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II. Informacje o Spółce 

 

 

Podstawowe dane o Emitencie 

 

Firma Apollo Capital S.A. 

Forma prawna:  Spółka Akcyjna  

Siedziba:  Wrocław  

Adres:  Pl. Powstańców Śląskich 19/21  

Telefon:  71 723 38 42  

Faks:  71 723 38 42  

Adres poczty elektronicznej:  biuro@apollocapital.pl  

Adres strony internetowej:  www.apollocapital.pl  

NIP:  894-302-27-98  

REGON:  021527509  

KRS:  0000392945  

Źródło: Emitent 
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III. Wybrane dane finansowe 

 

Wybrane pozycje bilansu Emitenta 

 

Źródło: Emitent 

 

Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta 

Wyszczególnienie 

IV kwartał 2012 

za okres 

od 01.10.2012 r. 

do 31.12.2012 r. 

(w zł) 

IV kwartał 2011 

za okres 

od 01.10.2011 r. 

do 31.12.2011 r. 

(w zł) 

I-IV kwartał 

2012 

za okres 

od 01.01.2012 r. 

do 31.12.2012 r. 

(w zł) 

I -IV kwartał 

2011 

za okres 

od 01.01.2011 r. 

do 31.12.2011 r. 

(w zł) 

Przychody netto ze sprzedaży 200,00  850,00  27 945,00  29 350,00  

Amortyzacja 2 540,65  -3 360,92  10 162,60  5 081,30  

Zysk/strata na sprzedaży -52 831,11  -70 750,18  -261 191,68  -147 581,59  

Zysk/strata na działalności operacyjnej -52 831,83  -73 792,81  -261 111,07  -150 623,00  

Zysk/strata brutto 387 111,84  -74 068,99  160 659,98  -150 930,66  

Zysk/strata netto 387 111,84  -73 068,99  159 659,98  -149 930,66  

Źródło: Emitent 

Wyszczególnienie 

Na dzień 

31.12.2012 r. 

(w zł) 

Na dzień 

31.12.2011 r. 

(w zł) 

Kapitał własny 2 744 674,52 50 069,34 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należność krótkoterminowe 1 257 180,80 25 652,18 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 
603,20 13 889,27 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 61 014,78 41 978,01 
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IV. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest 

konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej 

Emitenta w sposób rzetelny i kompletny 

 

W opinii Zarządu Emitenta, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej 

i finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych. 

V. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

 

Emitent osiągnął w 4. Kwartale 2012 rok zysk netto na poziomie 387.111,84 zł wobec straty w 

wysokości 73.068.99 zł w analogicznym okresie roku 2011. Na sprzedaży Spółka wykazała jednak 

stratę w wysokości 53.831,11 zł.  Zysk netto Spółki za cały rok 2012 wyniósł 159.659,98 zł. 

Na szczególną uwagę zasługuje skala zwiększenia kapitałów własnych Emitenta. Na dzień 

31.12.2012 wynoszą one 2.744.674,52 zł wobec 50.069,34 zł na koniec roku 2011. 

Na wyniki finansowe Spółki w ubiegłym roku niewątpliwy wpływ miał fakt zmiany przedmiotu jej 

działalności. W całym 2011 oraz w części 2012 roku Emitent prowadził działalność w branży 

informatycznej pod firmą Guardier S.A. Dane zawarte w bilansie oraz rachunku zysków i strat 

wykazują, że zmiana profilu działalności była racjonalną ekonomicznie decyzją. 

Na osiągnięte wyniki finansowe decydujący wpływ miało: 

- rozpoczęcie budowy portfela inwestycyjnego (vide pkt. VI),  

- całkowite zakończenie działań związanych z poprzednim profilem działalności Emitenta i 

związana z tym redukcja kosztów stałych, 

- niemożność realizacji do końca 2012 r. uchwały nr 7/11/NWZ/2012 uchwalonej podczas NWZA 

Emitenta w dniu 22.11.2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 

80.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

Ponadto, w IV kwartale 2012 r. udało się zniwelować straty z działalności operacyjnej, nie 

osiągnięto jednak jeszcze w tym względzie satysfakcjonującego poziomu.  

 

VI. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem 

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności 

poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych 

w przedsiębiorstwie 

 

W IV kwartale 2012 roku działania Zarządu nakierowane były na budowę portfela inwestycyjnego, w 
skład którego wchodzą: 
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1. Stem Cells Inventions sp. z o.o., (45,00% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz tyle samo 

w głosach na zgromadzeniu wspólników). 
  

Stem Cells Inventions sp. z o.o. zamierza od 2013 r. prowadzić dla spółki Stem Cells Spin S.A. 

programy badawcze na terenie województwa podkarpackiego, w ramach których rozwijane będą 

projekty innowacyjnych leków biologicznych oraz substancji biotechnologicznych (półproduktów) 

znajdujących się na różnych etapach przygotowawczych przed badaniami przedklinicznymi. Celem 

grupy Stem Cells Spin jest komercjalizacja odkryć związanych z posiadanym wynalazkiem dotyczącym 

wyprowadzania, hodowli i zastosowania komórek macierzystych o symbolu MIC-1 oraz substancji 

pochodnych. 

2. Emmerson Capital S.A.  (950.000 akcji, 1,9% udziały w kapitale zakładowym oraz 1,81% 

głosów na Zgromadzeniu Wspólników). 

Emmerson Capital S.A. to firma inwestycyjna operująca na rynku nieruchomości, która prowadzi 
działalność w dwóch głównych obszarach: nabywania nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych 
oraz gruntów na rachunek własny na terenie całej Polski w celu ich dalszej odsprzedaży oraz 
dokonywania inwestycji w akcje i udziały perspektywicznych spółek z branży "budownictwo i 
nieruchomości".  
 
Ponadto Zarząd w okresie objętym raportem zaangażowany był w negocjacje z potencjalnymi 

inwestorami oraz spółkami, których charakterystyka odpowiada podstawowym założeniom 

inwestycyjnym Emitenta. W szczególności chodzi więc o małe i średnie przedsiębiorstwa o 

charakterze innowacyjnym z branż life sciences oraz TMT. Spółki będące obiektem zainteresowania 

Apollo Capital S.A. zostawały jednocześnie poddawane procesom due dilligence. 

VII. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania 

publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników 

zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego, Emitent nie publikował prognoz wyników 

finansowych. 

 

VIII. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na 

ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.  
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IX. W przypadku gdy Emitenta tworzy grupę kapitałową i nie sporządza 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn 

niesporządzania takich sprawozdań 

 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej i tym samym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych. 

 

X. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na 

walnym zgromadzeniu 

 

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

Udział w głosach 

 

1. PSA Capital S.A.  9.999.999  50,00%  50,00%  

2. Astoria Capital S.A.  4.580.000  22,90%  22,90%  

3. Pozostali  5.420.001  27,10%  27,10%  

 
  20.000.000  100%  100%  

 


