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I. Pismo Prezesa Zarządu Richter Med S.A. 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

W imieniu własnym oraz Zarządu mam przyjemnośd przekazad Paostwu pierwszy 

jednostkowy raport roczny Richter Med S.A. opisujący sukcesy oraz niepowodzenia spółki 

w 2011 roku. 

 

Miniony rok wypełniony był intensywną pracą, która w swoim fundamentalnym celu miała 

stworzyd stabilne podstawy zrównoważonego wzrostu na przyszłe lata i bezpieczeostwo 

finansowe dla akcjonariuszy.  

 

Działalnośd podstawowa Spółki opiera się w większości o sprzedaż wyposażenia medycznego 

do polskich szpitali w drodze przetargów publicznych, dlatego w dużym stopniu wynik 

działalności determinowany jest przez aktywnośd sektora publicznego i jego zdolnośd do 

wydawania środków na cele inwestycyjne. Biorąc pod uwagę obecny stan techniczny 

wyposażenia polskich szpitali oraz środki unijne na lata 2007-2014, a następnie do 2020, r. 

które przeznaczone są na modernizację i dostosowanie do standardów unijnych, trend 

wzrostowy w długim okresie nie jest zagrożony, jednak mogą wystąpid okresowe wahnięcia. 

 

Do niewątpliwych sukcesów roku 2011 należy debiut na NewConnect w dniu 27 września. 

Spółka już wcześniej, po majowej emisji akcji, pozyskała kapitał na sfinansowanie takich 

zadao jak: pełna informatyzacja firmy w nowej siedzibie, rozszerzenie obszaru dystrybucji 

i umocnienia dotychczasowe poprzez zwiększenie zatrudnienia, wprowadzenie nowych 

produktów do sprzedaży, np. w obszarze diagnostyki obrazowej, generalnie szeregu 

inwestycji w obszarze rozwoju sprzedaży i podniesienia efektywności przy jednoczesnej 

redukcji kosztów np. finansowych.  

 

Niestety oprócz zdarzeo pozytywnych, nastąpiły także znaczące niepowodzenia będące 

wynikiem nieprzewidywalnego załamania sprzedaży w drugiej połowie 2011 roku. Spółka 
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osiągnęła jedynie 27 mln przychodów zamiast planowanych 40 mln.  Nieprzewidywane 

niekorzystne wahnięcia na światowych rynkach finansowych w połączeniu z radykalną 

redukcją lub przesunięciem wydatków publicznych na inwestycje medyczne oraz 

w połączeniu z inwestycjami Spółki w rozwój, doprowadziły do wygenerowania negatywnego 

wyniku finansowego. Tego rodzaju sytuacja pojawiła się po raz pierwszy od roku 2007, do 

którego sprzedaż nieustannie rosła.  

 

Pomimo tak niekorzystnej sytuacji w roku 2011, Spółka zamierza odbudowad parametry 

i wynik finansowy  w kolejnym roku poprzez zoptymalizowanie kosztów działalności Spółki 

oraz zidentyfikowanie inwestycji medycznych mających niezależne źródło finansowania, jak 

kredyt czy obligacje komunalne, co znacznie zredukuje ryzyko wstrzymania lub nie 

realizowania planów inwestycyjnych przez szpitale. Dodatkowo planujemy rozwijad sprzedaż 

technologii pozwalających na wygenerowanie przez szpitale dodatkowych środków nie 

związanych z NFZ  pozwalających następnie  na finansowanie zakupów wyposażania. 

 

Realizacja tak wielu zadao, pomimo trudnej sytuacji rynkowej, byłaby niemożliwa bez 

zaangażowania pracowników Spółki, współpracowników i kontrahentów. Pragnę 

podziękowad w imieniu własnym i Zarządu za ich wyjątkowo intensywną pracę 

i zaangażowanie ,tak jak w firmie rodzinnej.  

 

Zapraszając Paostwa do zapoznania się z raportem rocznym, dziękuję także wszystkim 

naszym akcjonariuszom za dotychczasowe zaufanie.  

 

Z poważaniem, 

 

Paweł Richter  

Prezes Zarządu Richter Med S.A. 
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II. Wybrane dane finansowe Richter Med S.A. 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
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BILANS – AKTYWA 
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BILANS – PASYWA 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
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III. Oświadczenia Zarządu Richter Med S.A. 

 

Oświadczenie Zarządu Richter Med S.A. 

w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego 

 

Zarząd Spółki Richter Med S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne 

jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie 

z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 

rzetelny i jasny sytuacje majątkową i finansową Emitenta, a także jego wynik finansowy, oraz 

że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym 

opis podstawowych zagrożeo i ryzyk. 

 

 

Paweł Richter 

Prezes Zarządu Richter Med S.A. 

 

 

Oświadczenie Zarządu Richter Med S.A. 

w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao finansowych 

 

Zarząd Spółki Richter Med S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdao 

finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego 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 

 

 

Paweł Richter 

Prezes Zarządu Richter Med S.A. 
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IV. Sprawozdanie Zarządu Richter Med S.A. z działalności w roku 

obrotowym 2011 

 

Nazwa (firma): Richter Med Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona: Richter Med S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna  

Kraj: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Działkowa 115, 02-234 Warszawa  

Telefon / Faks: (22) 444 97 00/ (22) 444 97 01 

Adres poczty elektronicznej: richtermed@richtermed.pl  

Adres strony internetowej: http://www.richtermed.pl  

REGON: 142145694  

NIP: 522-293-75-14 

KRS: 
 
 
 

0000379658, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIII Wydział Gospodarczy  
 
 

 
Zarząd: 

 
Paweł Richter – Prezes Zarządu 
 
 
 
 

       Anna Richter – Wiceprezes Zarządu 

 

 

Organy Spółki: 

Na dzieo 31 grudnia 2011 r. w skład Zarządu spółki wchodzili: 

 Anna Richter – Prezes Zarządu. 

 

Na dzieo 31 grudnia 2011 r. w skład rady Nadzorczej wchodzili: 

 Jolanta Żelazna – Członek Rady Nadzorczej, 

 

mailto:richtermed@richtermed.pl
http://www.richtermed.pl/
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 Czesław Kotas – Członek Rady Nadzorczej, 

 Mieszko Niedźwiecki – Członek Rady Nadzorczej, 

 Marcin Pawlak – Członek Rady Nadzorczej, 

 Rafał Żelazny – Członek Rady Nadzorczej. 

 

Najważniejsze działania oraz osiągnięcia Spółki w 2011 roku 

 

W I kwartale 2011 roku Zarząd Spółki przyjął strategię intensywnego rozwoju w oparciu 

o sprzyjające warunki rynkowe i dużą niezagrożoną aktywnośd sektora publicznego, które 

wówczas stwarzały nowe możliwości biznesowe. Ta sytuacja była odzwierciedleniem trendu 

wzrostowego branży zakreślonego już w 2009 roku, kiedy ogólnie przyjmowano, że 

kulminacja inwestycji z dotacjami unijnymi będzie przypadad na lata 2012-14, gdyż w tym 

okresie mają zostad zakooczone rozpoczęte inwestycje budowlane w szpitalach. Trend był 

niezagrożony kryzysem, o którym praktycznie nic nie było wiadomo. 

 

W dniu 3 stycznia 2011 roku Spółka podpisała w konsorcjum z Mostostal Warszawa S.A. 

umowę na realizację inwestycji budowy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie 

w systemie zaprojektuj, wybuduj, wyposaż na kwotę 181 mln zł. Zakres rzeczowy Spółki 

Richter Med w tym kontrakcie to 5,84% na dostawy wyposażenia podstawowego. Wygranie 

przetargu w tym projekcie było potwierdzeniem zasadności stworzenia w spółce Działu 

Obsługi Medycznych Projektów Inwestycyjnych, który oprócz Działu Handlowego, 

zajmującego się klasyczna dystrybucją na wyłącznośd, stał się jednym z  kierunków działania, 

w który Spółka inwestowała w rozwój.  

 

Kolejnym osiągnięciem w pierwszym półroczu 2011 roku było uzyskanie poziomu sprzedaży 

na poziomie 10 mln, który był rekordowy w porównaniu z analogicznymi okresami 

z poprzednich lat, na co duży wpływ miały dostawy do odbiorców będących kompleksowymi 

dostawcami wyposażenia, co dodatkowo potwierdzało prognozowane trendy. 
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Drugi kwartał 2011 roku był okresem intensywnych działao w obszarze rozwoju na fali 

optymizmu. Najistotniejszymi osiągnięciami były: 

 rozszerzenie zasięgu terytorialnego działalności poprzez stworzenie nowych stanowisk 

opiekunów klienta, co było nowością na rynku medycznym w dystrybucji i stworzenie 

regionalnych oddziałów terenowych, 

 rozwój dystrybucji w kanale sprzedaży przy udziale autoryzowanych subdystrybutorów 

wraz z systemem szkoleo prowadzanych przez doradców klinicznych, 

 rozwój terenowej sieci serwisowej ze względu na zaostrzające się wymagania szpitali, 

co do czasu reakcji w ciągu 24 h, które są zagrożone wysokimi karami, 

 wprowadzenie do sprzedaży nowego asortymentu towarów i zakup sprzętu 

demonstracyjnego w obszarach wyposażenia „patient enviroment”,  

 doskonalenie procesów zarządczych i informatyzacja obiegu informacji. 

 

Drugi kwartał był też okresem, w którym Spółka podejmowała szereg działao mających na 

celu przygotowanie Spółki do debiutu na rynku NewConnect. W maju Spółka pozyskała 

kapitał w wyniku sprzedaży akcji w wysokości 2,6 mln ze znaczną redukcją, gdyż chętnych na 

zakup akcji było znacznie więcej niż  wynosił poziom emisji. 

 

Dzieo 27 września 2011 roku został wyznaczony jako pierwszy dzieo notowao akcji 

w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Niestety w tym czasie z całym 

impetem uderzył już kryzys, a załamanie na światowych rynkach doprowadziło do 

zmniejszonego dostępu do kapitału. Spółka odczuła dotkliwie ograniczenie dostępności 

kapitału poprzez brak możliwości emisji obligacji w planowanej wartości 6 mln.  

 

Trzeci kwartał, a dokładniej sierpieo i wrzesieo, był okresem, w którym nastąpił 

nieprzewidywany spadek przychodów z prowadzonej działalności, co w zderzeniu 

z rozpędzonymi inwestycjami Spółki w obszarze rozwoju dawało wyjątkowo zły efekt.  

 

Czwarty kwartał był okresem, w którym aktywnośd szpitali i całego sektora medycznego 

spadła w aspekcie inwestycji praktycznie do zera. Okazało się, że mieszanka kryzysu, 

wyborów parlamentarnych, przygotowao do Euro 2012, rozporządzeo Ministra Finansów 
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ograniczających wydatki oraz rozporządzeo nakazujących szpitalom przekształcenie w spółki 

prawa handlowego skutecznie zablokowały na długi okres możliwośd realizacji przez Spółkę 

planów sprzedażowych i wszystkich działao powiązanych. W tym czasie Zarząd podejmował 

decyzje ograniczające koszty, optymalizujące całkowitą działalnośd Spółki do poziomu 

pozwalającego na działanie w tak ograniczonych warunkach.  

 

Należy jednak podkreślid, iż Zarząd Spółki w dalszym ciągu nie rezygnuje z realizacji wcześniej 

wytyczonej strategii rozwoju, chod niezbędne są modyfikacje takie jak sięganie do inwestycji 

mających niezależne źródło finasowania z kredytu, pożyczki lub obligacji komunalnych, 

a także pomoc szpitalom w organizowaniu działalności operacyjnej w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego. 

 

Przewidywany rozwój Spółki 

 

Spółka zamierza kontynuowad przyjętą na najbliższe lata strategię, która zakłada umocnienie 

pozycji Richter Med S.A. jako dystrybutora sprzętu Hill Rom w Polsce oraz jako 

kompleksowego dostawcy wyposażenia medycznego określanego mianem architektury 

wnętrza lub „patient enviroment”. W strategii rozwoju Spółka dopuszcza wejście inwestora 

branżowego, którego działalnośd w znacznym stopniu jest podobna do działalności Spółki, 

jednak dysponuje innymi technologiami, jak wyposażenie bloku operacyjnego czy 

diagnostyka obrazowa. Warunkiem koniecznym, jak zwykle w takich sytuacjach, będzie 

wyraźny efekt synergii płynący z połączenia asortymentu sprzedaży oraz dostępności do 

nowych grup klientów. 

 

Spółka w kolejnych latach będzie dążyd do redukcji kosztów i do optymalizacji struktury 

organizacyjnej dzięki renegocjacji umów dystrybucyjnych z dostawcami angażując ich 

w znacznie większym stopniu w działalnośd  marketingową i operacyjną.  

 

Kolejnym nowym elementem strategii rozwoju jest aktywny monitoring sytuacji finansowej 

u zamawiającego tak, aby unikad projektów skazanych na porażkę oraz aktywne 

uczestnictwo w procesie doradczym w zakresie pozyskania przez szpitale środków na 
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przeprowadzenie niezbędnych inwestycji. Temu celowi służyd będzie ścisła współpraca 

z branżowymi instytucjami finansującymi oraz wyspecjalizowanymi spółkami giełdowymi 

oraz bankami.  

Przy zastosowaniu ww. metod poniesione przez Emitenta straty mają zostad pokryte zyskami 

w latach kolejnych. Spółka będzie intensywnie pracowad nad udoskonalaniem przepływu 

informacji, zwłaszcza na giełdę i do akcjonariuszy, a szczególny nacisk położony zostanie na 

optymalizację ryzyka handlowego. 

 

Przewidywana sytuacja finansowa i ocena ryzyka związanego z działalnością oraz 

z otoczeniem, w którym działa Spółka 

 

Spółka w roku 2012 skoncentruje się na działaniach poprawiających wynik finansowy, 

utrwalających efekty przeprowadzonych działao opisanych wyżej, w wyniku których planuje 

się obniżenie kosztów rodzajowych o ok. 3-4 mln. Priorytetami będzie utrzymywanie 

godziwej marży i optymalizowanie ryzyka handlowego. Jednym z najistotniejszych 

elementów będzie utrzymanie poziomu sprzedaży w dystrybucji przy zmniejszonej 

aktywności sektora publicznego oraz zwiększenie sprzedaży w procesie realizacji 

kompleksowych inwestycji.  

 

Osiągnięcie wyniku finansowego i poziomu sprzedaży będzie uzależnione od ogólnej sytuacji 

zdolności szpitali do przeprowadzenia niezbędnych i wymaganych inwestycji. Zatem patrząc 

na ministerialną listę 140 inwestycji szpitalnych realizowanych w 2012 roku tylko zaledwie 

ok. 40 ma zagwarantowane środki, a pozostałe walczą o ich zdobycie. Zatem wyraźnie widad, 

że aktywnośd i determinacja organów założycielskich szpitali, takich jak starostwa czy urzędy 

marszałkowskie i samych zarządów oraz dyrektorów szpitali, ma kolosalny wpływ na 

wysokośd wydawanych środków, a w konsekwencji na sprzedaż firm specjalizujących się 

w sprzedaży wyposażenia medycznego. Pozytywny wpływ na rozwój rynku będzie miało 

zakooczenie EURO 2012, gdyż władze lokalne będą mogły skupid się na innych pilnych 

potrzebach społeczności, w tym podstawowej potrzebie zagwarantowania opieki 

zdrowotnej. Zarząd poprzez przeprowadzone w 2011 i pierwszym kwartale 2012 roku 

działania restrukturyzacyjne przygotował Spółkę do poprawy wyników finansowych. 
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V. Informacje na temat stosowania przez Richter Med S.A. zasad  ładu 

korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki 

Spółek notowanych na NewConnect” 

 
 

Numer 
zasady 

Zasada ładu korporacyjnego 
Zakres 

stosowania 
Wyjaśnienia dotyczące 

stosowania danej zasady 

1. 

Spółka powinna prowadzid przejrzystą i 
efektywną politykę informacyjną, 
zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych 
metod, jak i z użyciem nowoczesnych 
technologii oraz najnowszych narzędzi 
komunikacji zapewniających szybkośd, 
bezpieczeostwo oraz szeroki i 
interaktywny dostęp do informacji. 
Spółka korzystając w jak najszerszym 
stopniu z tych metod, powinna zapewnid 
odpowiednią komunikację z inwestorami 
i analitykami, wykorzystując w tym celu 
również nowoczesne metody 
komunikacji internetowej, umożliwiad 
transmitowanie obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 
Internet, rejestrowad przebieg obrad i 
upubliczniad go na stronie internetowej. 

TAK 
 
 
 

Z wyłączeniem transmisji obrad WZ z 
wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrowania przebiegu obrad i 
upubliczniania go na stronie internetowej.  

W ocenie zarządu Emitenta koszty 
związane z techniczną obsługą 
transmisji oraz rejestracji posiedzeo 
WZ przy wykorzystaniu sieci Internet 
są niewspółmierne do potencjalnych 
korzyści i w obecnej sytuacji nie 
znajdują uzasadnienia. 
Wszystkie istotne dla Akcjonariuszy 
spółki informacje dotyczące zarówno 
procesu zwoływania jak i przebiegu 
obrad WZ publikowane są w formie 
raportów bieżących jak również 
zamieszczane na stronie internetowej 
spółki. 
 

2. 

Spółka powinna zapewnid efektywny 
dostęp do informacji niezbędnych do 
oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz 
sposobu jej funkcjonowania. 

TAK  

3. 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej: 

TAK www.richtermed.pl  

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, 

TAK  

3.4. 
życiorysy zawodowe członków organów 
spółki, 

TAK Obecnie - członków Zarządu 

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  

http://www.richtermed.pl/
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3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK  

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), 

TAK 
Zarząd podjął decyzję o  
opublikowaniu prognoz wyników 
finansowych na dany rok obrotowy. 

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 zgromadzeo, a także spotkao z 
inwestorami i analitykami oraz 
konferencji prasowych, 

TAK  

3.14. 

informacje na temat zdarzeo 
korporacyjnych, takich jak wypłata 
dywidendy, oraz innych zdarzeo 
skutkujących nabyciem lub 
ograniczeniem praw po stronie 
akcjonariusza, z uwzględnieniem 
terminów oraz zasad przeprowadzania 
tych operacji. 
Informacje te powinny byd zamieszczane 
w terminie umożliwiającym podjęcie 
przez inwestorów decyzji 
inwestycyjnych, 

TAK 

Spółka będzie podawała informacje o 
tego typu zdarzeniach na stronie 
internetowej, pod warunkiem, że one 
nastąpią. 

3.15. (skreślony)   

3.16. 

pytania akcjonariuszy dotyczące spraw 
objętych porządkiem obrad, zadawane 
przed i w trakcie walnego zgromadzenia, 
wraz z odpowiedziami na zadawane 
pytania, 

TAK 
Spółka planuje stosowad tę zasadę 
począwszy od pierwszego Walnego 
Zgromadzenia w 2011 roku.  

3.17. 

informację na temat powodów 
odwołania walnego zgromadzenia, 
zmiany terminu lub porządku obrad wraz 
z uzasadnieniem, 

TAK 
Spółka będzie stosowała tę zasadę, o 
ile wystąpią takie sytuacje. 

3.18. 
informację o przerwie w obradach 
walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy, 

TAK 
Spółka będzie stosowała tę zasadę, o 
ile wystąpią takie sytuacje. 

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 byd zamieszczane 
w sposób umożliwiający łatwy dostęp do 
tych informacji. Emitent powinien 
dokonywad aktualizacji informacji 
umieszczanych na stronie internetowej. 
W przypadku pojawienia się nowych, 
istotnych informacji lub wystąpienia 
istotnej zmiany informacji umieszczanych 
na stronie internetowej, aktualizacja 
powinna zostad przeprowadzona 
niezwłocznie. 

TAK  

4. 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową, według wyboru emitenta, 
w języku polskim lub angielskim. Raporty 
bieżące i okresowe powinny byd 
zamieszczane na stronie internetowej co 
najmniej w tym samym języku, w którym 
następuje ich publikacja zgodnie z 
przepisami obowiązującymi emitenta. 

TAK 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową w języku polskim. W 
pierwszym kwartale 2012 roku Spółka 
zamierza otworzyd także angielską 
wersję strony, na której będzie 
prezentowała wybrane informacje. 

5. 

Spółka powinna prowadzid politykę 
informacyjną ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb inwestorów 
indywidualnych. W tym celu Spółka, poza 
swoją stroną korporacyjną powinna 
wykorzystywad indywidualną dla danej 
spółki sekcję relacji inwestorskich 
znajdującą na stronie 
www.GPWInfoStrefa.pl. 

NIE 

Spółka publikuje wszelkie niezbędne 
informacje na swojej stronie 
internetowej, aczkolwiek nie wyklucza 
rozpoczęcia przekazywania informacji 
poprzez stronę 
www.GPWInfoStrefa.pl jeszcze w 
2011 roku. 

6. 

Emitent powinien utrzymywad bieżące 
kontakty z przedstawicielami 
Autoryzowanego Doradcy, celem 
umożliwienia mu prawidłowego 
wykonywania swoich obowiązków wobec 
emitenta. Spółka powinna wyznaczyd 
osobę odpowiedzialną za kontakty z 
Autoryzowanym Doradcą. 

TAK 
Spółka utrzymuje stały kontakt z 
przedstawicielami Autoryzowanego 
Doradcy.  

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 zapewnid 
Autoryzowanemu Doradcy dostęp do 
wszelkich dokumentów i informacji 
niezbędnych do wykonywania 
obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

TAK  

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: TAK Spółka przekaże te informacje po raz 

http://www.gpwinfostrefa.pl/
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9.1. 
informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeo wszystkich członków 
zarządu i rady nadzorczej, 

pierwszy w raporcie rocznym za 2011 
rok. 

9.2. 

informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy 
otrzymywanego od emitenta z tytułu 
świadczenia wobec emitenta usług w 
każdym zakresie. 

NIE 

10. 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej 
powinni uczestniczyd w obradach 
walnego zgromadzenia w składzie 
umożliwiającym udzielenie 
merytorycznej odpowiedzi na pytania 
zadawane w trakcie walnego 
zgromadzenia. 

TAK  

11. 

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizowad publicznie 
dostępne spotkanie z inwestorami, 
analitykami i mediami. 

TAK 
Spółka jest świadoma tej zasady i 
będzie ją stosowad. 

12. 

Uchwała walnego zgromadzenia w 
sprawie emisji akcji z prawem poboru 
powinna precyzowad cenę emisyjną albo 
mechanizm jej ustalenia lub zobowiązad 
organ do tego upoważniony do ustalenia 
jej przed dniem ustalenia prawa poboru, 
w terminie umożliwiającym podjęcie 
decyzji inwestycyjnej. 

TAK 

W przypadku podejmowania przez 
walne zgromadzenie Spółki uchwał w 
sprawie emisji akcji z prawem poboru, 
Zarząd uczyni wszystko co w jego 
mocy, aby ta zasada została 
przestrzegana przez walne 
zgromadzenie Spółki. 

13. 

Uchwały walnego zgromadzenia powinny 
zapewniad zachowanie niezbędnego 
odstępu czasowego pomiędzy decyzjami 
powodującymi określone zdarzenia 
korporacyjne a datami, w których 
ustalane są prawa akcjonariuszy 
wynikające z tych zdarzeo 
korporacyjnych. 

TAK 

Zarząd uczyni wszystko co w jego 
mocy, aby ta zasada została 
przestrzegana przez walne 
zgromadzenie Spółki. 

13 a. 

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  
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14. 

Dzieo ustalenia praw do dywidendy oraz 
dzieo wypłaty dywidendy powinny byd 
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 zawierad tylko takie warunki, 
których ewentualne ziszczenie nastąpi 
przed dniem ustalenia prawa do 
dywidendy. 

TAK  

16. 

Emitent publikuje raporty miesięczne, w 
terminie 14 dni od zakooczenia miesiąca. 
Raport miesięczny powinien zawierad co 
najmniej: 

 informacje na temat wystąpienia 
tendencji i zdarzeo w otoczeniu 
rynkowym emitenta, które w ocenie 
emitenta mogą mied 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, chodby w 
części, miała miejsce w okresie 
objętym raportem, 

 kalendarz inwestora, obejmujący 
wydarzenia mające mied miejsce w 
nadchodzącym miesiącu, które 
dotyczą emitenta i są istotne z 
punktu widzenia interesów 
inwestorów, w szczególności daty 
publikacji raportów okresowych, 
planowanych walnych zgromadzeo, 
otwarcia subskrypcji, spotkao z 
inwestorami lub analitykami, oraz 
oczekiwany termin publikacji raportu 
analitycznego. 

TAK  
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16 a. 

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 
opublikowad, w trybie właściwym dla 
przekazywania raportów bieżących na 
rynku NewConnect, informację 
wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK  

17. (skreślony)   

 

 

 

 

Paweł Richter     

Prezes Zarządu         

 


