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Serenity SA 

 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki 

za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku 
 

 

 

 

1. Wprowadzenie 

 
Spółka została założona w dniu 27 listopada 2007 roku. Akt notarialny został podpisany  

w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, w obecności notariusza Zbigniewa Kundo  

i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 21 grudnia 2007 roku pod 

numerem 0000295765. Sprawozdanie obejmuje okres obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 

31 grudnia 2009r. 

Spółka zajmuje się budową i prowadzeniem domów opieki nad osobami starszymi oraz 

prowadzeniem ośrodków rehabilitacyjnych- PKD 8531B. 

Odbiorcami usług spółki są osoby w wieku po 65 roku życia w zakresie domów opieki oraz 

osoby po udarach, wypadkach komunikacyjnych, urazach sportowych i operacjach 

ortopedycznych w zakresie ośrodków rehabilitacyjnych. 

 

2. Wybrane jednostkowe dane finansowe zawierające podstawowe pozycje Bilansu      

oraz Rachunku Zysków i Strat za okres od 01 stycznia do 31 grusnia 2011r.,                               

SERENITY SA 
 

 

Jednostkowe wybrane dane finansowe  

z Rachunku Zysku i Strat 

  

Za okres  
01.01.2010 - 31.12.2010 

Za okres  
 01.01.2011 - 31.12.2011 

Przychody netto ze sprzedaży 1 013 847,69 2 411 764,62   

Zysk/strata na sprzedaży -543 197,67          437 401,82 

Zysk/strata na działalności operacyjnej -552 386,25                 -1 052,10 

Zysk/strata na działalności gospodarczej -516 944,84           18 917,00 

Zysk/strata brutto -516 944,84                18 917,00 

Zysk/strata netto -516 944,84           15 566,43 

Amortyzacja 5 355,84      32 828,30 
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Wybrane dane finansowe z Bilansu 

Stan na dzień Stan na dzień 

31.12.2010 31.12.2011 

Aktywa trwałe 3 141 920,00 5 604 500,79 

Rzeczowe aktywa trwałe 3 127 244,00 5 089 200,79 

Należności długoterminowe -  

 -  

Aktywa obrotowe 14 705 076,43 14 281 499,16 

Należności krótkoterminowe 1 101 348,10 7 538 151,25 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 13 596 788,77 6 671 857,91 

Kapitał własny 17 705 588,46 19 834 910,88 

Zobowiązania długoterminowe -  

Zobowiązania krótkoterminowe 141 407,98 51 089,07 

 

 

3. Komentarz Zarządu do danych finansowych z bilansu oraz rachunku zysków i strat 

za 2011r. 

 
Spółka realizuje założoną strategię rozwoju. Newralgicznym etapem dla standingu i rozwoju 

firmy było pozyskanie dodatkowych źródeł przychodu, co udało się kosztem bieżącego 

pozyskiwania klientów indywidualnych. 

Spółka zamknęła rok 2011 zyskiem w wysokości 15.566,43 zł. Jest to pierwszy rok, w którym 

nastąpił znaczący wzrost przychodów z działalności podstawowej Spółki.   

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie Spółka zajmowała się pozyskiwaniem kapitału,  

przygotowaniem budowy pierwszego domu w Straszynie pod Gdańskiem i promocją firmy. 

W dniu 05 kwietnia 2011r. Spółka nabyła grunt położony w miejscowości Gołyń, gmina 

Białą Rawska. Grunt przeznaczony jest na przyszłą inwestycję – budowę domu opieki nad 

osobami starszymi. 

W okresie objętym sprawozdaniem Zarząd podpisał znaczącą umowę dotyczącą rehabilitacji 

pacjentów będących klientami Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  

Na specjalną  uwagę zasługuje fakt, iż Spółka została wyłoniona w drodze przeprowadzonego 

konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach „Programu Promocji Zdrowia 

i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na lata 2011-2013” 

obejmujących: Rehabilitację dla osób chorych na stwardnienie rozsiane.  

 

 

4. Przeprowadzone emisje akcji: 
 

W 2011 Spółka nie przeprowadzała emisji nowych akcji, jednakże dokonała rejestracji  

sądownej serii I, J, K.  
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5.Zamierzenia Zarządu w zakresie rozwoju Serenity S.A. 
 

Za działanie priorytetowe Zarząd uważa uporządkowanie spraw prawnych w Spółce. 

Zawirowania związane z ustaleniem praw do pakietu większościowego akcji Spółki, jak i 

przedłużającym się okresem braku działającej Rady Nadzorczej, nie służą ani Spółce, ani 

akcjonariuszom.  

Zarząd dąży do umocnienia udziału Spółki w pomorskim rynku usług rehabilitacyjnych. 

Prowadzone są daleko posunięte rozmowy z kolejnym podmiotem, której celem będzie 

współpraca w zakresie usług medycznych. 

 

 

 

6.Czynniki ryzyka związane z prowadzoną działalnością. 

 
A) Makroekonomiczne 

 

Ryzyko zmiany sytuacji makroekonomicznej Polski 

 

Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Serenity jak i samej Spółki jest uzależniona 

od sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie. Ze względu na początkowe stadium rozwoju 

Grupy Kapitałowej Serenity, które wymaga prowadzenia intensywnej działalności 

inwestycyjnej, sytuacja finansowa Spółki oraz spółek zależnych w znacznym stopniu zależy 

od sytuacji gospodarczej kraju, w szczególności w zakresie stabilności cen i usług w sektorze 

budowlanym oraz medycznym (rehabilitacyjnym). Na wyniki finansowe generowane przez 

Serenity SA i spółki zależne mają wpływ m.in. tempo wzrostu krajowego i światowego PKB, 

poziom inflacji, stopa bezrobocia, polityka fiskalna i socjalna państwa oraz działania 

podejmowane przez Radę Ministrów, Narodowy Bank Polski czy Radę Polityki Pieniężnej. 

 

Ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego, w tym zmiany przepisów podatkowych 

 

Przepisy prawa w Polsce ulegają dość częstym zmianom. Zmianom ulegają także 

interpretacje prawa oraz praktyka jego stosowania. Przepisy mogą ulegać zmianom  

na korzyść przedsiębiorców, lecz mogą także powodować negatywne skutki. Zmieniające się 

przepisy prawa lub różne jego interpretacje, zwłaszcza w odniesieniu do prawa podatkowego 

a także prawa działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa  

z zakresu papierów wartościowych mogą wywołać negatywne konsekwencje dla Spółki oraz 

Spółek Zależnych. Szczególnie częste i niebezpieczne są zmiany interpretacyjne przepisów 

podatkowych. Brak jest jednolitości w praktyce organów skarbowych  

i orzecznictwie sądowym w sferze opodatkowania. Przyjęcie przez organy podatkowe 

interpretacji prawa podatkowego innej niż przyjęta przez samej Spółki czy grupę kapitałową 

Serenity może implikować pogorszenie jego sytuacji finansowej, a w efekcie ujemnie 

wpłynąć na osiągane wyniki i perspektywy rozwoju. 

 

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, 

fizycznych, podatku od nieruchomości czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają 

częstym zmianom, wskutek czego traktowanie podatników przez organy podatkowe cechuje 

pewna niekonsekwencja i nieprzewidywalność. Obowiązujące regulacje zawierają również 

pewne sprzeczne przepisy i niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do 

interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak  

i między organami państwowymi i spółkami. Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem 
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kontroli władz, które w razie wykrycia nieprawidłowości uprawnione są do obliczania 

zaległości podatkowych wraz z odsetkami. Deklaracje podatkowe spółek mogą zostać 

poddane kontroli władz skarbowych przez okres pięciu lat, a niektóre transakcje 

przeprowadzane w tym okresie, w tym transakcje z podmiotami powiązanymi, mogą zostać 

zakwestionowane do celów podatkowych przez właściwe władze skarbowe. W efekcie kwoty 

wykazane w sprawozdaniach finansowych mogą ulec zmianie w późniejszym terminie,  

po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez władze skarbowe. 

 

Szczególnie istotnymi gałęziami prawa, których zmiana wywoływać będzie silny wpływ na 

działalność gospodarczą prowadzoną przez Grupę Kapitałową Serenity są: 

- prawo pomocy społecznej,  

- prawo ochrony zdrowia i służby ochrony zdrowia, 

- prywatne prawo gospodarcze, 

- prawo podatkowe, 

- prawo pracy, 

- prawo ubezpieczeń społecznych, 

- prawo papierów wartościowych. 

 

Niewątpliwie znaczna część tych dziedzin prawa charakteryzuje się dużą zmiennością 

regulacji. Szczególny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Serenity mają: prawo pomocy 

społecznej i szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego oraz prawo ochrony zdrowia  

i służby ochrony zdrowia, których normy są ściśle uzależnione od regulacji unijnych  

i dokonywanych w tym zakresie przez Parlament Europejski lub Komisję Europejską zmian, 

ale również od prawa polskiego różniącego się w niektórych aspektach od norm prawa innych 

państw członkowskich. Również specyfika prowadzonej przez Serenity działalności 

powoduje, iż na jego działalność wpływać mogą zmiany regulacji w krajach spoza Unii 

Europejskiej. 

 

Istnieje znaczne ryzyko zmiany przepisów w każdej z tych dziedzin prawa, zważywszy,  

iż część z nich jest nadal w fazie dostosowywania do wymagań unijnych. 

 

Ryzyko związane ze zmiennością kursów walut 

 

Działalność grupy kapitałowej Serenity w pewnej części może być oparta o współpracę  

z podmiotami zagranicznymi. W związku z tym można oczekiwać, że ewentualne kontrakty, 

które Spółka zamierza zawrzeć prowadząc działalność, będą opiewały na kwoty wyrażone  

w walutach obcych. Spółka narażona będzie na ryzyko kursowe związane ze zmianami kursu 

PLN, głównie wobec EURO i USD. Ewentualne wystąpienie istotnych wahań kursów walut 

może spowodować straty lub zyski z tytułu różnic kursowych. 
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B) Mikroekonomiczne 

 

Ryzyko wynikające z krótkiej historii działalności Spółki. 

 

Serenity SA jest spółką zawiązaną w listopadzie 2007 roku. Początkowo strategia rozwoju 

koncentrowała się wokół jednego obszaru usług opieki medycznej polegających na opiece 

nad ludźmi starszymi przebywającymi na stałe w specjalnie do tego przeznaczonych  

i wyposażonych ośrodkach („domy troskliwej opieki”, „domy stałej opieki”). Jednakże 

szczegółowa analiza ekonomiczna pierwotnego planu rozwoju działalności Spółki pod kątem 

zasobów finansowych oraz możliwości finansowania inwestycji kapitałowych niezbędnych 

do jego realizacji doprowadziła do wniosków, które stały się podstawą do przekonstruowania 

istniejącej strategii rozwojowej i wypracowania nowej, możliwej do realizacji w kontekście 

uwarunkowań ekonomicznych. Obecna strategia rozwojowa Spółki oparta jest o dwa 

najważniejsze kierunki rozwoju w obszarze usług związanych ze służbą zdrowia i opieki 

medycznej tj. rehabilitacji poudarowej i powypadkowej oraz opieki nad osobami starszymi  

w ramach domów stałej opieki. Przy czym w pierwszych latach działalności Serenity SA 

zamierza koncentrować się na świadczeniu usług rehabilitacji.  

 

Strategię rozwojową oraz plany dotyczące jej realizacji Spółka opracowała w oparciu  

o przeprowadzone badania w ramach analizy rynku. Uwzględniono również wstępne 

uzgodnienia odnośnie współpracy z potencjalnymi kooperantami, outsorcerami  

i pracownikami. Wobec powyższego istnieje typowe dla podmiotów we wczesnym stadium 

rozwoju ryzyko wystąpienia błędnych założeń inwestycyjnych, powodowanych przykładowo 

małym popytem na usługi, dużą presją konkurencyjną, czy innymi niezależnymi od Spółki 

czynnikami, co może skutkować przynajmniej częściowym niezrealizowaniem strategii 

rozwoju przedsiębiorstwa. Jakkolwiek należy zaznaczyć, iż w chwili obecnej opracowana 

strategia jest systematycznie realizowana i przynosi ona zakładane efekty ekonomiczne.  

 

Serenity SA otworzyła już placówkę rehabilitacyjną w Gdańsku oraz powołał niepubliczny 

zakład opieki zdrowotnej nadając mu statut. Placówka ta na bieżąco rozwija swoją działalność 

wzmacniając swoją pozycję na gdańskim rynku usług rehabilitacyjnych. Spółka zawarła już 

szereg umów z firmami ubezpieczeniowymi na podstawie, których świadczy usługi 

rehabilitacyjne dla podmiotów ubezpieczonych w tych firmach.  

Spółka minimalizuje ryzyko niezrealizowania założonej strategii. Przede wszystkim 

dysponuje on doświadczoną kadrą zarządzającą, a Prezes Zarządu posiada wieloletnie 

doświadczenie w kierowaniu jednostką z sektora ochrony zdrowia. Staraniem Zarządu 

Serenity SA opracowała  know - how, które ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 

prowadzony przez Spółkę działalności. Ponadto, Spółce przysługuje prawo własności do 

trzech nieruchomości przeznaczonych na cele budowlane położonych w Straszynie,  

Jankowie,oraz  w Gołyniu (gm. Biała Rawska) przy czym w odniesieniu do nieruchomości w 

Straszynie Spółka dysponuje ostatecznym pozwoleniem na budowę pierwszego domu 

troskliwej opieki dla 120 pensjonariuszy.  

 

Powyższe świadczy o prężnym i wszechstronnym rozwoju Spółki, co stanowi dobrą prognozę 

dla przyszłych jego wyników.  
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Ryzyko braku finansowania dla zamierzeń inwestycyjnych Serenity SA. 

 

Zamierzeniem grupy kapitałowej Serenity w początkowym okresie działalności jest 

systematyczne uruchomianie sieci placówek rehabilitacyjnych, a następnie domów troskliwej 

opieki. Serenity SA planuje prowadzić działalność przy wykorzystaniu zarówno środków 

własnych jak i środków obcych. Środki własne pochodzić będą z emisji akcji oraz 

wypracowanych zysków z działania pierwszych obiektów rehabilitacyjnych Spółki, które 

będą pokrywać nakłady potrzebne dla otwarcia domów troskliwej opieki. Z tych powodów 

Spółka początkowo skupia się na tworzeniu placówek rehabilitacyjnych. Serenity SA rozważa 

pozyskanie środków obcych w formie kredytów bankowych, zabezpieczonych rzeczowo na 

nieruchomościach będących własnością Spółki. Ponadto, obiekty rehabilitacyjne zostaną 

wyposażone przy wykorzystaniu finansowania w postaci leasingu.  

 

Nie mniej, mimo szczegółowego planu inwestycyjnego istnieją ryzyka w postaci 

niepowodzenia późniejszych emisji akcji Spółki. Podobnie, ze względu na niezależne od  

Serenity SA okoliczności, mogą wystąpić trudności w pozyskaniu kredytów bankowych.  

 

 

Ryzyko braku zezwolenia na prowadzenie działalności w formie domów troskliwej opieki. 

 

Serenity SA planuje skupić swoją przyszłą i aktualną działalność na prowadzeniu działalności 

rehabilitacyjnej. W chwili obecnej Spółka prowadzi taką działalność głównie poudarową, 

pourazową, kardiologiczną i ortopedyczną w Gdańsku. Serenity SA jednakże planuje  

w przyszłości prowadzić także domy troskliwej opieki, gdzie będą świadczone głównie usługi 

z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi i osobami w podeszłym wieku. Warunkiem 

koniecznym prowadzenia takiej działalności jest uzyskanie stosownego zezwolenia 

wydawanego przez organy administracji publicznej. 

 

Wykonywanie działalności w zakresie zapewnienia całodobowej opieki nad osobami 

niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku wymaga uzyskania 

uprzedniego zezwolenia wydawanego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce 

wykonywania działalności. Warunkiem uzyskania zezwolenia jest spełnienie wymagań 

określonych w szczególności w art. 67 i 68 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (Dz. Ust. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 j.t. z późn. zm.). Przed uzyskaniem 

zezwolenia wojewoda dokonuje oględzin obiektu, w którym będzie prowadzona działalność. 

Ponadto warunkiem uzyskania zezwolenia jest przedstawienie zaświadczenia o możliwości 

użytkowania obiektu wydawanego w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo 

budowlane. Z powyższych względów, Serenity SA - jako że nie dysponuje jeszcze gotowym 

obiektem, który byłby przeznaczony na prowadzenie stałej (całodobowej) opieki dla osób 

przewlekle chorych lub starszych - nie może w chwili obecnej uzyskać stosownego 

zezwolenia. 

 

Serenity SA posiada prawomocną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu 

pozwolenia na budowę przychodni lekarskiej z gabinetami zabiegowymi i miejscami  

do leżenia oraz przyłącza wodno- kanalizacyjnego na nieruchomości Spółki w Straszynie  

dz. nr 86/42 i 86/43. Serenity SA w celu minimalizowania ryzyka nieuzyskania stosownych 

zezwoleń zdobył wymagane prawem uzgodnienia i opinie do przedmiotowego projektu 

budowlanego, przykładowo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wymagań ergonomii, 

wymagań higienicznych i zdrowotnych, zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ponadto, Spółka 

zadbała by projekt budowlany był zgodny z przepisami prawa wspólnotowego. W ocenie 
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Serenity SA brak na obecną chwilę okoliczności, które mogłyby uniemożliwić uzyskanie 

zezwolenia wymaganego dla prowadzenia w/w działalności. 

 

Ryzyko braku popytu na usługi Serenity SA. 

 

Spółka udziela świadczeń zdrowotnych, w tym świadcząc usługi rehabilitacyjne  

i z zakresu całodobowej opieki na osobami niepełnosprawnymi lub w podeszłym wieku.  

Na rynku istnieje widoczny niedobór tego typu usług, przejawiający się głównie długim 

okresem oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne, czy miejsce w placówkach pomocy 

społecznej. Działalność Serenity SA ma stanowić odpowiedź na tego typu zapotrzebowanie. 

Nie mniej ze względu na wąski zakres świadczonych przez  Serenity SA usług, brak popytu 

na nie, bądź spadek rentowności świadczenia tych usług, może mieć istotny wpływ na 

osiągane wyniki finansowe Serenity SA oraz przyczynić się do zahamowania rozwoju jego 

działalności. Spółka czyni starania w celu poszerzenia kręgu potencjalnych odbiorców jego 

usług poprzez w szczególności konstruowanie, w porozumieniu z zainteresowanymi bankami, 

oferty dla potencjalnych klientów Serenity SA dotyczącej finansowania usług w systemie 

ratalnym. 

 

Ryzyko uzależnienia tempa rozwoju Serenity SA od terminowości wykonania prac 

budowlanych. 

 

Spółka prowadzi jedną placówkę rehabilitacyjną oraz planuje systematyczne otwieranie 

kolejnych, a następnie domów troskliwej opieki. Realizacja planów Serenity SA w zakresie 

uruchamiana kolejnych placówek czy ośrodków wymaga zlecenia przeprowadzenia licznych 

prac budowlanych, w tym m.in.: prac adaptacyjnych w obiektach przeznaczonych do 

świadczenia usług z zakresu rehabilitacji oraz robót remontowo-budowlanych na 

nieruchomościach przeznaczonych pod domy troskliwej opieki.  

 

Spółka nie może zagwarantować, że prace wykonawcze zostaną zakończone terminowo.  

Tym bardziej, że Serenity SA już doświadczył przesunięcia terminu otwarcia pierwszej 

placówki rehabilitacyjnej w Gdańsku z powodu opóźnień prac remontowo-adaptacyjnych o 

ponad 2 miesiące, co wpłynęło na przesunięcie w czasie osiągania przez Serenity SA 

przychodów. Spółka zamierza korzystać z usług doświadczonych i profesjonalnych 

przedsiębiorców remontowo-budowlanych. 

 

Ryzyko odejścia kluczowych osób z kierownictwa. 

 

Serenity SA jest spółką usługową, której bardzo istotnym aktywem są zasoby ludzkie.  

Na działalność Spółki duży wpływ wywierają kompetencje i profesjonalizm kadry 

zarządzającej. Serenity SA nie może zapewnić, że ewentualne odejście niektórych członków 

kierownictwa nie będzie miało negatywnego wpływu na jego bieżącą działalność, sytuację 

finansową i wyniki. W efekcie odejścia niektórych członków kierownictwa, Spółka mogłaby 

zostać pozbawiona personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania  

i prowadzonej działalności operacyjnej. Ewentualne zmiany w składzie kadry kierowniczej 

mogą wywołać zakłócenia w działalności, Serenity SA które mogą mieć negatywny wpływ na 

jego sytuację finansową i osiągane wyniki Spółki. 

 

Należy zauważyć, że Prezes Zarządu jest większościowym akcjonariuszem Serenity SA,  

co minimalizuje ryzyko jego odejścia. Ponadto, pracownicy Spółki zobowiązali się do 

zachowania poufności co do informacji uzyskanych w czasie pozostawania w stosunku pracy, 
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oraz objęci zostali zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej również po ustaniu 

stosunku pracy w sposób zgodny z przepisami prawa pracy. Powyższe minimalizuje ryzyko 

wzrostu presji konkurencyjnej na Serenity SA w razie odejścia kluczowych pracowników  

(z uwagi na udostępnienie wypracowanej przez Spółkę wiedzy i know-how). 

 

C. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

 

Ryzyko związane z zawieszeniem notowań lub wykluczeniem akcji wprowadzanych  

do obrotu 

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami 

finansowymi Emitenta na okres do trzech miesięcy w przypadku, gdy: 

-Emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie, 

-wymaga tego bezpieczeństwo i interes uczestników obrotu,  

-na wniosek Emitenta. 

 

Zgodnie z §11 ust.2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator 

Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 

miesiąc w przypadkach określonych przepisami prawa. 

 

Ponadto, zgodnie z §16 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków 

określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO, do których należą m.in.: 

 

- obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w systemie (§14 Regulaminu 

ASO), obowiązek niezwłocznego informowania Organizatora Alternatywnego Systemu  

o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych (§15 Regulaminu ASO), 

- obowiązki informacyjne (§17 Regulaminu ASO), wówczas Organizator Alternatywnego 

Systemu może: 

a) upomnieć Emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie 

internetowej, 

b) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta, przy czym zawieszenie to może 

nastąpić na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. 

 

Zgodnie z §12 ust.3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator 

Alternatywnego Systemu przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych 

z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami 

finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia  

§ 11 ust. 1. (trzy miesięczny okres) 

 

Na podstawie §20 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator 

Alternatywnego Systemu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem 

Rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania Animatora Rynku  

w alternatywnym systemie lub wykluczenia go z tego działania Organizator Alternatywnego 

Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta do czasu zawarcia  

i wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku. 

 

W przypadku gdy Emitent korzysta z usług Market Makera zgodnie z §21 ust.2 Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu w przypadku 

rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Market Makerem, a także w przypadku zawieszenia 

prawa do działania Market Makera w alternatywnym systemie lub wykluczenia go z tego 

działania Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami 
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finansowymi Emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Market Makerem 

albo umowy z Animatorem Rynku. 

 

W przypadku zawieszenia obrotu Akcjami może dojść do utraty przez nie płynności (przez 

okres zawieszenia). 

 

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na podstawie §12 ust. 2 Regulaminu ASO 

wyklucza z obrotu instrumenty finansowe Emitenta: 

- w przypadkach określonych przepisami prawa,  

- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 

- po upływie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku lub postanowienia o oddaleniu przez 

sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta  

na zaspokojenie kosztów postępowania. 

 

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na podstawie §12 ust. 1 Regulaminu ASO może 

wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 

-na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od 

spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków, 

-jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

-wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku  

o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie 

kosztów postępowania, 

-wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 

 

Na podstawie §12 ust. 3 Regulaminu ASO, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu 

instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może 

zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. 

 

Ponadto zgodnie z §16 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków 

określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO, do których należą m.in.: obowiązek 

przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w systemie (§14 Regulaminu ASO), 

obowiązek niezwłocznego informowania Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu 

o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych (§15 Regulaminu ASO) 

oraz obowiązki informacyjne (§17 Regulaminu ASO), wówczas Organizator Alternatywnego 

Systemu Obrotu może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym 

systemie. 

 

Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF 

 

Niedopełnienie przez Emitenta obowiązku zgłoszenia w ciągu 14 dni faktu wprowadzenia  

do alternatywnego systemu obrotu instrumentów finansowych do ewidencji prowadzonej 

przez Komisję Nadzoru Finansowego może, zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych  

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.), 

pociągać za sobą karę administracyjną to jest karę pieniężną do wysokości 100 000 PLN  

(sto tysięcy złotych) nakładaną przez KNF. 
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Ponadto KNF może nałożyć na Emitenta inne kary administracyjne za niewykonanie 

obowiązków wynikających z powołanej powyżej ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.05.183.1538 z późn. 

zm.). 

 

Ryzyko płynności akcji 

 

Ze względu na fakt, iż rynek NewConnect jest rynkiem nowym utworzonym w 2007 roku  

i o wiele mniej przewidywalnym niż rynek regulowany, pomimo faktu, iż akcje Emitenta  

są już notowane na nim nie ma pewności, że instrumenty finansowe Spółki będą przedmiotem 

aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Cena 

akcji może być niższa niż ich cena emisyjna na skutek szeregu czynników, w tym między 

innymi: postrzegania Spółki jako ryzykownej z tytułu krótkiego okresu działalności, 

okresowych zmian wyników operacyjnych Spółki, liczby oraz płynności notowanych akcji, 

poziomu inflacji, zmiany globalnych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych 

i politycznych oraz sytuacji na innych światowych rynkach papierów wartościowych. Rynek 

ASO powstał pod koniec sierpnia 2007 roku, a akcje spółek notowanych na nim 

charakteryzują się niską płynnością. Z tego względu mogą występować trudności w sprzedaży 

dużej liczby akcji w krótkim okresie czasu, co może powodować dodatkowo obniżenie cen 

akcji będących przedmiotem obrotu. 

 

Zarząd wnioskuje o przeznaczenie zysku za rok 2011 na pokrycie strat z lat ubiegłych. 

 


