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1. Podstawowe informacje o Spółce 

 

1.1. Informacje podstawowe 

 

Firma: EBC Solicitors S.A. 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa 

Tel.:  + 48 22 419 20 70 

Faks:  + 48 22 419 20 69 

Internet: www.ebcsolicitors.pl 

E-mail: ebcsolicitors@ebcsolicitors.pl 

KRS: 0000396780 

REGON: 140778886 

NIP:  525 23 82 713 

 

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

darczych. Spółka 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. 

 

Od dnia 4 września 2012 roku akcje Emitenta są notowane na rynku NewConnect. 

 

1.2. Zarząd 

 

W skład Zarządu Emitenta wchodzi: 

1/ Adam Osiński - Prezes Zarządu 

 

Arkadiusz Stryja, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta w III kwartale 2012 roku, złożył rezygnację 

z pełnienia funkcji członka Zarządu Emitenta z dniem 31 października 2012 roku (raport EBI nr 11/2012). 
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1.3. Rada Nadzorcza 

 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

1/ Jan Tkaczow - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2/ Mirosław Pawełko - Członek Rady Nadzorczej 

3/ Piotr Sawala - Członek Rady Nadzorczej 

4/ Piotr Surmacki - Członek Rady Nadzorczej 

5/ Piotr Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej 

 

1.4. Akcjonariat 

 

Struktura kapitału zakładowego na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco: 

 

lp Seria akcji Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale za-

kładowym (w proc.) 

Udział w głosach 

(w proc.) 

1.  A 2.000.000 66,66 66,66 

2.  B 1.000.000 33,33 33,33 

Razem 3.000.000 100 100 

 

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco: 

 

lp Oznaczenie akcjonariusza Seria 

akcji 

Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym 

(w proc.) 

Udział w głosach 

(w proc.) 

1.  Vandonanco Limited  A 990.000 33 33 

2.  Sperlein Limited  A 616.666 20,55 20,55 

3.  Adtidet Holdings Limited  B 269.000 8,97 8,97 

4.  pozostali A, B 1.124.334 37,48 37.48 

Razem 3.000.000 100 100 
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2. Wybrane dane finansowe za III kwartał 2012 roku 

 

Pozycja Za okres 

od 01.07.2012 r. 

do 30.09.2012 r. 

Narastająco 

od 01.01.2012 r. 

do 30.09.2012 r. 

Narastająco 

od 01.01.2011 r. 

do 30.09.2011 r. 

Przychody netto ze sprzedaży  1.784.761,01 4.499.822,38 3.133.533,78 

Zysk/strata ze sprzedaży 243.884,50 979.139,62 578.375,64 

Zysk/strata z działalności 

operacyjnej 

243.800,62 979.055,00 606.206,15 

Zysk/strata brutto 235.512,41 949.550,83 592.936,57 

Zysk/strata netto 191.324,41 769.665,83 592.936,57 

brak danych za okres III kwartał 2012 roku wynika z faktu, iż poprzednik prawny Emitenta, wobec braku obo-

wiązku sporządzania danych półrocznych i kwartalnych, nie sporządzał raportów za te okresy, a tym samym 

Emitent nie dysponuje danymi finansowymi za III kwartał roku 2011 poprzednika prawnego Emitenta 

 

Pozycja Stan na dzień 

30.09.2012 r. 

Stan na dzień 

30.09.2011 r. 

Kapitał własny 2.992.987,97 593.236,57 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 2.538.922,60 1.163.115,03 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 315.643,44 356,68 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 1.000,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 948.265,81 940.694,98 

Amortyzacja 5.744,24 53.885,27 
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3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finan-

sowe 

 

W III kwartale 2012 roku Emitent realizował konsekwentnie i bez zakłóceń przyjętą strategię działania. 

 

Wartość przychodów netto ze sprzedaży na koniec września 2012 roku jest wyższa o 43,6 proc. od wartości 

przychodów netto ze sprzedaży w analogicznym okresie 2011 roku, a wartość zysku netto na koniec września 

2012 roku jest wyższa o 30 proc. od wartości zysku netto w analogicznym okresie 2011 roku.. Warto zauważyć, 

iż nastąpiło to pomimo, tego iż w roku 2011 na przychody netto ze sprzedaży Emitenta składały się również 

przychody ze świadczenia usług stricte prawniczych (adwokackich), których Emitent nie świadczył w roku 2012 

(patrz rozdz. 4.5. str. 44-46 Dokumentu Informacyjnego z dnia 24 sierpnia 2012 roku). Na mniejsza dynamikę 

wzrostu zysku netto Emitenta wpływ miała ogólna sytuacja na rynku, która wymusza większą elastyczność 

cenową. Emitent uwzględniał tę okoliczność w swoich planach finansowych na rok 2012. 

 

Mając na uwadze stale zwiększającą się liczbę realizowanych projektów, jak również historyczne kształtowanie 

się wyników finansowych Spółki, osiągnięte wyniki finansowe są zgodne z oczekiwaniami Zarządu Emitenta. 
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4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz  

 

Mając na uwadze wyniki osiągnięte przez Emitenta na dzień 30 września 2012 roku, a także stan realizacji pro-

wadzonych projektów oraz posiadany portfel zleceń, Emitent podtrzymuje prognozy finansowe na rok 2012 

opublikowane w Dokumencie Informacyjnym z dnia 24 sierpnia 2012 roku. 
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5. Informacje Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie obję-

tym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególno-

ści poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębior-

stwie.  

 

W okresie objętym raportem Emitent złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Automatyzacja procesów 

biznesowych w EBC Solicitors Spółka Akcyjna”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Kwota dofinansowania, o którą wnio-

skował Emitent to 349 000 zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), natomiast całkowita wartość pro-

jektu wynosi 699.500 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych). Projekt zakłada stworzenie 

nowego systemu klasy ERP w Spółce. Stworzenie aplikacji pozwoli na automatyzację procesów biznesowych 

z partnerami Emitenta. Dofinansowanie w kwocie zgodnej ze złożonym wnioskiem zostało Emitentowi przy-

znane. Informacja o przyznaniu dofinansowania została ogłoszona na stronie internetowej Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości: http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/212/14680.pdf w dniu 24 października 

2012 roku. 

 

W III kwartale 2012 roku Emitent konsekwentnie prowadził działania zmierzające do pozyskiwania nowych 

klientów i zleceń. Efektem tych działań było m.n. zawarcie umów na kompleksową obsługę procesu wprowa-

dzenia spółek na rynek NewConnect oraz umów o wprowadzenie na rynek NewConnect akcji Spółek, dla 

których Emitent świadczy usługi Autoryzowanego Doradcy. O zawarciu tych umów Emitent informował w ra-

portach miesięcznych za miesiąc sierpień i wrzesień 2012 roku. 

 

Ponadto w III kwartale 2012 roku Emitent podjął działania mające na celu rozszerzenie zakresu usług świad-

czonych przez Emitenta (dokładnie poprzez podmiot zależny od Emitenta), a tym samym mające na celu po-

szerzenie i dalszą dywersyfikację źródeł przychodów Emitenta. W efekcie tych działań w październiku 2012 

roku Emitent podjął negocjacje mające na celu ustalenie zasad na jakich Emitent rozpocznie - za pośrednic-

twem podmiotu zależnego od Emitenta - prowadzenie działalności w obszarze doradztwa prawno-

biznesowego dla podmiotów gospodarczych zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej z wy-

korzystaniem spółek zagranicznych oraz optymalizacją procesów inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości 

wynikających z przepisów prawa podatkowego. W ramach prowadzonych negocjacji Emitent uzgodnił z part-

nerem biznesowym Emitenta szczegółowy zakres działalności podmiotu za pośrednictwem którego Emitent 

będzie prowadzić opisaną powyżej działalność. 

 



 

 

9/9

6. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej 

 

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym Emitent nie tworzył grupy kapitałowej 

w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości. 

 

 

 

 

 

Adam Osiński 

 

Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A. 


