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LIST PREZESA ZARZĄDU 
 
 

Drodzy Akcjonariusze! 

Przekazujemy Państwu pierwszy raport roczny prezentujący wyniki finansowe i dokonania 
ZOO Centrum S.A. w 2011 roku. 

Rok 2011 był dla Spółki wyjątkowym okresem i obfitował w wiele ważnych i fundamentalnych 
wydarzeń dla przyszłości ZOO Centrum S.A.  

 
ZOO Centrum S.A. zadebiutował w dniu 12 lipca 2011 na rynku NewConnect uzyskując tym 
samym status spółki publicznej. Debiut w alternatywnym systemie obrotu poprzedziła prywatna 
oferta akcji w ramach której Spółka pozyskała 1 mln zł.   
 

Rok 2011 zakończył się dla Spółki dobrymi wynikami.  Pomimo spadku wartości osiągniętych w 
2011 roku przychodów ze sprzedaży, Spółka odnotowała dodatni wynik finansowy w 
porównaniu do straty odnotowanej w 2010 roku.  Istotne polepszenie rentowności Spółki było 
związane z poczynionymi przez nas działaniami restrukturyzacyjnymi i modernizacyjnymi  
nierentownych lokali, co znacznie wpłynęło na optymalizację ponoszonych kosztów 
operacyjnych. 
 

W 2011 r. konsekwentnie kontynuowaliśmy dalszą rozbudowę sieci lokali ZOO Centrum, w 
ramach czego otwarte zostały dwie nowe placówki handlowe w atrakcyjnych lokalizacjach. 
Ponadto Spółka w zeszłym roku prowadziła szereg działań marketingowych mających na celu 
rozbudowę i promocję marki ZOO Centrum S.A.  
 
Oddając w Państwa ręce pierwszy raport roczny ZOO Centrum S.A. pragniemy podziękować 
wszystkim Inwestorom za zaufanie, które nam Państwo okazaliście akceptując nasz model 
biznesu i tworzone na nim perspektywy rozwoju Spółki. Korzystając z okazji, składamy 
serdecznie podziękowania naszym Pracownikom i Współpracownikom za ich codzienną pracę 
oraz zaangażowanie.  

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym raportem. 

 
z poważaniem, 

Andrzej Walczak  

Prezes Zarządu  

 
 

Wrocław, 31 maja 2012 
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WYBRANE DANE FINANSOWE 
 

Spółka prezentuje wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego 
sprawozdania finansowego (w PLN oraz w EURO) za 2011 rok wraz z danymi porównywalnymi 
za rok obrotowy 2010. 
 
 
Wybrane dane finansowe z bilansu 
 
Dane wyrażone w Euro zostały przeliczone według średniego kursu NBP przypadającego na 
dzień bilansowy:  

� 31.12.2011 r. – 1 EUR = 4,4168 zł 
� 31.12.2010 r. - 1 EUR = 3,9603 zł 

 

 
Tabela 1 Wybrane dane z bilansu Spółki 
 PLN EUR PLN EUR 
Wyszczególnienie 31.12.2011 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2010 r. 
Kapitał własny 1 455 457,33 329 527,56 

 
701 614,21 177 161,88 

 
Kapitał podstawowy 358  850,00 81 246,60 

 
50 000,00 12 625,31 

 
Należności 
długoterminowe 

373 511,25 84 566,03 
 

202 358,30 51 096,71 
 

Należności 
krótkoterminowe 

240 044,84 54 348,13 
 

177 966,61 44 937,66 
 

Inwestycje 
długoterminowe 

0,00 0,00 5 382,96 1 359,23 
 

Inwestycje 
krótkoterminowe 

222 274,32 50 324,74 
 

239 892,48 60 574,32 
 

Środki pieniężne i 
inne aktywa 
pieniężne 

222 274,32 50 324,74 
 

239 892,48 60 574,32 
 

Zobowiązania 
długoterminowe 

 0,00 0,00 688 859,43 173 941,22 
 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

2 426 562,43  549 393,78 
 

2 036 720,42 514 284,38 
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Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat 
 
Dane wyrażone w Euro zostały przeliczone według średniego kursu NBP obowiązującego na 
koniec każdego miesiąca danego roku obrotowego (średnia z 12 m-cy):  

� dla roku obrotowego 2010  – 1 EUR = 4,0044 zł 
� dla roku obrotowego 2011 – 1 EUR = 4,1401 zł 

 

 

Tabela 2 Wybrane dane z rachunku zysków i strat Spółki 
 PLN EUR PLN EUR 
Wyszczególnienie 01.01.2011-

31.12.2011 
01.01.2011-
31.12.2011 

01.01.2010-
31.12.2010 

01.01.2010-
31.12.2010 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

9 227 522,52 2 228 816,34 
 

9 841 804,65 2 457 747,64 
 

Koszty działalności 
operacyjnej 

9 283 134,51 2 242 248,86 
 

9 974 585,41 2 490 906,36 
 

Amortyzacja 132 143,37 31 917,92 
 

135 054,22 33 726,46 
 

Zysk(strata) na 
sprzedaży 

-55 611,99 -13 432,52 
 

-132 780,76 -33 158,72 
 

Pozostałe przychody 
operacyjne 

500 811,01  120 965,92 
 

101 328,95 25 304,40 
 

Pozostałe koszty 
operacyjne 

255 471,85 61 706,69 
 

323 045,68 80 672,68 
 

Zysk(strata) na 
działalności operacyjnej 

189 727,17 45 826,71 
 

-354 497,49 -88 526,99 
 

Przychody finansowe 8 396,90 2 028,19 
 

101,69 25,39 
 

Koszty finansowe 104 129,40 25 151,42 
 

119 346,43 29 803,82 
 

Zysk/strata brutto 93 994,67 22 691,40 
 
 

-467 441,63 -116 732,00 
 

Zysk/strata netto 93 994,67 22 691,40 
 

-467 441,63 -116 732,00 
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OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EMITENTA 
 
 
Zarząd spółki ZOO Centrum S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne 
sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami 
obowiązującymi Emitenta, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 
sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z 
działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych 
zagrożeń i ryzyk. 

 
______________________________________ 

Andrzej Walczak 
Prezes Zarządu 

 
 
Zarząd spółki ZOO Centrum S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie 
z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego 
sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 
______________________________________ 

Andrzej Walczak 
Prezes Zarządu 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁAL NOŚCI W 2011 ROKU 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sprawozdanie Zarządu 
spółki ZOO Centrum S.A. 

z działalności spółki w roku  
obrotowym 2011 
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Informacje ogólne 
 
Podstawowe dane o Spółce 

Firma: ZOO CENTRUM Spółka Akcyjna 
Forma prawna: Spółka Akcyjna 
Kraj siedziby: Polska 
Siedziba: Wrocław 
Adres: ul. Gliniana 65/13, Wrocław 
Telefon: (71) 792 77 93 
Faks: (71) 792 77 93 
Adres poczty elektronicznej: biuro@zoo-centrum.pl 
Adres strony internetowej: www.zoo-centrum.pl 
NIP: 897 16 56 724 
REGON: 932644210 
KRS: 0000378244 
 
Przedmiot działalności 

Detaliczna sieć sklepów zoologiczno-wędkarskich zlokalizowanych w Centrach Handlowych 
 

Najważniejsze wydarzenia w 2011 roku 

 

Najważniejsze wydarzenia związane z przygotowaniem oferty prywatnej i 
wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect 

W związku z zamiarem pozyskania kapitału od inwestorów zewnętrznych celem dalszego 

intensywnego rozwoju działalności Spółki oraz zamiarem stania się spółką publiczną notowaną 

na rynku alternatywnym NewConnect, w dniu 28 stycznia 2011 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Rejestracja przekształcenia formy prawnej w Krajowym 

Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 11 lutego 2011 r. 

3 marca 2011 roku - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę dot. 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 588.500 akcji zwykłych na 
okaziciela serii C. 

marzec-maj 2011 roku - pozyskanie w ramach oferty niepublicznej akcji serii C (Private 
Placement) kapitału w wysokości 1.000.450 zł brutto. 

23 maj 2011 roku – Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii C 

12 lipiec 2011 roku - debiut Spółki na NewConnect 
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Najważniejsze wydarzenia związane z działalnością operacyjną Spółki 

luty 2011 r. - otwarcie nowej placówki handlowej Emitenta w Centrum Handlowym Franowo w 
Poznaniu przy ul. Szwedzkiej, 

lipiec  2011 r. – uruchomienie kolejnego sklepu zoologicznego zlokalizowanego we Wrocławiu, 
przy  ul. Glinianej 59, 

Ponadto w 2011 roku Spółka w ramach realizacji projektu „Profesjonalne doradztwo dla firmy 
ZOO Centrum przy pozyskaniu zewnętrznych Inwestorów” otrzymała dofinansowanie w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 
Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; 
Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP. 

Najważniejsze wydarzenia mające miejsce po zakończeniu roku obrotowego 2011  

09 luty  2012 r. - zawarcie przez Spółkę umowy najmu lokalu w Galerii NOVA PARK Gorzów 
Wielkopolski  
 

23 luty 2012 r. -  zawarcie umowy o współpracy przez Spółkę z LYONESS Poland Sp. z o.o. 
ZOO Centrum S.A. zostało Partnerem Handlowym dla członków wspólnoty zakupowej LYONESS, 
dzięki czemu członkowie Ci mogą realizować zakupy produktów oferowanych przez Emitenta na 
specjalnych warunkach. 

18 kwiecień 2012 r. -  uruchomienie kolejnej placówki handlowej Emitenta w Galerii NOVA 
PARK Gorzów Wielkopolski  
 

  
Przewidywany rozwój jednostki 

Spółka planuje kontynuację rozwoju poprzez pozyskiwanie kolejnych lokalizacji na swoje sklepy 
w atrakcyjnych Galeriach Handlowych oraz uruchomienie sprzedaży internetowej poprzez 
wykonanie i wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego. 

Planowane jest również powstanie magazynu centralnego w oparciu o potrzeby sklepu 
internetowego oraz w celu uzyskiwania większych marż na wybranym asortymencie. 

 

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

W 2011 roku Spółka nie prowadziła działań w dziedzinie badań i rozwoju. 

 

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 
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Aktualna sytuacja finansowa spółki ZOO Centrum S.A. jest stabilna. Świadczy o tym znaczny 
wzrost wartości kapitałów własnych Spółki w 2011 r. (o 107,44% w porównaniu do stanu na 
dzień 31.12.2010r.) oraz wysoka wartość kapitału zapasowego. 
 
Przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły w 2011 r. 9 228 tys. zł i były mniejsze w 
porównaniu do 2010 r. o 6,24%. Spadek wartości przychodów w 2011 r. był związany głównie z 
poczynionymi jeszcze w 2010 r. działaniami restrukturyzacyjnymi z którymi wiązało się 
zamknięcie nierentownej placówki w Kaliszu oraz reorganizacja lokalu w Legnicy, gdzie została 
zmniejszona m.in. powierzchnia sklepu. Jednakże poczynione przez Emitenta działania 
reorganizacje i modernizacyjne przyczyniły się do optymalizacji ponoszonych kosztów 
operacyjnych, przez co Spółka uzyskała w 2011 r. rentowność na poziomie operacyjnym w 
porównaniu do straty na poziomie operacyjnym odnotowanej w 2010 r. Mniejszym przychodom 
ze sprzedaży w 2011 r. towarzyszyła jednakże wyższa rentowność sprzedaży, która w 2011 r. 
była wyższa niż w analogicznym okresie 2010 r. Pozwoliło to zanotować Spółce w 2011 r. zysk 
netto na poziomie 93 994,67 zł, wobec -467 441,63 zł straty netto w 2010 r. 
 

Analiza rentowności Spółki 
 
Tabela 1 – Wskaźniki rentowności Emitenta 

Wyszczególnienie 2010 r. 2011 r. 

ROS 1,02% - 4,75% 

ROA 2,42% - 13,72% 

ROE 6,46% - 66,62% 

Marża EBIT 2,06% - 3,60% 

Marża EBITDA 3,49% -2,23% 

Źródło: Emitent 
ROS = zysk netto/ sprzedaż netto 
ROA = zysk netto/aktywa ogółem 
ROE = zysk netto/kapitał własny 
Marża EBIT = Zysk z działalności operacyjnej / Przychody ze sprzedaży 
Marża EBITDA = (EBIT + Amortyzacja)/ Przychody ze sprzedaży 
 

W 2011 r. Spółka istotnie poprawiła wskaźniki finansowe.  Jest to związane z poczynionymi 
działaniami restrukturyzacyjnymi i modernizacyjnymi, dzięki którym Spółka wypracowała 
dodatnie wyniki finansowe. 
 
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (ROS) informuje o marży, jaką przynosi określona 
wielkość sprzedaży. W przypadku Emitenta niska wartość wskaźnika wynika z charakteru 
branży w której Spółka działa, charakteryzującej się niewielką rentownością. Jednakże widać 
znaczną poprawę tego wskaźniki w porównaniu do jego ujemnej wartości w 2010 r. 
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Wskaźnik rentowności aktywów netto (ROA) określa zdolność aktywów przedsiębiorstwa do 
generowania zysku. W przypadku Spółki obserwuje się jego istotny wzrost z poziomu ujemnego 
w 2010 do poziomu +2,42% w 2011 r. 
 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wskazuje, jaki zysk generuje zaangażowany 
kapitał własny spółki. W przypadku tego wskaźnika również obserwuje się znaczną poprawę w 
porównaniu do roku 2010. 
 

Analiza płynność Spółki 
 
Tabela 2 Wskaźniki płynności ZOO CENTRUM S.A. 

Wyszczególnienie 31.12.2011 31.12.2010 

Wskaźnik płynności I – bieżącej 0,98 1,18 

Wskaźnik płynności II – szybkiej 0,19 0,21 
Wskaźnik płynności I – bieżącej płynności – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 
Wskaźnik płynności II – szybkiej płynności – aktywa obrotowe minus zapasy minus krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe / zobowiązania krótkoterminowe 
 

Wskaźnik płynności bieżącej informuje o stopniu pokrycia zobowiązań Spółki jej płynnymi 
aktywami (aktywami obrotowymi). Wskaźnik płynności szybkiej wskazuje na stopień pokrycia 
zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności. W 2011 r. w Spółce 
wskaźniki płynności uległy pogorszeniu w stosunku do 2010 roku. Jest to spowodowane w 
głównej mierze wzrostem zobowiązań krótkoterminowych (o 19,14% r/r) i jednoczesnym 
utrzymywaniu się aktywów obrotowych na zbliżonym poziomie w porównaniu do 2010 r. 
 

 

Nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i 
wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego 
reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w 
przypadku ich zbycia 

Spółka ZOO Centrum S.A. nie nabywała w 2011 r. akcji własnych. 

 

Posiadane przez jednostkę odziały (zakłady) 

Siedziba Emitenta mieści się przy ul. Glinianej65/13, 50-525 Wrocław. 
 
Ponadto Emitent posiada sieć placówek handlowych o następujących lokalizacjach: 
 
- Bielany Park Handlowy ul. Czekoladowa 9, 55-075 Bielany Wrocławskie 
- Centrum Handlowe M1  ul. Szwajcarska 14, 61-285 Poznań 
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- Galeria Handlowa TESCO ul. Opieńskiego 1, 60-685 Poznań 
- GALERIA NAD JEZIOREM ul. Paderewskiego 8, 62-510 Konin 
- Centrum Handlowe M1 ul. Brzezińska 27/29, 92-103 Łódź 
- Centrum Handlowe REAL ul. Jana Pawła II 3, 59-300 Lubin 
- Sklep Zoo-Wędkarski ul. Gliniana 59, 50-525 Wrocław 
- Magnolia Park ul. Legnicka 60, 54-204 Wrocław 
- Galeria Gniezno ul. Pałucka 2, Gniezno 
- Galeria Piastów ul. Najświętszej Marii Panny, Legnica   
- Cuprum Arena ul. Generała Sikorskiego 20, 59-300 Lubin   
- C.H. Franowo ul. Szwedzka 6 ,61-258 Poznań 
- NOVA PARK ul. Przemysłowa 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski 
 
 

Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym działa 
Spółka 

Ryzyko związane z celami strategicznymi w ramach dotychczasowej działalności 
 
Emitent, w swojej strategii rozwoju zakłada przede wszystkim rozbudowę sieci lokali w 
centrach handlowych w ramach prowadzonej działalności. Ponadto strategia rozwoju Spółki 
zakłada zwiększenie dostępności dla Klientów oraz uzyskanie dominującej pozycji na rynku 
poprzez oferowanie szerokiej gamy produktów oraz kompleksową obsługę. W tym celu Emitent 
zamierza inwestować w rozwój strategicznych placówek w znanych centrach handlowych w 
Polsce. W związku z tym przyszła sytuacja majątkowa, wyniki finansowe oraz pozycja rynkowa 
Emitenta uzależniona jest od prawidłowego wdrożenia i realizacji strategii rozwoju oraz 
zdolności do adaptacji do zmiennych warunków rynku, na którym Emitent prowadzi 
działalność. Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź 
nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Emitenta. W 
związku z ograniczonym wpływem Emitenta na część powyższych czynników istnieje ryzyko 
nieosiągnięcia założonych celów strategicznych. W celu minimalizacji tego ryzyka Zarząd 
Emitenta na bieżąco analizuje czynniki, które mają lub mogą mieć wpływ na realizację krótko i 
długookresowych celów strategicznych Emitenta. 
 
Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem 
nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej 
 
Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności oraz jakość pracy 
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Emitent nie może zapewnić, że ewentualna utrata 
którejkolwiek z osób zarządzających oraz nadzorujących, o istotnym wpływie na działalność 
Spółki, nie będzie mieć negatywnych konsekwencji na działalność, strategię, sytuację finansową 
i wyniki operacyjne Spółki. Wraz z odejściem któregokolwiek z członków Zarządu, Emitent 
mógłby zostać pozbawiony personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu 
zarządzania i działalności operacyjnej. Spółka stara się minimalizować wskazany czynnik ryzyka 
poprzez kreowanie satysfakcjonujących systemów płacowych, adekwatnych do stopnia 
doświadczenia i poziomu kwalifikacji. Ponadto pan Andrzej Walczak będący Prezesem Zarządu 
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oraz pan Paweł Staszkiewicz będący Członkiem Zarządu są jednocześnie znaczącymi 
akcjonariuszami Emitenta, co dodatkowo wpływa na minimalizację ryzyka ich odejścia. 
 
Ryzyko związane z finansowaniem działalności kapitałem obcym 
 
Na koniec 2011 r. dominującym źródłem finansowania działalności Spółki był kapitał obcy, 
który stanowił blisko 62,5 % sumy pasywów Emitenta. Na wartość obcych źródeł finansowania 
majątku Spółki składają się wyłącznie zobowiązania krótkoterminowe, z których 49,30% to 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług, a 21,59% to zobowiązania wynikające z zawartych umów 
kredytowych. W związku z istotnym udziałem kapitału obcego w strukturze finansowania 
działalności Spółki istnieje ryzyko, że w przypadku chwilowego spadku wartości osiąganych 
przychodów ze sprzedaży, Spółka będzie mogła mieć trudności z bieżącym regulowaniem 
swoich zobowiązań, co będzie mogło przełożyć się na utratę płynności finansowej. Zdaniem 
Zarządu Emitenta przedmiotowe ryzyko jest minimalizowane dzięki osiągnięciu w 2011 r. 
dodatniego wyniku finansowego, a także dzięki istotnemu wzrostowi kapitałów własnych Spółki 
w 2011 r. (o107,44% r/r). 
 
Ryzyko naliczania kar umownych 
 
Emitent prowadzi swoją działalność w wynajętych lokalach umiejscowionych w centrach 
handlowych. Umowy najmu tychże lokali zawierają postanowienia umowne, zobowiązujące 
Emitenta do zapłaty kary umownej w przypadku nie wywiązania się, bądź nienależytego 
wypełniania warunków umowy lub obowiązek do zapłaty dodatkowych świadczeń tytułem 
nieterminowej spłaty czynszu. Emitent dokłada jednak wszelkiej staranności, aby należycie 
wypełnić postanowienia umów, którymi jest związany, o czym świadczy fakt, iż w 2011 r. 
Emitent nie był ani nie jest stroną żadnego postępowania sądowego, w tym też mającego na celu 
zapłatę jakichkolwiek zaległości z tytułu naliczonych kar umownych. 
 
Ryzyko związane z zapasami 
 
Działalność Spółki wymaga utrzymywania niezbędnej wielkości stanu magazynowych towarów 
w trakcie całego roku w celu zapewnienia należytej ciągłości sprzedaży. W związku z 
charakterem zapasów Emitenta (m.in. produkty żywnościowe dla zwierząt, inwentarz żywy) 
istnieje ryzyko, że część zapasów może ulec przeterminowaniu (produkty żywnościowe) lub 
mogą wystąpić straty w inwentarzu żywym, co w konsekwencji może rodzić konieczność 
dokonania odpisów aktualizacyjnych związanych z utratą ich wartości w okresach przyszłych, a 
to może negatywnie wpłynąć na osiągane wyniki finansowe Emitenta. Zagrożenie utraty 
wartości zapasów (z wyjątkiem inwentarza żywego) jest jednak w uznaniu Zarządu Emitenta 
niewielkie, gdyż zarówno produkty żywnościowe jak i akcesoria oraz preparaty do pielęgnacji 
zwierząt oferowane przez Spółkę posiadają odpowiednio długi okres przydatności. 
 
Ryzyko wzrostu cen towarów handlowych 
 
Emitent prowadzi sprzedaż detaliczną w wyspecjalizowanych sklepach zlokalizowanych w 
centrach handlowych. Asortyment towarowy (głównie żywność dla zwierząt) Spółka pozyskuje 
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od odpowiednio rozproszonej sieci dostawców zewnętrznych. Spółka jest zatem narażona 
przede wszystkim na ryzyko wzrostu cen nabywanych towarów handlowych. W przypadku 
znaczącego wzrostu ich cen, istnieje ryzyko istotnego wzrostu kosztów prowadzonej przez 
Spółkę działalności. W przypadku, gdy wraz ze wzrostem cen nabywanych towarów 
handlowych, wzrost cen tych towarów znajdujących się już w ofercie Emitenta będzie 
proporcjonalnie mniejszy, może to istotnie wpłynąć na spadek marży i rentowności osiąganej 
przez Emitenta, a w konsekwencji na pogorszenie osiąganych wyników finansowych. W celu 
zabezpieczenia przed powyższym ryzykiem Emitent prowadzi kalkulację dostaw w oparciu o 
aktualne i prognozowane ceny towarów handlowych. Dodatkowo Zarząd Emitenta dba, aby 
posiadać odpowiednio zdywersyfikowaną strukturę dostawców, tak aby poszczególny dostawca 
nie mógł narzucać cen sprzedawanych towarów. 
 
Ryzyko nałożenia na Emitenta kar administracyjnych 
 
Sytuację prawną zwierząt reguluje ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, zgodnie z 
którą każde zwierzę winno być traktowane humanitarnie, to znaczy w sposób uwzględniający 
potrzeby zwierzęcia i zapewniający mu opiekę i ochronę (art. 5 w zw. z art. 4 pkt 2 Ustawy o 
ochronie zwierząt). Ustawa wprowadza zakaz znęcania się nad zwierzętami, który ma 
zastosowanie do wszystkich zwierząt, objętych zakresem normowania ustawy. Przez znęcanie 
się należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, 
poprzez m.in. utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym 
utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania oraz w nieprzystosowanych i niewłaściwych 
pomieszczeniach albo klatkach o nadmiernej ciasnocie. Ponadto ustawodawca nakłada na 
każdego przechowującego zwierzę domowe, obowiązek zapewnienia zwierzęciu pomieszczenia 
chroniącego go przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła 
dziennego, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp 
do wody (art.9 Ustawy o ochronie zwierząt). Naruszenie powyższych norm zagrożone zostało 
sankcją karną w postaci pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywną z 
możliwością orzeknięcia przepadku zwierzęcia (jeżeli sprawca jest jego właścicielem), a także w 
sytuacji szczególnego okrucieństwa, jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2, połączoną z obligatoryjnym przepadkiem zwierzęcia (jeżeli 
sprawca jest jego właścicielem). Ustawa o ochronie zwierząt przewiduje ponadto możliwość 
orzeczenia wobec sprawcy zakazu prowadzenia określonej działalności, która jest związana z 
oddziaływaniem na zwierzęta, a także orzeczenia nawiązki w wysokości od 25 zł do 2.500 zł na 
cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd (art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt). 
Naruszenie nakazów związanych z utrzymywaniem zwierząt domowych, określonych w art. 9 
ustawy, stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu lub grzywny (art. 37 Ustawy o ochronie 
zwierząt). Organem uprawnionym i zobowiązanym do sprawowania nadzoru nad 
przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt jest Inspekcja Weterynaryjna, działająca na 
podstawie ustawy z dnia 24.04.1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu 
zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. Emitent przestrzega obowiązujących 
zasad przechowywania oraz opieki nad zwierzętami, a jego dotychczasowa działalność nie była 
przedmiotem jakiejkolwiek sankcji organu nadzoru. 
 
Ryzyko związane z konkurencją 
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Rynek, na którym działa Emitent stale się rozwija, a Spółka ma już na nim wypracowaną stabilną 
pozycją. Jednak w zakresie podmiotów prowadzących działalność w sektorze zoologicznym, 
również w ramach sieci placówek konkurujących, wśród pokrewnych grup klientów galerii 
handlowych, istnieje kilka podmiotów stanowiących dla Emitenta główną konkurencję. Na 
chwilę obecną zarówno rynek zoologiczny jaki i sprzedaż prowadzona w ramach centrów 
handlowych nie została jeszcze w pełni opanowana, chociaż główny konkurent Kakadu Sp. z o. 
o., dąży do osiągnięcia pozycji dominującej na rynku. W przypadku ewentualnego nasilenia 
konkurencji w branży lub podejmowania agresywnych działań rynkowych i prawnych przez 
konkurentów Spółki, istnieje ryzyko, iż Emitent może być zmuszony do podjęcia kroków w celu 
zapewnienia odpowiedniego poziomu sprzedaży, poprzez np. obniżenie cen sprzedawanych 
produktów. Działania tego typu mogłyby wpłynąć niekorzystnie na rentowność sprzedaży i w 
konsekwencji na pogorszenie wyników finansowych Spółki. Emitent jednak nie zamierza brać 
udziału w rywalizacji z konkurentami poprzez obniżanie cen poniżej poziomów rentowności. 
Strategia Spółki koncentruje się na zdobywaniu korzystniejszej pozycji rynkowej i budowaniu 
przewagi nad konkurencją, poprzez zapewnienie jak najszerszego asortymentu towarów, 
wysokiej jakości obsługi oraz kompleksowej oferty, dostosowanej do potrzeb klienta. 
 
Ryzyko koniunktury w branży 
 
Głównym elementem oferty Emitenta są produkty o charakterze bytowym dla zwierząt (pokarm 
dla zwierząt), oraz produkty służące do sprawowania opieki i prawidłowej ich pielęgnacji. Popyt 
na te produkty cechuje się stosunkowo niskimi wahaniami koniunkturalnymi. Koniunktura w 
branży zoologicznej ma wpływ przede wszystkim na wzrost lub spadek popytu na nowe 
zwierzęta, co również pośrednio wpływa na popyt na produkty o charakterze bytowym. W 
chwili obecnej branża zoologiczna notuje stagnację. W najbliższym okresie spodziewana jest 
poprawa koniunktury na rynku zoologicznym. Jednakże w dłuższej perspektywie nie można 
wykluczyć wyhamowania dynamiki rynku, co może przełożyć się na zmniejszenie przychodów 
ze sprzedaży i co za tym idzie pogorszenie wyników sprzedaży i rentowności Spółki. 
 
Ryzyko związane z utratą zainteresowania klientów danym centrum handlowym 
 
Na rozwój działalności Emitenta ma wpływ również rozwój placówek, w których Spółka 
wynajmuje lokale i prowadzi działalność. Spadek zainteresowania danym centrum handlowym 
poprzez utworzenie konkurencyjnych obiektów, może mieć negatywny wpływ na rozwój i 
osiągane wyniki przez Emitenta w danym lokalu. W celu zniwelowania ryzyka nietrafnego 
doboru lokalizacji Spółka zainwestowała w prestiżowe lokalizacje w znanych i promowanych 
centrach handlowych, cieszących się dużym natężeniem ruchu. 
 
Ryzyko najmu lokali 
 
Emitent prowadzi i będzie prowadził działalność w wynajmowanych lokalach. Istnieje zatem 
zagrożenie, że umowy najmu lokali mogą zostać wypowiedziane przez wynajmujących z 
przyczyn niezależnych od Emitenta. Istnieje ponadto ryzyko nieprzedłużenia przez najemcę 
zawartej ze Spółką umowy najmu po upływie okresu wskazanego w umowie najmu. W takiej 
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sytuacji Spółka poniosłaby dodatkowe koszty związane z likwidacją starej i przeniesieniem się 
do nowej placówki, co może niekorzystnie wpłynąć na jej wyniki finansowe. 
 
Ryzyko stóp procentowych 
 
W celu finansowania bieżącej działalności Emitent posiłkuje się w znacznym stopniu kapitałem 
obcym pozyskanym od banków w formie kredytów. W zawartych umowach kredytowych 
oprocentowanie kapitału obcego ustalone jest według zmiennej stopy procentowej (WIBOR 
O/N, WIBOR 1W, WIBOR 1M), powiększonej o marżę banku. Ponadto Spółka nie wyklucza, że w 
przyszłości będzie zawierać dalsze umowy kredytowe lub też podejmie inne zobowiązania 
oparte o zmienną stopę procentową. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż znaczący 
wzrost stóp procentowych, ustalanych przez RPP przełoży się na wzrost stawki WIBOR, co w 
konsekwencji może przełożyć się na wzrost kosztów finansowych Spółki  związanych ze spłatą 
rat zaciągniętych zobowiązań. 
 
Ryzyko zmiany kursów walutowych 
 
Emitent prowadzi sprzedaż poprzez sieć wynajmowanych lokali w centrach handlowych. Opłaty 
czynszowe wynajmowanej przez Emitenta powierzchni handlowej są ustalane głownie w EURO. 
W terminie płatności czynszu następuje przeliczenie kwoty płatności na polskie złote według 
średniego kursu EUR/PLN ustalanego przez NBP. W związku z tym Emitent narażony jest na 
ryzyko kursowe wynikające ze zmian kursów walut (głównie zmian PLN wobec EURO). 
Deprecjacja polskiej waluty może zwiększenie spowodować znaczący wzrost kosztów 
operacyjnych Emitenta ponoszonych z tytułu wynajmu powierzchni handlowych. Emitent stara 
się ograniczyć ryzyko walutowe poprzez tworzenie budżetu uwzględniającego odchylenia 
związane ze zmianą kursów walutowych. 
 
Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych 
 
Emitent, podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest narażony na nieprecyzyjne zapisy 
w uregulowaniach prawno-podatkowych, które mogą spowodować powstanie rozbieżności 
interpretacyjnych, w szczególności w odniesieniu do operacji związanych z podatkiem 
dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem VAT w ramach 
prowadzonej przez Spółkę działalności. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż mimo 
stosowania przez Emitenta aktualnych standardów rachunkowości, interpretacja Urzędu 
Skarbowego odpowiedniego dla Emitenta może różnić się od przyjętej przez Spółkę, co w 
konsekwencji może wpłynąć na nałożenie na ZOO CENTRUM S.A. kary finansowej, która może 
mieć istotny negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. 
 
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 
 
Działalność i rozwój Emitenta jest ściśle uzależniony od fazy cyklu koniunkturalnego gospodarki 
polskiej. Rozwój Emitenta jest ściśle skorelowany z ogólna sytuacją gospodarcza Polski, na 
Teresie której Emitent oferuje swoje towary i będący jednocześnie głównym rejonem 
aktywności gospodarczej klientów Spółki. Do głównych czynników o charakterze 
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ogólnogospodarczym, wpływających na działalność Emitenta, można zaliczyć zatem poziom 
PKB, poziom średniego wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów 
gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. Istnieje 
ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji 
przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ 
na działalność oraz sytuację finansową Spółki, poprzez obniżenie popytu na produkty Emitenta, 
co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Spółki. 

 

 

 

Opis instrumentów finansowych Emitenta w zakresie: 

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków 
pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka 
 
Spółka nie posiada instrumentów finansowych zabezpieczających przed ryzykiem zmian cen 
kredytowym, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności 
finansowej. 
 
b) przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z 
metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których 
stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń 
 

W roku obrotowym 2011 Spółka nie zawierała kontraktów dotyczących instrumentów 
finansowych. W związku z powyższym nie stosowano rachunkowości zabezpieczeń. 
 
 

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery 
wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Papiery wartościowe spółki ZOO Centrum S.A. nie zostały dopuszczone do obrotu na żadnym z 
rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z powyższym Spółka 
nie jest zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego przeznaczonych dla tego rodzaju 
przedsiębiorstw. 



INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH 
MOWA W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT” 

LP. ZASADA 

TAK 

/NIE 

/NIE 

DOTYCZY 

KOMENTARZ 

1. 

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, 

zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak  

i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 

zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp 

do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, 

powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, 

wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji 

internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go 

na stronie internetowej. 

TAK 

 

 

Spółka stosuje wymienione metody dystrybucji informacji do 

szerokiego grona odbiorców z wyłączeniem transmisji obrad walnego 

zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet,  rejestracji przebiegu 

obrad oraz upubliczniania go na stronie internetowej Emitenta z 

powodu trudności logistycznych i wysokich kosztów organizacji 

Walnego Zgromadzenia. 

 

2. 

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do 

oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. TAK 
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3.  

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), TAK 

 

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności,  

z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, TAK 

 

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji 

emitenta na tym rynku, NIE 

Emitent prowadzi analizę rynków na których działa jedynie na 

potrzeby Zarządu i planowania strategicznego. W związku z tym, że 

Spółka działa na rynku, na którym sytuacja podlega ciągłym zmianom, 

Emitent nie stosuje danej dobrej praktyki 

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, 
NIE 

Spółka nie publikuje życiorysów zawodowych członków organów, gdyż 

nie otrzymała zgody na ich publikowanie od poszczególnych członków 

organów Spółki.  

 

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady 

nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej  

z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 
TAK 

 

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK 
 

3.7. zarys planów strategicznych spółki, 
TAK 

Emitent przedstawił strategię rozwoju Spółki w Dokumencie 

Informacyjnym, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Spółki. 
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3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, 

wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w 

przypadku gdy emitent publikuje prognozy), 

NIE 

DOTYCZY 
Emitent nie publikował prognoz finansowych  

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy 

oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, TAK 

 

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za 

relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, TAK 

 

3.11. (skreślony)   

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, 
TAK 

 

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów 

okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i 

analitykami oraz konferencji prasowych, NIE 

Emitent na swojej stronie internetowej zamieszcza raporty bieżące, w 

których został opublikowany kalendarz dat publikacji raportów 

okresowych na bieżący rok. W przyszłości Spółka będzie zamieszczać 

również na swojej stronie internetowej ogłoszenia o zwołaniu 

Walnego Zgromadzenia w sposób właściwy dla spółek publicznych. 

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata 

dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem 

praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad 

przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w 

terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, 
TAK 

 

3.15. (skreślony)   
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3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, 

zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 

zadawane pytania, 

NIE 

Emitent nie zamierza prowadzić szczegółowego zapisu przebiegu 

obrad walnego zgromadzenia. Jego Uczestnicy mają prawo składać 

oświadczenia na piśmie, które są załączone do protokołów. 

Emitent nie przewiduje w przyszłości bardziej szczegółowego opisu 

przebiegu walnego zgromadzenia, w tym także szczegółowego zapisu i 

publikacji pytań i odpowiedzi na nim zadawanych. 

W przypadku gdy pytania zadane przez akcjonariuszy na walnych 

zgromadzeniach będą istotne i spełniały kryteria zawarte w przepisach 

ogólno obowiązujących (w szczególności w związku z § 428-429 KSH), 

Emitent będzie dokonywał publikacji przedmiotowych pytań i 

odpowiedzi akcjonariuszy. 

3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, 

zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, TAK 

 

3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach 

zarządzenia przerwy, TAK 

 

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o 

świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu 

strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty 

elektronicznej Doradcy, 

TAK 

 

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji 

emitenta, TAK 
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3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy, 
TAK 

 

3.22. (skreślony) 
 

 

 

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w 

sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien 

dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W 

przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia 

istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, 

aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK 

 

4. 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, 

w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być 

zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w 

którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi 

emitenta. 

TAK 
 

5.  

Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, 

poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla 

danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl. 

NIE 

Emitent nie wykorzystuje indywidualnej sekcji relacji inwestorski 

znajdującej się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl, gdyż sekcja relacji 

inwestorskich wraz z informacjami o Spółce oraz dokumentami 

korporacyjnymi znajduje się na stronie internetowej Spółki:  

www.zoo-centrum.pl 
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6. 

Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami 

Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego 

wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna 

wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 
TAK 

 

7. 

W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma 

istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich 

obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 

Autoryzowanego Doradcę. 

TAK 

 

8. 
Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich 

dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków 

Autoryzowanego Doradcy. 

TAK 

 

9. 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich 

członków zarządu i rady nadzorczej, 

TAK 

 

9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy 

otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w 

każdym zakresie. 
NIE 

Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest uregulowana w 

umowie i jest sprawą poufną. Emitent nie może publikować takich 

danych bez zgody Autoryzowanego Doradcy. 

10. 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach 

walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej 

odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. 
TAK 
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11. 

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego 

Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z 

inwestorami, analitykami i mediami. 

NIE 

Na pytania ze strony inwestorów i mediów spółka udziela odpowiedzi 

na bieżąco drogą telefoniczną i mailową. W 2011 r. Emitent nie 

organizował publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, 

analitykami i mediami, ze względu na znaczące koszty organizacji 

takich spotkań oraz stosunkowo niewielkie zainteresowanie nimi ze 

strony potencjalnych odbiorców. 

Emitent nie wyklucza organizacji tego rodzaju spotkań w przyszłości. 

Będą one organizowane w przypadku zgłaszanego Spółce istotnego 

zainteresowania ze strony akcjonariuszy, analityków lub 

przedstawicieli mediów. 

 

12. 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru 

powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub 

zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem 

ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji 

inwestycyjnej. 

TAK 

 

13. 

Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie 

niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi 

określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa 

akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 
TAK 
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13a

. 

W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza 

posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 

połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 

Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje 

czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i 

przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie 

również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do 

zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 

Kodeksu spółek handlowych. 

TAK 

 

14. 

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny 

być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie 

najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie 

dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego 

uzasadnienia. 

TAK 

 

15. 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej 

może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi 

przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. TAK 
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16. 

Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia 

miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: 

• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym 

emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki 

dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie 

raportu bieżącego w okresie objętym raportem, 

•  informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 

części, miała miejsce w okresie objętym raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 

nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu 

widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów 

okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 

spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji 

raportu analitycznego. 

NIE 

Emitent uważa, że należyte wykonywanie obowiązków informacyjnych 

(przekazywanie raportów bieżących i okresowych – kwartalnych oraz 

rocznych) jest wystarczające i nie jest konieczne sporządzanie 

comiesięcznych raportów powielających w większości już 

opublikowane informacje. 

 

16a

. 

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego 

określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie 

opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na 

rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK 

 

17. 

(skreślony) 

  

 


