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1.

Podstawowe informacje o Spółce

1.1.

Informacje podstawowe

Firma:

Goldwyn Capital S.A.

Forma prawna:

spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres:

Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

Tel.:

+48 22 101 09 27

Faks:

+48 22 101 09 28

Internet:

http://goldwyncapital.pl

E-mail:

goldwyncapital@goldwyncapital.pl

KRS:

0000383435

REGON:

142240369

NIP:

951 230 41 79

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent znajduje się w fazie wdrażania nowej strategii działalności,
o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym EBI nr 20/2012. Zgodnie z nową strategią działalności,
podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest działalność inwestycyjna, w tym w szczególności działalność funduszu private equity, polegająca na nabywaniu aktywów (przede wszystkim akcji albo udziałów
spółek prawa handlowego). Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent przeprowadził ofertę dwóch
serii akcji nowej emisji, które mają zapewnić Emitentowi środki na prowadzenie nowej działalności inwestycyjnej, a także prowadzi działania mające na celu budowę portfela inwestycyjnego Emitenta (raport bieżący EBI
nr 32/2012).
1.2.

Zarząd

Bartosz Tomalkiewicz - Prezes Zarządu
Marcin Śnieć, pełniący uprzednio funkcję Prezesa Zarządu, został odwołany z funkcji uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dniem 29 października 2012 roku. W jego miejsce powołany został z dniem 29 października Bartosz Tomalkiewicz (raport bieżący EBI nr 23/2012).

1.3.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie:
1/

Adam Osiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2/

Mateusz Iżowski - Członek Rady Nadzorczej

3/

Irena Gołębiewska - Członek Rady Nadzorczej

4/

Mariusz Ustaszewski - Członek Rady Nadzorczej

5/

Roman Dębowski - Członek Rady Nadzorczej

1.4.

Akcjonariat

Aktualna struktura kapitału zakładowego.
Seria akcji

Liczba akcji

Udział w kapitale za-

(w szt.)

kładowym (w proc.)

639.318

19,92

17,01

548.232*

17,08

29,18

B

1.380.140

43

36,73

C

641.920

20

17,08

Razem

3.209.610

100

100

A

*

Udział w głosach (w proc.)

akcje imienne, uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia niniejszego raportu co najmniej 5 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu, przedstawia się następująco:
lp.

Imię i nazwisko akcjonariu-

Liczba

Udział w kapitale zakłado-

Udział w gło-

sza

akcji

wym

sach

(w szt.)

(w proc.)

(w proc.)

1.

Goldwyn Limited

1.292.669

40,28

48,98

2.

White Peak Investments Lim-

1.059.180

33,00

28,19

857.761

26,72

22,83

3.209.610

100

100

ited
3.

pozostali

Razem

2.

Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku.

POZYCJE

Za okres

Za okres

Narastająco

Narastająco

od 01.10.2012

od 01.10.2011

od 01.01.2012

od 01.01.2011

do 31.12.2012*

do 31.12.2011

do 31.12.2012

do 31.12.2011

Przychody netto ze sprzedaży

37 221,94

107 334,46

575 672,17

409 650,44

Zysk/strata ze sprzedaży

-92 809,73

9 597,49

-18 603,86

31 935,37

-94 142,75

13 098,70

-19 936,88

35 436,58

Zysk/strata brutto

-94 509,21

9 546,63

-20 303,34

31 773,82

Zysk/strata netto

-78 258,97

-1 206,37

-20 303,34

21 020,82

Zysk/strata z działalności operacyjnej

*

kwoty w PLN

POZYCJE

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2012*

31.12.2011

Kapitał własny

559 177,06

579 480,40

Należności długoterminowe

0,00

12 000,00

Należności krótkoterminowe

34 507,15

186 978,61

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

157 493,11

20 326,76

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

Zobowiązania krótkoterminowe

87 530,79

65 323,76

Amortyzacja

32 454,82

23 231,64

*
3.

kwoty w PLN
Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki
finansowe

Wpływ na wyniki finansowe Emitenta w IV kwartale miała zmiana strategii działalności i działania związane
z jej wdrażaniem.
W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 września 2012 roku
uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności, w dniu 18 października
2012 Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, podjął uchwałę o przyjęciu nowej strategii działalności
Spółki. Zarząd Emitenta postanowił iż, podstawowym przedmiotem działalności Emitenta będzie działalność
inwestycyjna, w tym w szczególności działalność funduszu private equity / venture capital, polegająca na nabywaniu aktywów (przede wszystkim akcji albo udziałów spółek prawa handlowego). Celem działalności Emiten-

ta będzie długoterminowy wzrost wartości posiadanych i nabywanych aktywów w wyniku wzrostu ich wartości
rynkowej.
W IV kwartale 2012 roku Emitent rozpoczął prowadzenie oferty dwóch serii akcji nowej emisji, które mają
zapewnić Emitentowi środki na prowadzenie nowej działalności inwestycyjnej, a także prowadził działania
mające na celu budowę portfela inwestycyjnego Emitenta (raport bieżący EBI nr 32/2012).
W związku ze zmianą strategii działalności Emitent dokonał organizacyjnego wyodrębnienia dotychczasowej
działalności Spółki polegającej na prowadzeniu lokali My Baby Cafe i przeniósł ją do spółki zależnej MBC sp. z
o.o. (raport bieżący EBI nr 21/2012). W dniu 26 listopada 2012 roku Emitent zawarł umowę przedwstępną
zbycia udziałów spółki MBC sp. z o.o. (raport bieżący EBI nr 34/2012).
4.

Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz

Prognoza wyników Emitenta na rok 2012
2012
przychody ze sprzedaży
(w tys. zł)
zysk netto
(w tys. zł)

400
89

(prognozę sporządził Zarząd Emitenta)
Prezentowana powyżej prognoza wyników na rok 2012 została opublikowana w Dokumencie Informacyjnym
Emitenta z dnia 6 czerwca 2012 roku, następnie zmieniona raportem bieżącym EBI nr 30/2012 opublikowanym dnia 14 listopada 2012 roku.
Emitent wskazuje, że przyczyną zmiany prognozy są wyższe niż planowano koszty związane z wyodrębnieniem
organizacyjnym i przeniesieniem na spółkę zależną dotychczasowej działalności Emitenta, tj. lokali My Baby
Cafe, oraz koszty związane z wdrożeniem nowej strategii działalności Emitenta. Ponadto Emitent wskazuje, że
w związku z przedłużającym się procesem rejestracji spółki zależnej, do której Emitent przeniósł dotychczasową działalność, jej zbycie na rzecz zewnętrznego inwestora nastąpiło dopiero w roku 2013 (raport bieżący EBI
nr 7/2013), co miało także wpływ na wyniki finansowe Emitenta (zysk na transakcji zostanie ujęty w wynikach
roku 2013). Wyższe przychody w roku 2012 są wynikiem działalności prowadzonej w ramach lokali My Baby
Cafe.

5. Informacje Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
W IV kwartale 2012 roku Emitent rozpoczął prowadzenie oferty dwóch serii akcji nowej emisji, które mają
zapewnić Emitentowi środki na prowadzenie nowej działalności inwestycyjnej, a także prowadził działania
mające na celu budowę portfela inwestycyjnego Emitenta (raport bieżący EBI nr 32/2012). Zainicjowanie w III
kwartale działania doprowadziły do objęcia 100 proc. akcji emisji serii D i E (raport bieżący EBI nr 1/2013
i EBI nr 6/2013) i tym samym zapewnienia Emitentowi środków na prowadzenie nowej działalności. Jednocześnie Emitent dokonał selekcji interesujących projektów inwestycyjnych, mających na calu budowę portfela
inwestycyjnego Emitenta, co umożliwiło w 2013 roku nawiązanie pierwszych negocjacji w spawie warunków
dokonania tych inwestycji (raport bieżący nr EBI 9/2013).
6.

Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej

Zgodnie z przepisami obowiązującymi emitentów na rynku NewConnect, emitent będący jednostką dominującą obowiązany jest do sporządzenia i przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych. Obowiązek
ten jednakże nie dotyczy przypadków, gdy emitent jest zwolniony z konsolidacji na podstawie art. 57 ustawy
o rachunkowości, 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.
Na dzień sporządzenia raportu Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. Emitent informuje, iż w IV kwartale
2012 roku posiadał udziały w spółce zależnej MBC sp. z o.o. Udziały w spółce zależnej MBC sp. z o.o. były
aktywami krótkoterminowymi Emitenta i zostały zbyte w dniu 28 stycznia 2013 roku (raport bieżący EBI nr
7/2013). Mając powyższe na uwadze, Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Bartosz Tomalkiewicz
Goldwyn Capital S.A.

