
 

Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy złożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2012 r.  

 

 

1. Czy w wyniku połączenia się spółek GRS SA i ECS Sp z o.o. spółka przejmująca uzyska korzyści  

z tytułu tarczy podatkowej, szacunkowo w jakiej wysokości ? 

 

W wyniku połączenia straty spółki przejmowanej tj. ECS Sp. z o.o. nie przechodzą na Gremi Solution. W związku 

z tym spółka przejmująca nie uzyska korzyści z tytułu tarczy podatkowej 

 

2. Jakie założenia przyświecają Zarządowi, jeżeli chodzi o realizację projektów z branży medialnej? 

Podmioty z jakim profilem działalności są w obszarze zainteresowania spółki?  

 

Zgodnie z publikowanymi w dniu 28 maja 2012 r. założeniami do nowych kierunków rozwoju spółki 

głównym celem Zarządu jest zwiększenie dywersyfikacji działalności Spółki poprzez zaangażowanie Spółki  

w podmioty związane z rynkiem mediów z docelowym zamiarem stworzenia wspólnie w ramach Grupy Gremi 

w przyszłości nowoczesnego  koncernu medialnego zajmującego czołowe miejsce na rynku polskim, 

działającego w różnych segmentach operacyjnych wykorzystującego i promującego najnowsze technologie 

związane z Internetem.  

Uzupełnienie dotychczasowej działalności Spółki o działalność medialną  zakłada zaangażowanie się wspólnie  

z podmiotami z GRUPY Gremi w inwestycje w podmioty realizujące projekty na rynku medialnym oraz 

konsolidację rynku poprzez akwizycje mediów. Na obecnym etapie planowane  rozszerzenie działalności,  

o którym mowa wyżej, polegać będzie na  przeprowadzeniu nowych, publicznych emisjach akcji kierowanych 

do podmiotów niepowiązanych z Grupą Gremi. 

 

3. Na stronie 58 sprawozdania finansowego za 2011 napisano, cytuję : „ poręczenie Bonum (…) 

obejmuje kwotę należności głównej w wysokości 7” 135 tys. zł oraz odsetki zgodnie z zapisami 

umowy poręczenia”. Jak należy rozumieć zapis dotyczący odsetek ? czy poręczenie obejmuje 

także odsetki od kwoty poręczonej ? Względnie czy opóźnienie ze strony Gremi S.A. w zgłoszeniu 

roszczenia wobec poręczyciela powoduje utratę tych odsetek ? 

 

Zgodnie z umową poręczenia, poręczenie obejmuje zarówno odsetki umowne, naliczone do daty zapłaty każdej 

z rat ceny oraz dalsze odsetki ustawowe powstałe i naliczone z tytułu opóźnienia w zapłacie rat ceny 

w stosunku do umownych terminów płatności zobowiązania. Późniejsze zgłoszenie roszczenia w stosunku do 

poręczyciela nie powoduje utraty odsetek. 

 

4. Czy korzystanie ze znaczka towarowego Gremi jest kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu 

ustawy o CIT ? ( brzmienie oryginalne) 

 

Korzystanie ze  znaku towarowego GREMI jest kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o CIT. 

 

5. Przygotowywana emisja o której wspomina Zarząd w przedstawionej strategii oraz z projektów 

uchwał które faworyzują w Zarządzie i Radzie Nadzorczej przedstawicieli Jupitera wskazuja na 

to ze są już konkretne plany kto ja obejmie. Proszę o odpowiedź czy planowana emisja zostanie 

skierowana do podmiotów powiazanych lub stowarzyszonych z Grupą Gremi lub Panem 

Grzegorzem Hajdarowiczem. ( brzmienie oryginalne) . 

 

Na obecnym etapie, działania Spółki zmierzają do przygotowania nowych emisji które będą kierowane do 

podmiotów niepowiązanych  z Grupą Gremi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Dlaczego zarząd wnioskuje za tak drastycznym obniżeniem wartości nominalnej akcji która 

znacząco będzie odbiegać od wartości ksiegowej jak duża część strat można pokryć z kapitałów 

rezerwowych ok. 27 mln. Działania zarządu wpływaja na złe postrzeganie spółki i niski kurs akcji 

bo powodują dużą niepewność wśród obecnych i potencjalnych inwestorów którzy obawiaja się 

że podmioty powiązane z Panem Hajdarowiczem będą dążyły do objęcia nowych emisji po cenie 

zbliżonej do nominału co spowoduje znaczące rozwodnienie kapitału kosztem dotychczasowych 

akcjonariuszy. Wspomnę tutaj jeszcze na fakt że główny udziałowiec sam przyczynił się do 

wygenerowania strat w bilansie na koniec 2011 w kwocie 6 mln – rezerwy a za obniżeniem 

będzie pewnie głosował na tak z wiadomych sobie powodów ( brzmienie oryginalne) 

 

Zarząd informuje, że kwestie dotyczące obniżenia kapitału były wyjaśniane w toku dyskusji podczas Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2012r., a ponadto zostały zawarte w przekazanych do 

publicznej wiadomości  odpowiedziach Zarządu na pytania zadane przez Stowarzyszenie Inwestorów 

Indywidualnych dotyczące obniżenia kapitału zakładowego, planowanych nowych emisji akcji, a także zmian w 

statucie spółki – odpowiedzi te zostały  opublikowane przez Spółkę i zamieszczone  na stronie 

www.gremisolution.pl  

Odnosząc się do dalszych stwierdzeń Akcjonariusza zamieszczonych na końcu pytania powyżej to noszą one 

znamiona tez, a nie pytań, a w związku z ich jednoznacznie negatywnym wydźwiękiem i publicznym 

charakterem naruszają dobre imię Spółki. Zarząd sugeruje bardziej  rozważne formułowanie swoich wypowiedzi 

na temat Spółki i osób z nią związanych. 

 

7. Co wpłynęło na tak duże koszty operacyjne w 1 kw 2012 w kwocie ponad 2 mln jak cały 2011 

zamknął się kwotą 3632 tyś 

 

Na  koszty operacyjne w pierwszym kwartale 2012r. istotny wpływ miała jednorazowa wypłata wynagrodzenia 

prowizyjnego „ za sukces”  dla firmy Vist  w związku z zakończeniem transakcji rozliczającej zobowiązania  

jednego z największych dłużników Spółki - SCF  

 

8. Czy zarząd spółki wyrażał zgode na 95% redukcję zobowiązań podczas przeprowadzania procesu 

upadłości Stabilo Grup będąc jednym z dwóch największych wierzycieli. 

 

Tak, zarząd wyrażał zgodę na  95% redukcje zobowiązań. 

 

9. Proszę podać jaka była skala - kwoty udzielonych pożyczek autocash w poszczególnych latach t.j 

od startu produktu w 2007 r. i jak to się ma do wygenerowania ok. 7 mln straty na tym produkcie 

( rezerwy na koniec 2011  ok. 5,5 mln zł). Zarząd bodajrze (brzmienie oryginalne) dwa lata temu 

 twierdził ,że jest to produkt dochodowy, a co stało się z zabezpieczeniami. 

 

Pożyczki udzielone prze Eurofaktor S.A. w roku 2006  wynosiły 2.220.376,27zł w roku 2007 - 4.909.131,66 zł, 

natomiast udzielone przez Eurofaktor Cash Solution Sp z o.o. w 2007 roku  - 4.247.467,27, a w 2008 roku – 

2.562.397,82 zł.   

Przyrost wartości odpisów aktualizujących pożyczki AutoCash wynikał z zaleceń audytora, dotyczących  

zawiązywania odpisów aktualizacyjnych w wysokości 100% wartości pożyczki w każdym przypadku, gdy nie 

odnotowano wpłat od pożyczkobiorców lub komorników przez kilka kolejnych miesięcy. Utworzenie 

odpisów nie spowodowało zaprzestania działań windykacyjnych wobec tych pożyczkobiorców. Portfele 

pożyczek AutoCash były z założenia produktem dochodowym obarczonym dużym ryzykiem z jednoczesną 

wysoką rentownością, pod warunkiem zainwestowania w nie kwoty (około 30 mln zł) pozwalającej na 

przygotowanie portfeli do sekurytyzacji lub do zaproponowania jako zabezpieczenie pozyskania nowych 

środków z rynku. Brak środków wynikający z działań byłego akcjonariusza spowodował niemożność 

kontynuacji kolejnych, długoterminowych inwestycji w tę część działalności. 

 

 

 

 

 

 

 



10. Jak zarząd zamierza poprawić komunikację z drobnymi inwestorami w celu uzyskiwania 

większych informacji o spółce. Do tej pory informacje telefonicznie nie były udzielane a ostatnio 

Spółka zaprzestała nawet odpowiadać na zapytania mailowe. 

 

Zdaniem zarządu komunikacja z drobnymi inwestorami jest poprawna i prowadzona zgodnie  

z  obowiązującymi wymogami, z uwzględnieniem zasady równości dostępu do informacji na temat 

spółki przez akcjonariuszy.  Wypracowana strategia komunikacji spółki, nie przewiduje udzielania 

odpowiedzi Akcjonariuszom w formie telefonicznej, w trosce o dobro spółki oraz precyzję 

dokonywanego przekazu informacji. 

Na zadawane pytania droga mailową Zarząd stara się odpowiadać szybko i rzeczowo, pod warunkiem, 

że odpowiedź na pytanie Akcjonariusza nie była już wcześniej udzielana, lub nie znajdowała się  

w publikowanych informacjach, w tym w sprawozdaniach, bądź udzielenie i opublikowanie odpowiedzi 

na konkretne pytanie nie mogłoby zaważyć/wpłynąć na planowane przez Zarząd działania np. wpływ na 

przebieg negocjacji . 

 

 


