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2. Informacje podstawowe 

 

Emitent jest niezależną polską firmą doradczą, specjalizującą się w profesjonalnej obsłudze podmiotów gospo-

darczych. Emitent posiada status Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu organizowanym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect i rynek Catalyst). Emitent posiada 

również znaczące doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów dokonujących inwestycji na rynku kapitało-

wym, w tym funduszy private equity lub venture capital, co znajduje potwierdzenie w projektach zrealizowa-

nych dotychczas przez Emitenta z zakresu obsługi podmiotów rynku kapitałowego. Dzięki stałej współpracy 

z doświadczonymi adwokatami, maklerami, specjalistami od wycen oraz biegłymi rewidentami Emitent oferuje 

kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Emitent posiada ponadto bardzo bogate doświadczenie 

we współpracy ze spółkami cypryjskimi, inwestującymi na polskim rynku kapitałowym. 

 

 

3. 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. 

 

Liczba spółek debiutujących na rynku NewConnect stale rośnie. W dniu 30 sierpnia 2007 roku zadebiutowało 

pierwszych pięć spółek. Do końca roku 2007 przybyło na rynku jeszcze dziewiętnaście spółek. Rok 2008 przy-

niósł sześćdziesiąt jeden debiutów, a w roku 2009 zadebiutowało dwadzieścia sześć spółek. W roku 2010 zade-

biutowało osiemdziesiąt sześć spółek, w roku 2011 zadebiutowały sto siedemdziesiąt dwie spółki, a do dnia 

30 września 2012 roku zadebiutowały siedemdziesiąt trzy spółki. W samym wrześniu 2012 roku odbyło się 

osiem debiutów, w tym debiut Emitenta na rynku NewConnect oraz debiut kolejnej spółki, dla której Emitent 

pełni rolę Autoryzowanego Doradcy, przy czym był to 30 debiut emitenta, dla którego EBC Solicitors S.A. 

pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy. 

 

Powyższe dane, a także liczba posiadanych przez Emitenta zleceń na wprowadzenie kolejnych spółek na New-

Connect, potwierdzają prawdopodobieństwo dalszego rozwoju rynku NewConnect w roku 2012 i w latach 

kolejnych. Emitent realizuje konsekwentnie działania mające na celu budowę i umacnianie jego pozycji konku-

rencyjnej na rynku NewConnect, a także na rynku doradztwa prawno-biznesowego. 

 

Jednocześnie w miesiącu wrześniu 2012 roku nie wystąpiły istotne zmiany w zakresie zapotrzebowania na usłu-

gi doradztwa prawnego świadczone przez Emitenta, niezwiązane bezpośrednio z rynkiem NewConnect. 

W ocenie Emitenta takie zmiany nie powinny również nastąpić w kolejnym miesiącu. 
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4. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego 

w okresie objętym raportem 

 

lp Numer raportu Data publikacji raportu Przedmiot raportu 

1.  Raport bieżący nr 4/2012 7 września 2012 roku Harmonogram publikacji raportów okre-

sowych w 2012 roku 

2.  Raport bieżący nr 5/2012 7 września 2012 roku Oświadczenie w sprawie przestrzegania 

ładu korporacyjnego 

3.  Raport bieżący nr 6/2012 14 września 2012 roku Raport miesięczny za sierpień 2012 roku 

4.  Raport bieżący nr 7/2012 27 września 2012 roku Zawarcie umowy inwestycyjnej - konsor-

cjalnej o finansowanie produkcji filmowej

 

 

5. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce 

w okresie objętym raportem. 

 

Plany rozwoju Emitenta zostały opisane w rozdz. 4.12.12. Dokumentu Informacyjnego sporządzonego 

w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu akcji serii A oraz akcji serii B Emitenta. 

 

W dniu 27 września 2012 roku zawarta została umowa między Emitentem a Ent One sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie. Przedmiotem umowy jest współfinansowanie przez EBC Solicitors S.A. produkcji przez 

Ent One sp. z o.o. filmu fabularnego pod roboczym tytułem „Klątwa Faraona”, przeznaczonego do dystrybucji 

kinowej. Na mocy zawartej umowy Emitent zobowiązał się do przekazania na produkcję filmu kwoty 50.000 zł 

w zamian za prawo do udziału w zysku wygenerowanym przez film. Przedmiotową inwestycję Emitent traktuje 

jako rozpoczęcie działalności w ramach opisanego w dokumencie informacyjnym funduszu zalążkowego, a tym 

samym jako przejaw realizacji celów emisyjnych. O zawarciu przedmiotowej umowy Emitent poinformował 

w raporcie bieżącym EBI nr 7/2012 z dnia 27 września 2012 roku. 

 

 

6. Informacje na temat istotnych zdarzeń związanych z działalnością Emitenta, które miały miejsce 

w okresie objętym raportem. 

 

W miesiącu wrześniu 2012 roku Emitent zawarł umowy z czterema nowymi klientami na kompleksową obsłu-

gę procesu wprowadzenia spółki na rynek NewConnect. W zależności od sytuacji konkretnej spółki - przyszłe-

go emitenta, umowy te przewidują współpracę w zakresie (1) przekształcenia albo powołania spółki, (2) obsłu-

gi emisji akcji, (3) wprowadzenia akcji na rynek NewConnect, a także (4) świadczenia usług Autoryzowanego 

Doradcy w okresie po debiucie na rynku NewConnect. W razie prawidłowego wykonania wszystkich tych 

umów i wprowadzenia wszystkich czterech spółek, których dotyczą te umowy, do obrotu na rynku NewCo-
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nenct, Emitent powinien w okresie ok. 1,5 roku osiągnąć z realizacji tych umów łączne przychody w wysokości 

nie niższej niż 342.000 zł. 

 

 

7. 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, spo-

tkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

 

W listopadzie zostanie opublikowany raport bieżący - „Raport miesięczny za październik 2012”; Raport mie-

sięczny zostanie przekazany zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego, to jest w dniu 14 listopada 

2012 roku. 
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