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1. Podstawowe informacje o Spółce 

 

1.1. Dane Spółki 

 

Firma: EastSideCapital S.A. 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Waliców 11 lok. 503 

tel. +48 22 583 95 44 

faks: +48 22 583 95 01 

Internet: www.eastsidecapital.pl 

E-mail: eastsidecapital@eastsidecapital.eu 

KRS: 0000286062 

REGON: 200164818 

NIP:  718 20 64 244 

 

1.2. Zarząd 

 
1/ Olga Georgiades - Prezes Zarządu, 

2/ Paweł Osiński - Członek Zarządu 

 
1.3. Rada Nadzorcza 

 
1/ Adam Osiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

2/ Leszek Cieśla - Członek Rady Nadzorczej, 

3/ Mateusz Iżowski - Członek Rady Nadzorczej, 

4/ Maciej Janson - Członek Rady Nadzorczej, 

5/ Paweł Winkler - Członek Rady Nadzorczej. 

 
1.4. Akcjonariat 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego, przedstawia się nastę-

pująco: 

lp. Imię i nazwisko akcjona-

riusza 

Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym 

(w proc.) 

Udział w głosach 

(w proc.) 

1. Vandonanco Limited 240.570.280* 60,44 60,44 

2. Lexact Solutions Limited 32.076.036 8,06 8,06 

3. Paweł Ratyński 31.735.447  7,97 7,97 

4. pozostali 93.656.854 23,53 23,53 

Razem 398.038.617 100 100 

* liczba akcji uwzględnia 88.502.476 zdematerializowanych praw do akcji serii F spółki EastSideCapital S.A. 
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2. Wybrane dane jednostkowe finansowe Emitenta 

 

Wyszczególnienie 01.01.2011 -

30.09.2011 na-

rastająco 

01.01.2012 -

30.09.2012 na-

rastająco 

01.07.2011 -

30.09.2011 

za III kwartał 

01.07.2012 - 

30.09.2012 

za III kwartał 

Amortyzacja 14.864,71 0 1.503,53 0 

Przychody netto ze sprzedaży 0 31.497,50 0 31.497,50 

Zysk/strata na sprzedaży -309.836.12 -169.508,41 -81.308,29 -50.173,65 

Zysk/strata na działalności opera-

cyjnej 

-307.492,41 -169.508,41 -78.964,58 -50.173,65 

Zysk/strata brutto -480.348,40 -170.112,88 -592.585,08 -50.778,12 

Zysk/strata  netto -480.348,40 -170.112,88 -592.585,08 -50.778,12 

dane w PLN 

 

Wyszczególnienie Stan na dzień 

30.09.2011 

Stan na dzień 

30.09.2012 

Kapitał własny 2.801.988,49 18.137.462,15 

Należności długoterminowe 0 0 

Należności krótkoterminowe 8.970,05 46.191,14 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 

19.151,33 3.325,49 

Zobowiązania krótkoterminowe 3.736,06 61.362,19 

Zobowiązania długoterminowe 0 169.445,64 

dane w PLN 

 

Powyższe dane nie były badane przez biegłego rewidenta. 
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3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe 

 

Zarząd EastSideCapital S.A. wskazuje, iż przychody ze sprzedaży, wypracowane w III kwartale 2012 roku po-

chodzą ze świadczenia usług doradczych dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Przedmiotem 

ww. usług doradczych było doradztwo i wsparcie w procesie przygotowania i realizacji projektów inwestycyj-

nych. Usługi doradcze były świadczone od miesiąca września 2012 roku, po nawiązaniu przez Emitenta kon-

taktu z nowymi partnerami biznesowymi, wspólnie z którymi świadczone są ww usługi. Działalność doradcza 

w tym zakresie i osiągnięte dzięki temu wyniki są przejawem realizacji jednego z celów jakie postawił sobie 

Emitent. 

 

Osiągnięte w III kwartale 2012 roku wyniki finansowe są wynikiem podjętych przez Emitenta działań zmierza-

jących do intensyfikacji świadczenia usług doradczych dla projektów inwestycyjnych zarówno polskich jak 

i zagranicznych. Prowadzenie i rozwijanie działalności doradczej daje w ocenie Emitenta szansę na generowanie 

istotnych dla Emitenta przychodów i zysków. W związku z pozytywnymi efektami świadczenia usług dorad-

czych, Zarząd EastSideCapital S.A. zamierza w kolejnych okresach podejmować działania, które będą nakiero-

wane na rozszerzenie oferty świadczonych usług, a także na aktywne pozyskiwanie nowych klientów na ofero-

wane przez Emitenta usługi doradcze. 

 

Jednocześnie Zarząd EastSideCapital S.A. informuje, iż w III kwartale 2012 roku Emitent nie osiągnął przy-

chodów z działalności inwestycyjnej ani działalności doradczej na rynku ukraińskim lub na innych rynkach 

wschodnich. W przywołanym okresie Emitent nie dokonał ponadto jakichkolwiek inwestycji w akcje, udziały 

albo inne papiery wartościowe spółek ukraińskich lub spółek z innych rynków wschodnich. W ocenie Zarządu 

Spółki przyczyną tego stanu rzeczy jest sytuacja na polskim rynku kapitałowym, która nie sprzyja pozyskiwaniu 

polskich inwestorów dla spółek ukraińskich lub spółek z innych rynków wschodnich, a także podejmowaniu 

przez spółki ukraińskie lub spółki z innych rynków wschodnich decyzji o inwestowaniu na rynku polskim. 

Zarząd Emitenta podjął już działania zmierzające do określenia aktualnych szans i perspektyw dla możliwości 

osiągania przychodów na rynku ukraińskim lub na innych rynkach wschodnich, w tym przychodów z działalno-

ści wykonywanej za pośrednictwem spółki zależnej Emitenta, tj. spółki EastSide Capital Ukraine z siedzibą 

w Kijowie.  
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4. Informacje na temat aktywności podejmowanej przez Zarząd 

 

Zarząd EastSideCapital S.A. informuje, że w III kwartale 2012 roku Spółka wygenerowała przychody ze sprze-

daży usług doradczych. Przedmiotem ww. usług doradczych było doradztwo i wsparcie w procesie przygoto-

wania i realizacji projektów inwestycyjnych. Zarząd Spółki wskazuje, że przychody ze sprzedaży usług dorad-

czych zostały osiągnięte od podmiotów zainteresowanych prowadzeniem działalności na polskim rynku kapita-

łowym, z którymi współpraca została nawiązana bezpośrednio przez Spółkę dzięki prowadzeniu aktywnych 

działań w zakresie pozyskiwania nowych klientów. Przejawem aktywności Zarządu Emitenta było przy tym 

również nawiązanie kontaktu z nowymi partnerami biznesowymi, wspólnie z którymi Emitent świadczy ww u-

sługi doradcze. 

 

W związku z pozytywnymi efektami świadczenia usług doradczych w III kwartale 2012 roku, Zarząd Spółki 

podjął intensywne starania celem poszerzenia oferty Emitenta w zakresie świadczenia usług doradczych, a także 

celem pozyskania nowych klientów na oferowane przez Emitenta usługi doradcze. W zakresie pozyskiwania 

nowych klientów Zarząd Spółki postanowił kierować ofertę świadczenia usług doradczych nie tylko do klien-

tów z rynków wschodnich. W chwili obecnej Emitent świadczy usługi doradcze na rzecz klientów zarówno 

z Polski jak i z poza Polski. 

 

Emitent wskazuje, iż w miesiącach październik i listopad 2012 roku pozyskał zlecenia na świadczenie usług 

doradczych, które powinny przełożyć się na bardzo istotny wzrost przychodów Emitenta już w IV kwartale 

2012 roku. W wyniku realizacji przedmiotowych zleceń Emitent powinien też uzyskać w IV kwartale 2012 roku 

znaczące zyski. 

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta prowadzi negocjacje na temat świadczenia usług doradczych na rzecz kolejnych 

klientów, a także finalizuje negocjacje mające zapewnić Spółce stały dostęp do klientów zainteresowanych usłu-

gami doradczymi świadczonymi przez Emitenta. Zarząd Emitenta informuję, że prowadzenie i rozwijanie dzia-

łalności doradczej będzie w ocenie Zarządu stanowić w kolejnych miesiącach źródło istotnych przychodów dla 

Spółki. 
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5. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany 

rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych. 

 

6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu 

objętego raportem kwartalnym. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego w skład grupy kapitałowej Emitenta wchodzi obecnie: 

1/ EastSide Capital Ukraine sp. z o.o. 

 

Firma:     EastSide Capital Ukraine 

Forma prawna:    spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba:    Kijów 

Numer rejestracyjny:   37044043 

Udziałowcy:    EastSideCapital S.A. (posiada wszystkie udziały) 

 

7. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 Ustawy o rachunkowości Emitent jest zwolniony z obowiązku objęcia konsolidacją 

spółki zależnej. 

 

 

 

Olga Georgiades         Paweł Osiński 

 

Prezes Zarządu          Członek Zarządu 


