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Pismo Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów Grupy Trinity S.A. 
 

Szanowni Państwo, 

działając, jako Zarząd Emitenta, mamy przyjemność oddać do Państwa rąk raport 

roczny podsumowujący wyniki finansowe i najważniejsze wydarzenia w roku 

obrotowym 2012.  

Podobnie jak w latach poprzednich rok 2012 upłynął w dużej mierze na pozyskaniu 

klientów pod najbardziej dochodowe części naszej działalności tj. doradztwo 

transakcyjne i prawne przy fuzjach i przejęciach, doradztwo przy przeprowadzaniu 

niepublicznych ofert akcji oraz obligacji, a także ich wprowadzania do 

Alternatywnego Systemu Obrotu jak również inwestycje kapitałowe 

w perspektywiczne spółki, o ciekawym modelu biznesowym. 

Wyrazem podjętych działań w tych obszarach było m.in. rozszerzenie kompetencji 

o obsługę emisji i plasowanie obligacji, w tym również papierów przeznaczonych 

do późniejszego listowania na rynku Catalyst. W konsekwencji Grupa Trinity 

świadczyła m.in. usługi doradztwa transakcyjnego dla spółki Milmex Systemy 

Komputerowe przy zakończonym z sukcesem pozyskaniu kapitału dłużnego. 

W przypadku klientów nastawionych na pozyskanie finansowania pod postacią 

kapitału udziałowego Emitent w roku poprzednim świadczył m.in. usługi doradztwa 

transakcyjnego przy sprzedaży spółki z branży e-commerce do wiodącego 

inwestora branżowego na tym rynku. Dodatkowo Spółka realizowała również inne 

mniejsze prace doradcze, takie jak sporządzanie wycen przedsiębiorstw, znaków 

towarowych, przygotowywanie biznesplanów oraz modeli finansowych. 

Przejawem intensyfikacji prac w obszarze usług doradczych były także liczne 

wystąpienia i wypowiedzi ekspertów Grupy Trinity w mediach jak również 

uruchomienie w styczniu 2013 roku nowej odsłona strony internetowej, 

zoptymalizowana pod kątem struktury oraz kontentu. 

W roku 2013 Spółka w dalszym ciągu zamierza kłaść nacisk na zwiększanie swojej 

roli jako doradcy na rynku fuzji i przejęć. Jest to pochodną nie tylko doświadczenia 

zespołu ekspertów Spółki w tym obszarze ale również wysokością historycznie 

generowanych marż na sfinalizowanych transakcjach. Specjalizacja w obszarze 

M&A jest tym bardziej zasadna zważywszy na nowelizację w roku 2013 przepisów 

prawa odnośnie pozyskiwania kapitału w formule ofert prywatnych. 

Z poważaniem 
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Informacje o Spółce  

Tabela 1 Dane Emitenta 

Firma Emitenta Grupa Trinity S.A. 

Forma prawna Spółka akcyjna 

Kraj siedziby Polska 

Adres siedziby ul. Ruska 11/12, 50-079 Wrocław 

Telefon +48 (71) 712 21 21 

Faks +48 (71) 712 21 22 

Adres poczty elektronicznej biuro@grupatrinity.pl 

Adres strony internetowej www.grupatrinity.pl 

Numer KRS 0000353650 

Numer ewidencji statystycznej (REGON) 021137168 

Numer ewidencji podatkowej (NIP) 8971760835 

Źródło: Emitent 

Model biznesowy 

Grupa Trinity S.A. zajmuje się doradztwem transakcyjnym, prawym oraz 

inwestycjami. Podstawowy segment działalności stanowią procesy fuzji i przejęć 

oraz wyceny firm i marek. Obsługa prawna w ramach struktury realizowana jest 

przez ekspertów z kancelarii Waluga Szczurowski & Wspólnicy.  

Grupa Trinity S.A. w swoim portfelu inwestycyjnym posiada m.in. Mennicę 

Wrocławską – wiodącego dystrybutora metali szlachetnych w Polsce oraz agencję 

marketingu internetowego – Webber & Saar.  

 

Doradztwo transakcyjne: 

Eksperci z tego obszaru zajmują się głównie procesami fuzji i przejęć. Uczestniczą 

w nich od etapu przygotowania koncepcji strategicznej, aż po nadzór 

i koordynację prac związanych z obsługą prawną i podatkową. Dodatkowo zespół 

analityków specjalizuje się także w przeprowadzaniu wycen przedsiębiorstw, 

należących do nich aktywów niematerialnych oraz opcji managerskich. 

 

mailto:biuro@grupatrinity.pl
http://www.grupatrinity.pl/
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 Doradztwo prawne (Kancelaria Prawna Waluga Szczurowski & Wspólnicy): 

Prawnicy zatrudnieni w strukturach Kancelarii Prawnej Waluga Szczurowski & 

Wspólnicy odpowiadają za obsługę prawną wszelkich projektów realizowanych 

przez Grupę Trinity S.A. Zespół wyspecjalizowany jest głównie w sektorze prawa 

kapitałowego, wspierając spółki w procesach związanych z ich sprzedażą, 

restrukturyzacją czy audytem. Kancelaria Prawna Waluga Szczurowski & Wspólnicy 

zajmuje się również kompleksową obsługą prawną dynamicznie rozwijającego się 

sektora e-commerce. 

Inwestycje: 

W zakresie inwestycji Grupa Trinity S.A. buduje ofertę dla Klientów w oparciu 

o monitoring polskiego rynku private equity oraz aktywne poszukiwanie 

perspektywicznych spółek. Finansowanie w ramach venture capital i private equity 

oferowane jest głównie dla podmiotów z branż technologicznych (Internet, IT, e-

commerce). Zaangażowanie kapitałowe rozpoczyna się od 0,5 mln zł przy 

dwuletnim horyzoncie inwestycyjnym. 

Więcej informacji o Grupie Trinity S.A. oraz jej działalności można znaleźć na stronie 

internetowej www.grupatrinity.pl 

Wybrane dane finansowe 

Poniżej zostały zaprezentowane wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 

31 grudnia 2012 r. wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok obrotowy w przeliczeniu  

na EUR według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2012r.: 

2011 2012 

4,4168 4,0882 

Rachunek zysków i strat  

Tabela 2 Wybrane pozycje finansowe z rachunku zysków i strat Grupy Trinity (dane w zł) 

  
Dane w PLN Dane w EUR 

2012 2011 2012 2011 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 36 043 939 6 021 139 8 816 579 1 363 236 

Przychody netto ze sprzedaży 1 438 587 1 805 947 351 888 408 881 

Zysk/strata brutto na sprzedaży 37 118 524 7 517 092 9 079 430 1 701 932 

Zysk/strata netto na sprzedaży 35 804 839 7 245 999 8 758 094 1 640 554 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 35 769 947 7 233 921 8 749 559 1 637 820 

Zysk/strata brutto 35 630 696 7 224 991 8 715 497 1 635 798 

Zysk/strata netto 28 809 495 5 857 952 7 046 988 1 326 289 

Amortyzacja 17 537 490 4 290 111 

Źródło: Emitent 

 

http://www.grupatrinity.pl/
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Bilans 

Tabela 3 Wybrane dane finansowe z bilansu Grupy Trinity (dane w zł) 

  
Dane w PLN Dane w EUR 

2012 2011 2012 2011 

Pasywa 49 431 117 12 105 132 12 091 169 2 740 702 

Kapitał własny 38 280 452 9 451 167 9 363 645 2 139 822 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 150 665 2 653 965 2 727 524 600 880 

Zobowiązania długoterminowe 10 494 572 1 144 016 2 567 040 259 015 

w tym rezerwa z tyt. odroczonego podatku 

dochodowego 
7 817 073 1 144 016 1 912 106 259 015 

Zobowiązania krótkoterminowe  656 093 1 509 949 160 485 341 865 

Aktywa 49 431 117 12 105 132 12 091 169 2 740 702 

Aktywa trwałe 48 304 248 10 026 231 11 815 530 2 270 021 

Należności długoterminowe 0 0 0 0 

Aktywa obrotowe 1 126 869 2 078 902 275 639 470 680 

Należności krótkoterminowe 657 557 1 313 098 160 843 297 296 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 151 566 78 710 37 074 17 821 

Źródło: Emitent 

Rachunek przepływów pieniężnych 

Tabela 4 Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych Grupy Trinity (dane w zł) 

  
Dane w PLN Dane w EUR 

2012 2011 2012 2011 

Środki pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
38 656 032 6 104 852 9 455 514 1 382 189 

Środki pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
-37 880 755 -10 670 339 -9 265 876 -2 415 853 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -702 421 4 297 984 -171 817 973 099 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych 72 856 -267 503 17 821 -60 565 

Źródło: Emitent 

Z uwagi na fakt sporządzania przez Grupę Trinity sprawozdania finansowego zgodnie 

z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), przytoczone powyżej wartości 

mogą nie korespondować z analogicznymi pozycjami sporządzanymi według krajowych 

standardów rachunkowości.  
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Oświadczenia Zarządu Grupy Trinity w sprawie rzetelności 

rocznego sprawozdania finansowego 

Zarząd Grupy Trinity oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne 

sprawozdanie finansowe za rok 2012 i dane porównywalne sporządzone zostały 

zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami o rachunkowości tj. 

Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami 

ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz, że odzwierciedlają 

one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta 

oraz jego wynik finansowy jak również, że sprawozdanie z działalności Emitenta 

zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń 

i ryzyk. 

 

Oświadczenia Zarządu Grupy Trinity w sprawie wyboru podmiotu 

uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego 

Zarząd Grupy Trinity oświadcza, że podmiot uprawniony do badania rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2012 a zarazem 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. 
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Informacja na temat stosowania przez emitenta zasad ładu 

korporacyjnego 
 

Oświadczenie Zarządu Grupy Trinity S.A. w przedmiocie stosowania przez Spółkę 

zasad zawartych w "Dobrych praktykach spółek notowanych na NewConnect" 

określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 

października 2008 r., zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany 

dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 

 

Numer 

Zasady 

Zasada Zastosowanie 

zasady 

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, z wyjątkiem 

transmisji obrad 

walnego 

zgromadzenia 

z wykorzystanie

m sieci Internet, 

rejestracji 

przebiegu obrad 

i upublicznienia 

go na stronie 

internetowej 

Spółka nie zamierza transmitować 

obrad walnego zgromadzenia 

z wykorzystaniem sieci Internet ze 

względu na fakt, że stosunek 

prognozowanych korzyści z takiej 

transmisji do znacznych koszty ww. 

transmisji jest niewystarczający. 

Zakres informacji związanych 

z walnym zgromadzeniem, w opinii 

Emitenta, będzie zawierać w sposób 

wystarczający strona internetowa 

Spółki oraz przekazywane systemem 

ESPI oraz EBI odpowiednie raporty. 

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: 

TAK - 

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 

TAK - 



Raport roczny za rok obrotowy 2012 

 

 

  
Strona 9 

 

  

przychodów,  

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, 

wraz z określeniem pozycji emitenta 

na tym rynku, 

TAK, z wyjątkiem 

określenia 

pozycji rynkowej 

emitenta 

Emitent umieścił opis rynku w 

Dokumencie Informacyjnym 

zamieszczonym na swojej stronie 

internetowej. 

Ze względu na rodzaj 

prowadzonego modelu 

biznesowego tj. funkcjonowanie w 

oparciu o dwa komplementarne 

segmenty (inwestycje i usługi 

doradcze) Spółka nie jest w stanie 

jednoznacznie wskazać swojej 

pozycji rynkowej. Wpływ na 

powyższe, ma również mnogość 

podmiotów funkcjonujących na 

rynku doradztwa biznesowego oraz 

inwestycji PE/VC. 

3.4. życiorysy zawodowe członków 

organów spółki, 

TAK Dodatkowo krótkie życiorysy 

członków organów Emitenta zostały 

przedstawione także w Dokumencie 

Informacyjnym dostępnym na 

stronie internetowej Spółki. 

W przypadku dokonania zmiany 

składu organów Spółki 

zaktualizowane informacje zostaną 

umieszczone na stronie 

internetowej. 

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 Emitent przedstawił strategię 

rozwoju Spółki w Dokumencie 

Informacyjnym, który został 

zamieszczony na stronie 

internetowej Grupy Trinity S.A. 

W przypadku dokonania istotnych 

zmian w strategii rozwoju 

zaktualizowane informacje zostaną 

umieszczone na stronie 

internetowej. 
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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), 

NIE Spółka nie przekazywała do 

publicznej wiadomości prognoz 

wyników finansowych. 

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,  

NIE Kalendarz dat publikacji 

finansowych raportów okresowych 

została przekazany w formie raportu 

bieżącego, który był przedmiotem 

publikacji na stronie internetowej 

Spółki. W przyszłości wraz ze 

spełnieniem wymogów w zakresie 

organizacji Walnego Zgromadzenia 

spółki publicznej na stronie 

internetowej zamieszczona zostanie 

również data Walnego 

Zgromadzenia. 

Ze względu na trudny do 

przewidzenia harmonogram 

ewentualnych spotkań 

z analitykami, inwestorami oraz 

konferencji prasowych Spółka nie 

publikuje kalendarza tego typu 

wydarzeń. 

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) - - 
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3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące 

spraw objętych porządkiem obrad, 

zadawane przed i w trakcie 

walnego zgromadzenia, wraz z 

odpowiedziami na zadawane 

pytania, 

TAK Emitent do dnia sporządzenia 

niniejszego raportu nie organizował 

Walnego Zgromadzenia 

właściwego dla spółek publicznych, 

niemniej jednak w przypadku jego 

organizacji w przyszłości Emitent 

zamierza zastosować się do 

przedmiotowej dobrej praktyki 

udzielając i publikując odpowiedzi 

na istotne pytania dotyczące spraw 

objętych porządkiem obrad. 

3.17. informację na temat powodów 

odwołania walnego zgromadzenia, 

zmiany terminu lub porządku obrad 

wraz z uzasadnieniem, 

TAK Emitent do dnia sporządzenia 

niniejszego raportu nie organizował 

Walnego Zgromadzenia 

właściwego dla spółek publicznych, 

niemniej jednak w przypadku jego 

organizacji w przyszłości Emitent 

zamierza zastosować się do 

przedmiotowej dobrej praktyki. 

3.18. informację o przerwie w obradach 

walnego zgromadzenia i 

powodach zarządzenia przerwy, 

TAK Emitent do dnia sporządzenia 

niniejszego raportu nie organizował 

Walnego Zgromadzenia 

właściwego dla spółek publicznych, 

niemniej jednak w przypadku jego 

organizacji w przyszłości Emitent 

zamierza zastosować się do 

przedmiotowej dobrej praktyki. 

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, 

NIE Emitent jako podmiot wpisany na 

listę Autoryzowanych Doradców 

uzyskał na bazie uchwały Nr 

275/2013 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie z dnia 

12 marca 2013 r. zwolnienie 

z obowiązku zawarcia umowy 

z Autoryzowanym Doradcą. 

3.20. informację na temat podmiotu, 

który pełni funkcję animatora akcji 

emitenta, 

TAK - 

3.21. dokument informacyjny (prospekt 

emisyjny) spółki, opublikowany 

w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

TAK - 

3.22. (skreślony) - - 
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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 - 

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 Emitent nie wykorzystuje 

indywidualnej sekcji relacji 

inwestorskich znajdującej się na 

stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

W ocenie Emitenta sekcja Relacje 

Inwestorskie na stronie internetowej 

Spółki oraz należyte wykonywane 

przez Grupę Trinity S.A. obowiązków 

informacyjnych (publikowanie przez 

Spółkę raportów bieżących oraz 

okresowych) zapewnia w sposób 

wystarczający komunikację 

z akcjonariuszami i inwestorami. 

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. 

NIE 

Emitent jako podmiot wpisany na 

listę Autoryzowanych Doradców 

uzyskał na bazie uchwały Nr 

275/2013 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie z dnia 

12 marca 2013 r. zwolnienie 

z obowiązku zawarcia umowy 

z Autoryzowanym Doradcą. 

7.  W przypadku, gdy w spółce nastąpi 

zdarzenie, które w ocenie emitenta ma 

istotne znaczenie dla wykonywania przez 

Autoryzowanego Doradcę swoich 

NIE 

Emitent jako podmiot wpisany na 

listę Autoryzowanych Doradców 

uzyskał na bazie uchwały Nr 

275/2013 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie z dnia 
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obowiązków, emitent niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie 

Autoryzowanego Doradcę. 

12 marca 2013 r. zwolnienie 

z obowiązku zawarcia umowy 

z Autoryzowanym Doradcą. 

8.  Emitent powinien zapewnić 

Autoryzowanemu Doradcy dostęp do 

wszelkich dokumentów i informacji 

niezbędnych do wykonywania 

obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

NIE 

Emitent jako podmiot wpisany na 

listę Autoryzowanych Doradców 

uzyskał na bazie uchwały Nr 

275/2013 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie z dnia 

12 marca 2013 r. zwolnienie 

z obowiązku zawarcia umowy 

z Autoryzowanym Doradcą. 

9.  Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej 

wysokości wynagrodzeń wszystkich 

członków zarządu i rady nadzorczej, 

 

TAK - 

9.2. informację na temat 

wynagrodzenia Autoryzowanego 

Doradcy otrzymywanego od 

emitenta z tytułu świadczenia 

wobec emitenta usług w każdym 

zakresie. 

NIE 

Emitent jako podmiot wpisany na 

listę Autoryzowanych Doradców 

uzyskał na bazie uchwały Nr 

275/2013 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie z dnia 

12 marca 2013 r. zwolnienie 

z obowiązku zawarcia umowy 

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 Emitent do dnia sporządzenia 

niniejszego raportu nie organizował 

Walnego Zgromadzenia 

właściwego dla spółek publicznych, 

niemniej jednak w przypadku jego 

organizacji w przyszłości Emitent 

zamierza zastosować się do 

przedmiotowej dobrej praktyki. 

11.  Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy 

współpracy Autoryzowanego Doradcy, 

powinien organizować publicznie 

dostępne spotkanie z inwestorami, 

analitykami i mediami. 

NIE Emitenta nie planuje organizować 

spotkań z inwestorami, analitykami 

i mediami. W ocenie Zarządu 

Emitenta obecność kluczowych 

osób w jego działalności w mediach 

w połączeniu z prowadzoną 

strategią komunikacji z Inwestorami i 

Akcjonariuszami zapewnia 

w wystarczający sposób dostęp do 

wszelkich wymaganych informacji. 

Niemniej nie wyklucza to organizacji 

przedmiotowych spotkań 

w przypadku powzięcia informacji 

o istotnych wydarzeniach 
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w działalności Spółki. 

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 Emitent do dnia sporządzenia 

niniejszego raportu nie organizował 

Walnego Zgromadzenia 

właściwego dla spółek publicznych, 

w związku z tym nie podejmował 

przedmiotowej uchwały niemniej 

jednak w przypadku powzięcia 

takiej uchwały w przyszłości Emitent 

zamierza zastosować się do 

przedmiotowej dobrej praktyki. 

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 Emitent do dnia sporządzenia 

niniejszego raportu nie organizował 

Walnego Zgromadzenia 

właściwego dla spółek publicznych, 

w związku z tym nie podejmował 

przedmiotowej uchwały niemniej 

jednak w przypadku podjęcia takiej 

uchwały w przyszłości Emitent 

zamierza zastosować się do 

przedmiotowej dobrej praktyki. 

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 Zarząd Emitenta do dnia 

sporządzenia niniejszego raportu nie 

otrzymał informacji w przedmiocie 

zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 

lub art. 400 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych jednakże w przypadku 

wystąpienia takiej sytuacji 

w przyszłości Emitent zamierza 

stosować się do przedmiotowej 

dobrej praktyki. 

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 

TAK Emitent do dnia sporządzenia 

niniejszego raportu nie dokonywał 

wypłat dywidendy, jednakże 

w przypadku powzięcia takich 

czynności w przyszłości Grupa Trinity 

zamierza stosować się do 
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pomiędzy tymi terminami wymaga 

szczegółowego uzasadnienia. 

przedmiotowej dobrej praktyki. 

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 Emitent do dnia sporządzenia 

niniejszego raportu nie dokonywał 

wypłat dywidendy warunkowej, 

jednakże w przypadku powzięcia 

takich czynności w przyszłości 

Grupa Trinity zamierza stosować się 

do przedmiotowej dobrej praktyki. 

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 Zgodnie z przyjętą strategią 

komunikacji z inwestorami Emitent 

nie będzie publikować raportów 

miesięcznych. W opinii Emitenta, 

należyte wykonywane przez niego 

obowiązki informacyjne 

(publikowanie przez Spółkę 

raportów bieżących oraz 

okresowych w połączeniu z 

prowadzoną polityką 

komunikacyjną z Inwestorami i 

Akcjonariuszami w wystarczający 

sposób zapewnia inwestorom 

i akcjonariuszom informacje o 

Grupie Trinity S.A.).  

 

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta 

obowiązku informacyjnego określonego 

w załączniku nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu 

TAK - 
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(„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. 

17. (skreślony) - - 

 

 

 

 

 


