
 

 

RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY 

za 2012 rok 
 

 

 

 

 

Wrocław, 22 maj 2013 roku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

WDB Raport roczny 2012     str. 2            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI: 
 

 

 
 

1. LIST PREZESA ZARZĄDU ........................................................................................................................ 3 

2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ................................................................................................................. 4 

3. WYBRANE DANE FINANSOWE ............................................................................................................ 6 

4. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI EMITENTA W ROKU 2012, A TAKŻE WYDARZENIA PO 

DACIE BILANSU .................................................................................................................................... 8 

5. PROGNOZY FINANSOWE I STANOWISKO WOBEC PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW 

FINANSOWYCH ................................................................................................................................... 8 

6. POLITYKA DYWIDENDY........................................................................................................................ 8 

7. STRUKTURA AKCJONARIATU .............................................................................................................. 9 

8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2012 ......................................................... 9 

9. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

WDB Raport roczny 2012     str. 3            

 

 

 

1. LIST PREZESA ZARZĄDU 

 

Szanowni Państwo, 

 

W imieniu Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z przyjemnością 

przekazuję Państwu jednostkowy raport roczny Spółki za 2012 rok.  

W minionym roku rozpoczęliśmy współpracę w zakresie pozyskiwania nowych 

klientów z dwoma przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność w branży finansowej, 

w szczególności na terenie pomorza oraz województwa mazowieckiego. W związku z 

powyższym, dzięki znacznej intensyfikacji działań sprzedażowych Spółka pozyskała 

kilkudziesięciu nowych klientów. Ponadto na obecne wyniki finansowe wpływ miała 

także dokonana w ubiegłym roku zmiana osobowa w składzie Zarządu. Powyższa 

zmiana oraz towarzyszące jej ewolucje organizacyjne w znaczącym stopniu 

przełożyły się na wzrost intensywności działań w każdej z komórek organizacyjnych 

naszej firmy, w szczególności w zakresie pozyskiwania nowych klientów.  

W ubiegłym roku z powodzeniem zakończyliśmy, także proces wdrażania 

Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników oraz osób 

współpracujących z WDB co w znaczącym stopniu przełożyło się na zwiększoną 

efektywność świadczonej pracy całego zespołu.  

Biorąc pod uwagę nieustanny rozwój Spółki planujemy powołanie kolejnych 

Przedstawicielstw Regionalnych na terenie Polski. Poszerzenie zespołu 

sprzedażowego, o kolejne wysoko kwalifikowane osoby co wiązać się będzie 

bezpośrednio z planami zwiększenia przychodów firmy z podstawowej działalności. 

 O naszych licznych planach i pomysłach będziemy Państwa na bieżąco 

informować stosownymi komunikatami.  

Zapraszam do lektury niniejszego raportu, który w sposób wyczerpujący przedstawi 

Państwu podsumowanie roku 2012 naszej Spółki. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Krzysztof Cichecki 

Prezes Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 
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2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 

 

 

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Emitent”) oświadcza, że wedle ich 

najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały 

sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami 

uznawanymi w skali międzynarodowej oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 

rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, 

oraz, że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji 

emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

 

Krzysztof Cichecki 

Prezes Zarządu 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 

 

 

 

Mariusz Muszyński 

Wiceprezes Zarządu 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 

 

 

 

 

 

Bartłomiej Krzus 

Członek Zarządu 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 
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Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Emitent") oświadcza, że podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych, tj. Biuro Finansowo – Księgowe 

Biegłego Rewidenta Krystyna Borodziuk z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 

m E 23, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany 

zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący 

badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej 

opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

 

Krzysztof Cichecki 

Prezes Zarządu 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 

 

 

 

Mariusz Muszyński 

Wiceprezes Zarządu 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 

 

 

 

 

Bartłomiej Krzus 

Członek Zarządu 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 
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3. WYBRANE DANE FINANSOWE  

 

Spółka prezentuje wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje 

rocznego sprawozdania finansowego.  

 

W przypadku pozycji bilansowych przeliczonych na EURO zastosowano średni kurs 

NBP z danego dnia bilansowego. 

W przypadku pozycji z rachunku zysków i strat przeliczonych na EURO zastosowano 

średnią ze średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych 

miesięcy danego roku obrotowego. 

 

Kurs EURO dla pozycji bilansowych na dzień 31.12.2011 r. - 1 EUR = 4,4168 PLN 

Kurs EURO dla pozycji bilansowych na dzień 31.12.2012 r. - 1 EUR = 4,0882 PLN 

Kurs EURO dla pozycji z RZiS za okres 01.01-31.12.2011 r. – 1 EUR = 4,1401PLN 

Kurs EURO dla pozycji z RZiS za okres 01.01-31.12.2012 r. – 1 EUR = 4,1736 PLN 

 

 

BILANS  
 

  w PLN w EUR 

Stan na koniec 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

Aktywa razem  5 698 135 3 217 015 1 393 800 728 359 

      w tym rzeczowe aktywa trwałe  493 631 74 455 120 745 16 857 

Należności długoterminowe  0 0 0 0 

Należności krótkoterminowe 212 298 89 470 51 930 20 257 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 678 388 877 369 165 938 198 644 

Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania  
774 232 245 671 189 382 55 622 

Zobowiązania długoterminowe  373 689 14 413 91 407 3 263 

Zobowiązanie krótkoterminowe 387 543 217 728 94 795 49 296 

Kapitał podstawowy 1 636 440 1 150 000 400 284 260 369 

Kapitał własny  4 923 903 2 971 344 1 207 598 672 737 
 

Źródło: Emitent 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
 

 
w PLN w EUR 

Dane za okres 

01.01-31.12  

2012 

01.01-31.12  

2011 

01.01-31.12  

2012 

01.01-31.12. 

2011 

Przychody netto ze sprzedaży ogółem 3 391 134 2 185 559 812 520 527 900 

Koszty działalności operacyjnej  2 576 058 1 746 647 617 227 421 885 

Amortyzacja 109 121 52 554 26 146 12 694 

Zysk (strata) ze sprzedaży 815 076 438 911 195 293 106 015 

Pozostałe przychody operacyjne 34 188 7 555 8 191 1 825 

Pozostałe koszty operacyjne  95 406 85 573 22 859 20 669 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 753 858 360 893 180 625 87 170 

Przychody finansowe 918 400 22 898 220 050 5 531 

Koszty finansowe 34 674 6 811 8 308 1 645 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej  1 637 585 376 980 392 367 91 056 

Zysk (strata) brutto 1 637 585 376 980 392 367 91 056 

Podatek dochodowy 171 466 88 425 41 083 21 358 

Zysk (strata) netto 1 466 119 288 555 351 284 69 698 
 

Źródło: Emitent 

 

 

GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE WYBRANYCH DANYCH ZA OKRES 01.01.2012-31.12.2012 
 

 

 
 

Źródło: Emitent 
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4. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI EMITENTA W ROKU 2012, A TAKŻE 

WYDARZENIA PO DACIE BILANSU  

 

 

W 2012 roku Spółka WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. osiągnęła przychody ze 

sprzedaży w wysokości 3 391 133,78 zł tj. o 55 % wyższe niż w roku 2011. Wypracowany 

w 2012 roku zysk netto w wysokości 1 466 119,81 tyś zł jest o 408% wyższy niż zysk za rok 

poprzedni. 

Wzrost przychodów oraz zysku netto Emitenta związany jest z intensywnym 

rozwojem działalności prowadzonej przez Spółkę, a także wysokich standardów 

obsługi dotychczasowych klientów. W roku 2012 roku w wyniku podjętych przez dział 

sprzedaży działań zawartych zostało około 160 listów brokerskich. Na wzrost zysku 

netto Emitenta w roku 2012 r. znaczący wpływ miała także wypłata dywidendy przez 

podmiot zależny Krajowe Biuro Brokerskie S.A.  

Szczegółowy opis działalności Spółki w 2012 roku został zamieszczony w pkt 4  

Sprawozdania Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za 2012 rok.  

 

5. PROGNOZY FINANSOWE I STANOWISKO WOBEC PUBLIKOWANYCH PROGNOZ 

WYNIKÓW FINANSOWYCH 

 

Do chwili obecnej Spółka nie zdecydowała się na opublikowanie prognoz na rok 

bieżący jak i lata kolejne.  

 

6. POLITYKA DYWIDENDY  

 

W okresie ostatnich 4 lat (od 2008 – 2011) Emitent nie dokonywał żadnych wypłat z 

zysku na rzecz właścicieli Spółki. Zgodnie z uchwałą nr 6 Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z dnia 08.06.2012 roku, zysk 

netto w wysokości 288.555,26 zł za okres od 01.01.2011 r. 31.12.2011 r. został w całości  

przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.  

Informacje o zmianie polityki w zakresie wypłaty dywidendy, Emitent będzie 

przekazywał za pośrednictwem raportów bieżących. 
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7. STRUKTURA AKCJONARIATU 

 

Dane na dzień 22.05.2013 r. 
 

lp. Akcjonariusz Liczba akcji 

% udział w 

kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów 

% udział w 

głosach na 

WZ 

1 Mariusz Muszyński **   5 002 777 29,94 % 5 002 777   29,94 % 

2 
Mateusz Holly - wraz z podmiotem 

zależnym ENNODIUS Holdings Ltd* 
4 923 744 29,46 % 4 923 744 29,46 % 

3 Gabriela Pietras – Muszyńska** 1 250 000 7,48 % 1 250 000 7,48 % 

4 Krzysztof Cichecki 2 350 000 14,06 % 2 350 000 14,06 % 

5 Firepoltron Ltd. 1 346 359 8,06 % 1 346 359 8,06 % 

6 Pozostali 1 837 520 11,00 % 1 837 520 11,00 % 

    16 710 400 100,00 % 16 710 400 100,00 % 

 
* bezpośrednio oraz pośrednio wraz z podmiotem zależnym ENNODIUS Holdings Ltd 
** osoby blisko związane 

 

 

8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2012  

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki stanowi załącznik nr 1do niniejszego 

raportu. 

 

9. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU 

KORPORACYJNEGO 
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LP. ZASADA 
TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 
KOMENTARZ 

1. 

Spółka powinna prowadzić 

przejrzystą i efektywną politykę 

informacyjną, zarówno z 

wykorzystaniem tradycyjnych metod, 

jak i z użyciem nowoczesnych 

technologii oraz najnowszych 

narzędzi komunikacji 

zapewniających szybkość, 

bezpieczeństwo oraz szeroki i 

interaktywny dostęp do informacji. 

Spółka korzystając w jak najszerszym 

stopniu z tych metod, powinna 

zapewnić odpowiednią komunikację 

z inwestorami i analitykami, 

wykorzystując w tym celu również 

nowoczesne metody komunikacji 

internetowej, umożliwiać 

transmitowanie obrad walnego 

zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 

Internet, rejestrować przebieg obrad i 

upubliczniać go na stronie 

internetowej. 

TAK 

 

Za wyjątkiem 

transmisji obrad 

walnego 

zgromadzenia z 

wykorzystaniem 

sieci Internet, 

rejestracji 

przebiegu obrad i 

upublicznienia go 

na stronie 

internetowej 

Spółka prowadzi 

efektywną politykę 

informacyjną i stara się w 

miarę możliwości 

zapewniać inwestorom 

szeroki dostęp do 

informacji w ten sposób 

wypełniając w sposób 

rzetelny obowiązki 

informacyjne . 

Emitent stosuje 

przedmiotową praktykę z 

pominięciem 

rejestrowania, transmisji i 

upubliczniania obrad WZ, 

gdyż w opinii 

Spółki stosowanie 

powyższej praktyki nie 

przyniesie wymiernych 

korzyści w 

porównaniu do 

przewidywanych kosztów 

takiego postępowania. 

2. 

Spółka powinna zapewnić efektywny 

dostęp do informacji niezbędnych 

do oceny sytuacji i perspektyw spółki 

oraz sposobu jej funkcjonowania. 

TAK 

 

3.  

Spółka prowadzi korporacyjną stronę 

internetową i zamieszcza na niej: 

3.1. podstawowe informacje o 

spółce i jej działalności (strona 

startowa), 

TAK 

 

3.2. opis działalności emitenta ze 

wskazaniem rodzaju działalności,  

z której emitent uzyskuje najwięcej 

przychodów, 

TAK 

 

3.3. opis rynku, na którym działa 

emitent, wraz z określeniem pozycji 

emitenta na tym rynku, 

TAK 

 

3.4. życiorysy zawodowe członków 

organów spółki, 
TAK 

 



 
 

 

 

 

WDB Raport roczny 2012     str. 11            

 

 

 

 

3.5. powzięte przez zarząd, na 

podstawie oświadczenia członka 

rady nadzorczej, informacje o 

powiązaniach członka rady 

nadzorczej  

z akcjonariuszem dysponującym 

akcjami reprezentującymi nie mniej 

niż 5% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu spółki, 

TAK 

 

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK 
 

3.7. zarys planów strategicznych 

spółki, 
TAK 

 

3.8. opublikowane prognozy wyników 

finansowych na bieżący rok 

obrotowy, wraz z założeniami do tych 

prognoz oraz korektami do tych 

prognoz (w przypadku gdy emitent 

publikuje prognozy), 

TAK  

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, 

ze wskazaniem głównych 

akcjonariuszy oraz akcji znajdujących 

się w wolnym obrocie, 

TAK 

 

3.10. dane oraz kontakt do osoby, 

która jest odpowiedzialna w spółce 

za relacje inwestorskie oraz kontakty z 

mediami, 

TAK 

 

3.11. (skreślony)  
 

3.12. opublikowane raporty bieżące i 

okresowe, 
TAK 

 

3.13. kalendarz zaplanowanych dat 

publikacji finansowych raportów 

okresowych, dat walnych 

zgromadzeń, a także spotkań z 

inwestorami  

i analitykami oraz konferencji 

prasowych, 

TAK 
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3.14. informacje na temat zdarzeń 

korporacyjnych, takich jak wypłata 

dywidendy, oraz innych zdarzeń 

skutkujących nabyciem lub 

ograniczeniem praw po stronie 

akcjonariusza, z uwzględnieniem 

terminów oraz zasad 

przeprowadzania tych operacji. 

Informacje te powinny być 

zamieszczane w terminie 

umożliwiającym podjęcie przez 

inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

TAK 

 

3.15. (skreślony)  
 

3.16. pytania akcjonariuszy 

dotyczące spraw objętych 

porządkiem obrad, zadawane przed 

i w trakcie walnego zgromadzenia, 

wraz z odpowiedziami na zadawane 

pytania, 
NIE 

W związku z małą ilością 

pytań 

akcjonariuszy, 

koniecznością ich 

dodatkowego 

protokołowania oraz 

faktu, że najczęściej 

dotyczą one spraw 

porządkowych walnego 

zgromadzenia, 

Spółka nie decyduje się 

na stosowanie 

przedmiotowej praktyki. 

3.17. informację na temat powodów 

odwołania walnego zgromadzenia, 

zmiany terminu lub porządku obrad 

wraz z uzasadnieniem, 

TAK 

 

3.18. informację o przerwie w 

obradach walnego zgromadzenia i 

powodach zarządzenia przerwy, 

TAK 

 

3.19. informacje na temat podmiotu, 

z którym spółka podpisała umowę o 

świadczenie usług Autoryzowanego 

Doradcy ze wskazaniem nazwy, 

adresu strony internetowej, numerów 

telefonicznych oraz adresu poczty 

elektronicznej Doradcy, 

TAK 

 

3.20. Informację na temat podmiotu, 

który pełni funkcję animatora akcji 

emitenta, 

TAK 
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3.21. dokument informacyjny 

(prospekt emisyjny) spółki, 

opublikowany w ciągu ostatnich 12 

miesięcy, 

TAK 

 

3.22. (skreślony)  
 

 

Informacje zawarte na stronie 

internetowej powinny być 

zamieszczane w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp do tych 

informacji. Emitent powinien 

dokonywać aktualizacji informacji 

umieszczanych na stronie 

internetowej. W przypadku 

pojawienia się nowych, istotnych 

informacji lub wystąpienia istotnej 

zmiany informacji umieszczanych na 

stronie internetowej, aktualizacja 

powinna zostać przeprowadzona 

niezwłocznie. 

TAK 

 

4. 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę 

internetową, według wyboru 

emitenta, w języku polskim lub 

angielskim. Raporty bieżące i 

okresowe powinny być zamieszczane 

na stronie internetowej co najmniej w 

tym samym języku, w którym 

następuje ich publikacja zgodnie z 

przepisami obowiązującymi 

emitenta. 

TAK 

w j.polskim 

Ze względu na znikome 

zainteresowanie 

Inwestorów 

zagranicznych oraz 

niewspółmierne koszty 

związane z publikacją 

treści w języku angielskim 

z korzyściami płynącymi z 

tego rozwiązania, spółka 

nie będzie korzystać z 

tego rozwiązania. 

5.  

Spółka powinna prowadzić politykę 

informacyjną ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb inwestorów 

indywidualnych. W tym celu Spółka, 

poza swoją stroną korporacyjną 

powinna wykorzystywać 

indywidualną dla danej spółki sekcję 

relacji inwestorskich znajdującą na 

stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

NIE 

W opinii Emitenta Polityka 

informacyjna Spółki jest 

prowadzona w sposób 

wystarczający i 

uwzględniający potrzeby 

inwestorów 

indywidualnych 

korzystając ze strony 

www.wdbsa.pl oraz z 

innych stron 

internetowych 

http://www.wdbsa.pl/
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6. 

Emitent powinien utrzymywać 

bieżące kontakty z przedstawicielami 

Autoryzowanego Doradcy, celem 

umożliwienia mu prawidłowego 

wykonywania swoich obowiązków 

wobec emitenta. Spółka powinna 

wyznaczyć osobę odpowiedzialną za 

kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 

TAK 

 

7. 

W przypadku, gdy w spółce nastąpi 

zdarzenie, które w ocenie emitenta 

ma istotne znaczenie dla 

wykonywania przez Autoryzowanego 

Doradcę swoich obowiązków, 

emitent niezwłocznie powiadamia o 

tym fakcie Autoryzowanego 

Doradcę. 

TAK 

 

8. 

Emitent powinien zapewnić 

Autoryzowanemu Doradcy dostęp 

do wszelkich dokumentów i 

informacji niezbędnych do 

wykonywania obowiązków 

Autoryzowanego Doradcy. 

TAK 

 

9. 

Emitent przekazuje w raporcie 

rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej 

wysokości wynagrodzeń wszystkich 

członków zarządu i rady nadzorczej, 
NIE 

Ze względu na tajemnicę 

przedsiębiorstwa oraz 

stosowaną politykę 

poufności informacji o 

wynagrodzeniach, 

Emitent nie zamierza 

stosować 

przedmiotowego zapisu 

wynikającego z Dobrych 

Praktyk 

9.2. informację na temat 

wynagrodzenia Autoryzowanego 

Doradcy otrzymywanego od 

emitenta z tytułu świadczenia wobec 

emitenta usług w każdym zakresie. 

NIE 

Emitent nie będzie 

stosował tej praktyki z 

uwagi na zapis o 

zachowaniu tajemnicy i 

poufności w umowie z 

Autoryzowanym 

Doradcą. 

10. 

Członkowie zarządu i rady 

nadzorczej powinni uczestniczyć w 

obradach walnego zgromadzenia w 

składzie umożliwiającym udzielenie 

merytorycznej odpowiedzi na 

pytania zadawane w trakcie 

walnego zgromadzenia. 

TAK 
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11. 

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, 

przy współpracy Autoryzowanego 

Doradcy, powinien organizować 

publicznie dostępne spotkanie  

z inwestorami, analitykami i mediami. 
NIE 

Ze względu na fakt, iż 

przedmiotowe 

spotkania nie cieszą się 

dużym zainteresowaniem 

akcjonariuszy, a koszty 

jego przygotowania i 

przeprowadzenia są 

stosunkowo wysokie, 

Emitent nie zamierza 

stosować przedmiotowej 

praktyki. 

12. 

Uchwała walnego zgromadzenia w 

sprawie emisji akcji z prawem poboru 

powinna precyzować cenę emisyjną 

albo mechanizm jej ustalenia lub 

zobowiązać organ do tego 

upoważniony do ustalenia jej przed 

dniem ustalenia prawa poboru, w 

terminie umożliwiającym podjęcie 

decyzji inwestycyjnej. 

TAK 

 

13. 

Uchwały walnego zgromadzenia 

powinny zapewniać zachowanie 

niezbędnego odstępu czasowego 

pomiędzy decyzjami powodującymi 

określone zdarzenia korporacyjne a 

datami, w których ustalane są prawa 

akcjonariuszy wynikające z tych 

zdarzeń korporacyjnych. 

TAK 

 

13a. 

W przypadku otrzymania przez zarząd 

emitenta od akcjonariusza 

posiadającego co najmniej połowę 

kapitału zakładowego lub co 

najmniej połowę ogółu głosów w 

spółce, informacji o zwołaniu przez 

niego nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia w trybie określonym w 

art. 399 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych, zarząd emitenta 

niezwłocznie dokonuje czynności, do 

których jest zobowiązany w związku z 

organizacją i przeprowadzeniem 

walnego zgromadzenia. Zasada ta 

ma zastosowanie również w 

przypadku upoważnienia przez sąd 

rejestrowy akcjonariuszy do zwołania 

nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia na podstawie art. 400 

§ 3 Kodeksu spółek handlowych. 

TAK 
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14. 

Dzień ustalenia praw do dywidendy 

oraz dzień wypłaty dywidendy 

powinny być tak ustalone, aby czas 

przypadający pomiędzy nimi był 

możliwie najkrótszy, a w każdym 

przypadku nie dłuższy niż 15 dni 

roboczych. Ustalenie dłuższego 

okresu pomiędzy tymi terminami 

wymaga szczegółowego 

uzasadnienia. 

TAK 

 

15. 

Uchwała walnego zgromadzenia w 

sprawie wypłaty dywidendy 

warunkowej może zawierać tylko 

takie warunki, których ewentualne 

ziszczenie nastąpi przed dniem 

ustalenia prawa do dywidendy. 

TAK 

 

16. 

Emitent publikuje raporty miesięczne, 

w terminie 14 dni od zakończenia 

miesiąca. Raport miesięczny 

powinien zawierać co najmniej: 

 informacje na temat wystąpienia 

tendencji i zdarzeń w otoczeniu 

rynkowym emitenta, które w 

ocenie emitenta mogą mieć w 

przyszłości istotne skutki dla 

kondycji finansowej oraz wyników 

finansowych emitenta, 

 zestawienie wszystkich informacji 

opublikowanych przez emitenta w 

trybie raportu bieżącego w okresie 

objętym raportem, 

 informacje na temat realizacji 

celów emisji, jeżeli taka realizacja, 

choćby w części, miała miejsce w 

okresie objętym raportem, 

 kalendarz inwestora, obejmujący 

wydarzenia mające mieć miejsce 

w nadchodzącym miesiącu, które 

dotyczą emitenta i są istotne z 

punktu widzenia interesów 

inwestorów, w szczególności daty 

publikacji raportów okresowych, 

planowanych walnych 

zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 

spotkań z inwestorami lub 

analitykami, oraz oczekiwany 

termin publikacji raportu 

analitycznego. 

NIE 

 

Emitent uważa, że 

należyte wykonywanie 

obowiązków 

informacyjnych 

(publikacja 

informacji na stronach 

internetowych Spółki, 

NewConnect, GPW) jest 

wystarczające i nie jest 

konieczne sporządzanie 

comiesięcznych raportów 

powielających w 

większości już 

opublikowane 

informacje. 
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16a. 

W przypadku naruszenia przez 

emitenta obowiązku informacyjnego 

określonego w Załączniku nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu („Informacje bieżące i 

okresowe przekazywane w 

alternatywnym systemie obrotu na 

rynku NewConnect”) emitent 

powinien niezwłocznie opublikować, 

w trybie właściwym dla 

przekazywania raportów bieżących 

na rynku NewConnect, informację 

wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK 

 

17. (skreślony)   

 

 

 

 


