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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. 

 

1.2. Zarząd 

 

W skład Zarządu Emitenta wchodzi: 

1/ Adam Osiński - Prezes Zarządu 
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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, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających 

co najmniej 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, 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 516.666 17,22 17,22 

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

4.  Pozostali A, B 1.224.334 40,81 40,81 

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

 

Pozycja Za okres 

od 01.10.2012 r. 

do 31.12.2012 r.

Za okres  

od 01.10.2011 r. 

do 31.12.2011 r. 

Narastająco 

od 01.01.2012 r. 

do 31.12.2012 e. 

Narastająco 

od 01.01.2011 r. 

do 31.12.2011 r. 

Przychody netto ze sprzedaży  820.995,27 1.462.144,24 5.320.817,65 4.519.796,02 

Zysk/strata ze sprzedaży -33.783,64 455.501,29 945.355,98 961.983,52 

Zysk/strata z działalności opera-

cyjnej 

-30.649,07 457.627,26 948.405,93 1.005.899,71 

Zysk/strata brutto 1.732.464,06 460.855,86 2.682.014,89 995.858,73 

Zysk/strata netto 1.732.464,06 366.526,86 2.502.129,89 915.744,73 

 

Pozycja Stan na dzień 

31.12.2012 

Stan na dzień 

31.12.2011 

Kapitał własny 4.725.452,03 586.528,88 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 2.410.067,66 1.607.015,29 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 88.222,48 37,68 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 840.878,87 1.067.241,60 

Amortyzacja 12.872,23 0,00 
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3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finan-

sowe 

 

W IV kwartale 2012 roku Emitent realizował konsekwentnie przyjętą strategię działania co przełożyło się 

na wyniki finansowe prezentowane w niniejszym raporcie kwartalnym. Na wyniki Emitenta wpływ miała przy 

tym ogólna sytuacja na rynku, która wymusza coraz większą elastyczność cenową oraz spadek liczby debiutów 

na rynku NewConnect w porównaniu z rokiem 2011. Jednakże Emitent uwzględnił te czynniki w swoich pla-

nach finansowych na rok 2012. W roku 2012 Emitent, jako Autoryzowany Doradca, wprowadził na rynek 

NewConnect instrumenty finansowe 10 nowych emitentów, co stanowi ponad 11 proc. wszystkich debiutów 

na rynku NewConnect w roku 2012 na rynek, natomiast w samym IV kwartale roku 2012 udział ten wyniósł 

ponad 12 proc. Ponadto Emitent wprowadził kolejne serie instrumentów finansowych emitentów, których 

instrumenty były już notowane na rynku NewConnect i dla, których EBC Solicitors S.A. świadczy usługi Auto-

ryzowanego Doradcy. 

 

Wartość przychodów netto ze sprzedaży na koniec grudnia 2012 jest wyższa od wartości sprzedaży na koniec 

grudnia 2011 roku. Warto zauważyć, iż nastąpiło to pomimo, tego że w roku 2011 na przychody netto ze sprze-

daży 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). Zmniejszenie się przychodów i zysków Emitenta w IV kwartale roku 2012 w stosunku do IV kwar-

tału roku 2011 jest natomiast wynikiem świadomej rezygnacji z części kosztochłonnych i niskomarżowych 

projektów oraz wynikiem przesunięcia finalizacji (rozliczenia) niektórych wykonywanych w 2012 roku zleceń 

na rok 2013. Warto podkreślić, iż nawet w tej sytuacji w całym roku 2012 Emitent istotnie poprawił wyniki 

w stosunku do roku 2011. 

 

Decydujący wpływ na znaczący wzrost zysku netto Emitenta w roku 2012 miało wykazanie zysk z nabycia akcji 

EastSideCapital S.A. w kwocie 1.753.140,22 zł (patrz pkt 5 niniejszego raportu). 
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4. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz 

 

Ostatnia opublikowana prognoza wyników finansowych Emitenta na rok 2012 

  

 2012 

przychody ze sprzedaży 

(w tys. zł) 

5.450 

zysk netto 

(w tys. zł) 

2.953 

(prognozę sporządził Zarząd Emitenta) 

 

Prezentowana powyżej prognoza wyników na rok 2012 została opublikowana (zmieniona) raportem bieżącym 

EBI nr 16/2012 w dniu 22 listopada 2012 roku. 

 

Pierwotnie opublikowana prognoza finansowa (opublikowana w Dokumencie Informacyjnym z dnia 24 sierp-

nia 2012 roku) została przygotowana w oparciu o oszacowanie wyników możliwych do uzyskania z realizacji 

posiadanych zamówień i przy uwzględnieniu prognozowanych zamówień od głównych klientów Emitenta. 

Natomiast podwyższenia prognozy Emitent dokonał w szczególności ze względu na fakt, iż: 

1/ Emitent nabył akcje i prawa do akcji EastSideCapital S.A., reprezentujące łącznie, po zamianie praw do ak-

cji na akcje, 60,44 proc. kapitału zakładowego EastSideCapital S.A. oraz 60,44 proc. głosów na walnym 

zgromadzeniu EastSideCapital S.A. za cenę w łącznej wysokości 573.145,21 zł (raport bieżacy EBI nr 

13/2012); 

2/ Emitent założył, że w przeciągu jednego roku od dnia nabycia akcji pozyska partnera z którym wspólnie 

będzie rozwijał działalność EastSideCapital S.A. przy czym partner ten nabędzie od Emitenta akcje repre-

zentujące nie więcej niż 25 proc. kapitału zakładowego EastSideCapital S.A. oraz 25 proc. głosów na wal-

nym zgromadzeniu EastSideCapital S.A.; 

3/ zbycie akcji EastSideCapital S.A., o którym mowa w pkt. 1 powyżej, nastąpi za cenę nie niższą niż 2 gr 

za każdą poszczególną akcję; (Emitent zakładał że (1) dzięki wsparciu aktualnych największych akcjonariu-

szy EastSideCapital S.A. zrealizuje ogłoszoną prognozę wyników finansowych na rok 2012, (2) w roku 

2013 - na moment zbycia akcji o którym mowa w pkt 1 powyżej - EastSideCapital S.A. będzie generowała 

istotne dodatnie wyniki finansowe na skutek stałego rozwoju działalności prowadzonej przy wsparciu naj-

większych akcjonariuszy tej spółki, w tym w szczególności Emitenta, (3) podmiot, który nabędzie od Emi-

tenta akcje EastSideCapital S.A. będzie w stanie zapewnić tej spółce dostęp do nowych klientów i zleceń, 

co znacząco wpłynie na dalszą poprawę wyników EastSideCapital S.A.); 

4/ na koniec 2012 roku Emitent wykaże zysk z nabycia akcji EastSideCapital S.A. w kwocie 1.753.140,22 zł. 

 

W świetle prezentowanych w niniejszym raporcie wyników finansowych Emitent informuje, iż prognozowany 

przychód ze sprzedaży na 2012 rok został zrealizowany w ok. 98 procentach, natomiast prognozowany zysk 

netto został zrealizowany w około 85 procentach. Na niższy niż zakładano w podwyższonej prognozie, poziom 
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zysku netto Emitenta wpływ miało przede wszystkim opisane w punkcie 3 niniejszego raportu przesunięcie 

finalizacji (rozliczenia) niektórych wykonywanych w 2012 roku zleceń na rok 2013. Warto podkreślić, iż nawet 

w tej sytuacji w całym roku 2012 Emitent istotnie poprawił wyniki w stosunku do roku 2011. 
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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 zawarł umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinan-

sowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. „Wspieranie wdrażania 

elektronicznego biznesu typu B2B”. Umowa jest wynikiem wniosku, o którym Emitent informował raportem 

bieżącym EBI nr 10/2012. Umowa dotyczy dofinansowania projektu „Automatyzacja procesów biznesowych 

w EBC Solicitors Spółka Akcyjna”. Kwota dofinansowania, która została przyznana Emitentowi to 349 000 zł 

(trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 699.500 zł (sześćset 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych). Projekt zakłada stworzenie dla Emitenta nowego systemu 

klasy ERP. Stworzenie aplikacji pozwoli na automatyzację procesów biznesowych z partnerami Emitenta. 

 

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

klientów i zleceń. Efektem tych działań było m.in. 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 raportach miesięcznych za październik, listopad i grudzień 2012 roku. 

 

W IV kwartale 2012 roku, kontynuując działania mające na celu rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez 

Emitenta, a tym samym mające na celu poszerzenie i dalszą dywersyfikację źródeł przychodów, Emitent nabył 

(08.11.2012 r.) od Vandonanco Limited (tj. od największego akcjonariusza Emitenta), łącznie 152.067.804 (sto 

pięćdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset cztery) akcji EastSideCapital S.A. z siedzibą 

w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062 oraz 88.502.476 

(osiemdziesiąt osiem milionów pięćset dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) praw do akcji EastSideCapi-

tal S.A., reprezentujących łącznie, po zamianie praw do akcji na akcje, 60,44 proc. (sześćdziesiąt i czterdzieści 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego EastSideCapital S.A. oraz 60,44 proc. (sześćdziesiąt i czterdzieści 

cztery setne procenta) głosów na walnym zgromadzeniu EastSideCapital S.A. W zamian za nabycie 152.067.804 

(sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset cztery) akcji oraz 88.502.476 (osiemdziesiąt 

osiem milionów pięćset dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) praw do akcji EastSideCapital S.A. Emitent 

zapłacił cenę w łącznej wysokości 573.145,21 zł (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści pięć złotych 

i dwadzieścia jeden groszy). Dzięki nabyciu akcji EastSideCapital S.A. Emitent - poprzez podmiot zależny 

od Emitenta - rozpoczął prowadzenie działalności w obszarze doradztwa prawno-biznesowego dla podmiotów 

gospodarczych zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem spółek zagra-

nicznych oraz optymalizacją procesów inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości wynikających z przepisów 

prawa podatkowego. W ocenie Zarządu Emitenta nabycie akcji EastSideCapital S.A. przyczyniło się do rozsze-

rzenie zakresu usług świadczonych przez Emitenta. 
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6. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej 

 

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym Emitent posiada 240.570.280 akcji EastSi-

deCapital S.A. reprezentujących 60,44 proc. kapitału zakładowego EastSideCapital S.A. oraz 60,44 proc. gło-

sów na walnym zgromadzeniu EastSideCapital S.A. 

 

EastSideCapital S.A. - informacje podstawowe 

 

EastSideCapital S.A. jest spółką doradczą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze korporacyjnej spółek 

krajowych i zagranicznych, obsłudze projektów inwestycyjnych oraz transakcji na rynku kapitałowym. 

 

Zarząd 

 

1/ Olga Georgiades - Prezes Zarządu 

2/ Paweł Osiński - Członek Zarządu 

 

Adres Grzybowska 4 lok. U9B; 00-131 Warszawa 

Telefon + 48 22 380 62 91 

Fax + 48 22 380 62 92 

WWW www.eastsidecapital.eu 

NIP 7182064244 

REGON 200164818 

KRS 0000286062 

 

Akcje EastSideCapital S.A. są notowane na rynku NewConnect. 

 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi emitentów rynku NewConnect, emitent będący jednostką dominującą 

obowiązany jest do sporządzenia i przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych. Obowiązek ten nie 

dotyczy jednak przypadków, gdy emitent jest zwolniony z konsolidacji na podstawie art. 57 ustawy o rachun-

kowości, który stanowi, iż konsolidacją nie obejmuje się jednostki zależnej, jeżeli udziały tej jednostki zostały 

nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie, z wyłącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży, 

w terminie jednego roku od dnia ich nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie. Emitent informuje, 

iż akcje EastSideCapital S.A. są aktywami krótkoterminowymi. Emitent informował raportem EBI nr 16/2012, 

iż zakłada że w przeciągu jednego roku do dnia nabycia tych akcji pozyska partnera z którym wspólnie będzie 

rozwijał działalność EastSideCapital S.A., przy czym partner ten nabędzie od Emitenta akcje reprezentujące nie 

więcej niż 25 proc. kapitału zakładowego EastSideCapital S.A. oraz 25 proc. głosów na walnym zgromadzeniu 
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EastSideCapital S.A. Mając powyższe na uwadze, Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania fi-

nansowego i nie sporządza skonsolidowanego raportu kwartalnego. 

 

 

 

 

 

Adam Osiński 

 

Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A. 


