje się w sposób
uproszczony, dokonując jednorazowego odpisu ich pełnej wartości w momencie przekazania do używania i prowadzi ich ewidencję księgowo w sposób umożliwiający identyfikacje
każdego przedmiotu
ustalenia wyniku finansowego:
Rachunek zysków i strat prezentowany jest w wersji porównawczej. Ujęte w nim pozycje podlegają ocenie weryfikacji dla określenia podstawy do obliczenia kwoty podatku
dochodowego od osób prawnych
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:
Okresem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Niniejsze sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym, Spółka nie posiada jednostek podległych, nie jest
jednostką powiązaną.
pozostałe:

......................................................................
podpis osoby sporządzającej

......................................................................
podpis kierownika jednostki

...........................
data

Unikalny identyfikator danych zestawu: 4E02F5328219811
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CANAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS: 0000772506

Bilans - zgodnie z zał. nr 4 do ust. o rach. (Jednostka Mikro)
Okres objęty sprawozdaniem: 2020-01-01 - 2020-12-31
Pozycja

AKTYWA RAZEM

Symbol
AKTYW A

A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe

AKTYW A_A

B. Aktywa obrotowe, w tym:

AKTYW A_B

- zapasy
- należności krótkoterminowe
- inne

AKTYW A_B_1
AKTYW A_B_2
AKTYWA_B_INNE

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

AKTYWA_C

D. Udziały (akcje) własne

AKTYWA_D

PASYWA RAZEM
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:
- kapitał (fundusz) podstawowy
- inne
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
- rezerwy na zobowiązania
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
- inne
......................................................................
podpis osoby sporządzającej

PASYWA
PASYWA_A
PASYWA_A_1
PASYWA_A_INNE
PASYWA_B
PASYW A_B_1
PASYW A_B_2
PASYWA_B_INNE

Stan na koniec bieżącego
roku obrotowego

Dane porównawcze

387 032,39
0,00
387 032,39
101 082,40
575,00
285 374,99
0,00
0,00
387 032,39
244 649,94
5 000,00
239 649,94
142 382,45
142 382,45
0,00
0,00

......................................................................
podpis kierownika jednostki

Stan na koniec ubiegłego
roku obrotowego

143 325,61
0,00
143 325,61
62 667,70
4 952,04
75 705,87
0,00
0,00
143 325,61
29 267,26
5 000,00
24 267,26
114 058,35
114 058,35
0,00
0,00
...........................
data
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CANAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS: 0000772506

Rachunek Zysków i Strat - zgodnie z zał. nr 4 do ust. o rach. (Mikro Firmy)
Okres objęty sprawozdaniem: 2020-01-01 - 2020-12-31
Pozycja

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)
- pozostałe przychody
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Symbol
A

A_INNE
B
B_I

2. Zużycie materiałów i energii

B_II

3. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

B_III

4. Pozostałe koszty

B_IV

- aktualizacja wartości aktywów
- inne

C
C_1
C_INNE

D. Pozostałe koszty i straty, w tym:

D

- aktualizacja wartości aktywów

D_1

- inne

D_INNE

E. Podatek dochodowy

E

F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3
ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy)

F

......................................................................
podpis osoby sporządzającej

Dane porównawcze

Stan na koniec ubiegłego
roku obrotowego

727 624,09

143 603,75

0,00

0,00

727 624,09
492 238,29
0,00
122 807,98
2 186,00
367 244,31
1 300,00
0,00
1 300,00
1,12
0,00
1,12
21 302,00

143 603,75
119 345,43
13 626,02
33 849,69
1 099,00
70 770,72
8,99
8,99
0,00
0,05
0,00
0,05
0,00

215 382,68

24 267,26

A_1

1. Amortyzacja

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:

Stan na koniec bieżącego
roku obrotowego

......................................................................
podpis kierownika jednostki

...........................
data
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UMOWA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 22-02-2022 r.
§1
Stawający:
1. DENIS SZPAK, nr PESEL: 89111406774, adres: POLSKA 50-020 WROCŁAW, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 74 m. 320
oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują prostą spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.
Firma Spółki brzmi: CANAPHARM PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA.

§2
§3

Siedzibą Spółki jest: WROCŁAW.
§4
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) (PKD 20) PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH,
2) (PKD 21) PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH,
3) (PKD 45) HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
4) (PKD 46) HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI,
5) (PKD 68) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI.
§5
1. Liczba akcji Spółki wynosi 10000000 (słownie: dziesięć milionów ), w tym:
1) 10000000 akcji serii AG o numerach od 1 do 10000000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 0,10 zł (słownie: zero zł dziesięć gr).
2. Akcje uprzywilejowane co do głosu: Wszystkie akcje serii AG są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że jedna akcja
uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów.
§6
Akcje Spółki obejmują:
1) akcjonariusz: DENIS SZPAK, nr PESEL: 89111406774, adres: POLSKA 65-001 ZIELONA GÓRA, WROCŁAWSKA 16 obejmuje:
10000000 (słownie: dziesięć milionów ) akcji serii AG o numerach od 1 (słownie: jeden ) do 10000000 (słownie: dziesięć milionów ).
§7
Wszystkie akcje Spółki są pokrywane wkładami pieniężnymi.
§8
1. Akcjonariusze wnieśli następujące wkłady:
1) akcjonariusz: DENIS SZPAK, nr PESEL: 89111406774, adres: POLSKA 65-001 ZIELONA GÓRA, WROCŁAWSKA 16 wniósł wkład
pieniężny o łącznej wartości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł zero gr).
2. Akcjonariusze zobowiązują się do wniesienia pozostałych wkładów w następujących terminach:
1) akcjonariusz: DENIS SZPAK, nr PESEL: 89111406774, adres: POLSKA 65-001 ZIELONA GÓRA, WROCŁAWSKA 16 zobowiązuje się
do wniesienia wkładu pieniężnego o wartości 900 000,00 (słownie: dziewięćset tysięcy zł zero gr) zł w terminie 3 (słownie: trzy ) lat od
dnia wpisu spółki do rejestru.
§9
1. Rozporządzenie akcją w pełni pokrytą wymaga zgody Spółki.
2. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji, spółka w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia akcji,
wskaże innego nabywcę. Cena za sprzedawaną akcję będzie równa jej wartości godziwej. Zapłata ceny nastąpi w ciągu trzydziestu (30)
dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji.
§ 10
Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.
§ 11
1. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy.
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.
§ 12
Organami Spółki są:

1

1) Zarząd;
2) Walne zgromadzenie.
§ 13
1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych, odwoływanych i zawieszanych w czynnościach z ważnych
powodów uchwałą akcjonariuszy.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 1 rok. Liczba członków Zarządu wynosi od 1 do 1.
§ 14
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.
§ 15
W skład pierwszego Zarządu Spółki akcjonariusze powołują:
1) DENIS SZPAK, nr PESEL: 89111406774, adres: POLSKA 50-020 WROCŁAW, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 74 m. 320, funkcja:
prezes zarządu.
§ 16
1. Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na walnym zgromadzeniu albo poza zgromadzeniem: na piśmie albo przy wykorzystaniu
poczty elektronicznej z użyciem adresów poczty elektronicznej wpisanych do rejestru akcjonariuszy.
2. Akcjonariusze mogą brać udział w walnym zgromadzeniu i głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
spełniających warunki wymagane przepisami prawa.
§ 17
Walne zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.
§ 18
Uchwały akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.
§ 19
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 roku.

Informacja o podpisach akcjonariuszy:
1. Ja,DENIS SZPAK, akceptuję dokument i składam podpis w imieniu własnym.
Data i godzina złożenia podpisu: 12-04-2022 09:12:12
Oznaczenie rodzaju podpisu:Podpisano przez złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przez Profil Zaufany
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