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1. Pismo Prezesa Zarządu  
 

 

 

 

Szanowni Akcjonariusze! 

 

 

W minionym roku Spółka zrealizowała wyznaczone cele oraz potwierdziła słuszność założeń realizowanej 

strategii. Sprzedaż mierzona wzrostem przychodów znacząco wzrosła, bo aż o 150% r/r z 3,3 mln zł do 8,3 mln 

zł. To więcej niż oczekiwał zarząd. Choć po czterech kwartałach narastająco zysk netto Spółki sięgnął blisko 300 

tys. zł to jego finalna wartość na koniec roku wyniosła 165,8 tys. zł i jest to niestety związane z koniecznością 

jednorazowego zrealizowania znacznego odpisu na dwie wierzytelności zgodnie z przyjętymi w Spółce zasadami 

rachunkowości. Tym niemniej, poprawa nastąpiła w zdecydowanej większości najważniejszych wskaźników 

finansowych a Spółka utrzymała rentowność z ubiegłego roku - rentowność netto (ROS) wyniosła 2%. Jednakże 

optymalizacja działań przełożyła się na zwiększoną efektywność wykorzystania aktywów, co w rezultacie 

przełożyło się na wzrost wskaźnika zwrotu na aktywach (ROA) o 40% r/r z 5% do 7%. Z kolei w zakresie 

rentowności kapitałów własnych (ROE), który to wskaźnik jest ważny dla wielu akcjonariuszy i inwestorów 

zainteresowanych Spółką, wzrósł blisko o 78% z 9% do 16%.  

 

Z perspektywy zarządu najważniejszym parametrem w ocenie działań Spółki jest jednak wzrost liczby klientów i 

pojawienie się w portfelu, absolutnie najatrakcyjniejszych z punktu widzenia spółki przedsiębiorstw z branży 

finansowej oraz outsourcingu usług. Niektóre z nich, to banki takie jak Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Bank 

Zachodni WBK S.A., czołowe firmy windykacyjne takie jak BEST S.A. oraz EOS KSI, czy przedstawiciele 

czołówki call & contact centers w kraju, jak Telmon i DataBroker. Zarząd może stwierdzić, że oferowane 

rozwiązania przyjęły się na rynku, model biznesowy sprawdza się a klienci dostrzegają wartość i czerpią korzyści 

z rozwiązań dostarczanych przez Call Center Tools S.A. Dodatkowo Spółka coraz efektywniej realizuje wdrożenia 

i procesy uruchomieniowe u swoich klientów, co przekłada się zarówno na jakość relacji z nimi, jak i lepszą 

kontrolę kosztów. 

 

W sukcesie Spółki w 2012 roku jest także łyżka dziegciu. Notowania akcji Spółki znacząco spadły na koniec 2012 

roku, z 1,2 zł (30.12.2011) do 0,44 zł (28.12.2012). Taka przecena zdaniem Zarządu była nieuzasadniona i 

oderwana od sytuacji finansowej i operacyjnej przedsiębiorstwa. Spółka ma się dobrze, od początku obecności na 

NewConnect stara się otwarcie komunikować z rynkiem, prezentując przejrzyste informacje na swojej stronie 

internetowej oraz przekazując stosowne raporty bieżące oraz kwartalne. Przyczyna być może tkwi w ogólnej 

sytuacji na rynku alternatywnym, który boryka się z brakiem płynności oraz napływu świeżego kapitału. Być może, 

ma też związek ze specyfiką działalności Spółki. Jej niszowy charakter, biznesowo jest wielką zaletą, lecz 

przyznajemy, nie jest to rodzaj działalności łatwo zrozumiały dla przeciętnego inwestora. Korzystając z okazji, 

wyjaśniam, iż Spółka łączy cechy spółki informatycznej, marketingowej oraz telekomunikacyjnej, oferując 

zintegrowane rozwiązania opierające się na kompetencjach z trzech wymienionych dziedzin, których efektem jest 

absolutnie bezkonkurencyjny wzrost skuteczności działań telemarketingowych naszych klientów. Zarząd nie 

zamierza jednak pozostawić tej sytuacji samej sobie i w miarę swoich możliwości, w bieżącym roku będzie 

podejmował działania, wspólnie z największymi akcjonariuszami, mające na celu pobudzenie zainteresowania 

Spółką oraz uatrakcyjnienie inwestycji w jej akcje.
1
 W pierwszych miesiącach 2013 roku kurs Spółki odrobił cześć 

strat, w opinii Zarządu jednak, Spółka pozostaje nadal niedowartościowana, zwłaszcza biorąc pod uwagę etap 

rozwoju na jakim się znajduje. 

 

                                                           
 
1
 Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki w dniu 15.02.2013 r.  zarząd doprowadził do porozumienia 

największych akcjonariuszy spółki, których zdecydowana większość zobowiązała się do zawarcia do 31 marca br. Umów o 
ograniczeniu zbywalności akcji Spółki tzw. Umowy typu lock-up. Wszyscy sygnatariusze tego porozumienia zawarli ze Spółką 
takie umowy, dodatkowo dołączyli do tej inicjatywy także inni akcjonariusze. Spółka zwiększyła także aktywność informacyjną i 
marketingową. Kurs od początku roku odrobił część strat a na walorach spółki da się zauważyć zwiększone obroty.    
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Najważniejsze pytania dotyczą jednak przyszłości. Co dalej? Z perspektywy Spółki nadal najważniejsze jest 

dynamiczne rozbudowywanie zaplecza klienckiego. Call Center Tools S.A. mierzy bardzo wysoko i koncentruje 

się obecnie na najbardziej wymagających, największych a przy tym najbardziej prestiżowych klientach, liderach w 

swoich branżach. Jednocześnie, Spółka dostrzega zarówno konieczność, jak i szanse w dalszych inwestycjach w 

rozwój platformy ZIP oraz w tworzenie nowych produktów. W celu utrzymania długoterminowej przewagi 

konkurencyjnej zarząd poważnie rozważa inwestycje w nowe funkcjonalności oraz produkty i sięgniecie po środki 

unijne przeznaczone na innowacje lub/i rozwój współpracy biznesowej z partnerami Spółki – jej klientami oraz 

dostawcami. Sensowność położenia na tą kwestie większego nacisku w roku 2013 roku bierze się także z faktu, 

iż obecna baza abonencka zgłasza samodzielnie takie zapotrzebowanie. Dla Spółki oznacza to możliwość 

natychmiastowej absorpcji przez obecnych klientów nowych usług. Mając to na uwadze, Zarząd spodziewa się 

podwyższonych wydatków związanych z rozszerzeniem oferty w pierwszych miesiącach 2013 roku przy 

jednoczesnej poprawie rentowności realizowanych projektów sprzedażowych. Spółka przewiduje także 

wyhamowanie lub spadek przychodów w związku z dwukrotną obniżką stawek MTR zaplanowaną i realizowaną 

przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Nie należy tego odbierać jednak negatywnie. Warto pamiętać, że 

spadną także koszty związane z tą częścią przychodów. Z perspektywy zakładanej przez Spółkę rentowności 

będą to więc wydarzenia neutralne lub pozytywne.  

 

Reasumując, „jutro” przedstawia się dla Spółki optymistycznie:  

 nowi wartościowi klienci,  

 poszerzenie oferty,  

 spadek kosztów/przychodów związanych z rozliczaniem ruchu telekomunikacyjnego i  

 oczekiwana poprawa wyniku finansowego. 

 

Wszystkim akcjonariuszom, którzy byli z nami w 2012 roku dziękujemy za cierpliwość, wyrozumiałość i pokładaną 

w nas wiarę a nowych zapraszamy do przyjrzenia się naszej działalności i zachęcamy do lepszego zrozumienia 

biznesu, który zdaniem Zarządu i największych akcjonariuszy, ma przyszłość i „najlepsze” jeszcze przed sobą.  

 

 

Pozdrowienia, 

 

 
Anna Kosiorek-Czajka 

Członek Zarządu 
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2. Wybrane dane jednostkowego sprawozdania finansowego  
 

 

 

 

 

  w EUR W EUR 

31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 

12 miesięcy 
zakończonych 
31.12.2012 r. 

12 miesięcy 
zakończonych 
31.12.2011 r. 

12 miesięcy 
zakończonych 
31.12.2012 r. 

12 miesięcy 
zakończonych 
31.12.2011 r. 

Przychody netto ze sprzedaży 8 320 332 3 298 549 1 993 562 796 727 

Koszty działalności operacyjnej 7 937 485 3 193 598 1 901 832 771 377 

Pozostałe przychody operacyjne 504 22 935 121 5 540 

Pozostałe koszty operacyjne 155 543 22 936 37 268 5 540 

Przychody finansowe 55 0 13 0 

Koszty finansowe  13 669 4 995 3 275 1 206 

Zysk/(strata) brutto 214 194 99 955 51 321 24 143 

Zysk/(strata) netto 165 827 76 637 39 732 18 511 

Przepływy pieniężne netto z działalności  

operacyjnej  
8 848 -218 958 2 120 -52 887 

Przepływy pieniężne netto z działalności  

inwestycyjnej 
-3 959 -151 933 -949 -36 698 

Przepływy pieniężne netto z działalności  

finansowej 
-15 382 515 546 -3 686 124 524 

Aktywa trwałe 190 375 259 332 46 567 58 715 

Aktywa obrotowe 2 284 120 1 372 560 558 710 310 759 

Kapitał własny  1 031 275 865 449 252 256 195 945 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 443 220 766 444 353 021 173 529 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 423 657 735 034 348 236 166 418 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 0,22 0,19 0,05 0,04 

Zysk za okres na jedną akcję (w zł.) 0,05 0,02 0,01 0 

Liczba akcji na dzień bilansowy 4 650 000 4 650 000 4 650 000 4 650 000 
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3. Oświadczenia Zarządu Emitenta 
 

 

 

 

3.1 Oświadczenie zarządu Call Center Tools S.A. w sprawie rzetelności 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012 
 

 

Warszawa, dn. 31.05.2012 r. 

 

 

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy 

roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 

roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny, sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik 

finansowy. Sprawozdanie Zarządu Call Center Tools S.A. z działalności zawiera prawdziwy obraz sytuacji 

Emitenta w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.  

 

 

 
Anna Kosiorek-Czajka 

Członek Zarządu 

 

 

 

3.2 Oświadczenie zarządu Call Center Tools S.A. w sprawie wyboru  podmiotu 

dokonującego badania sprawozdania finansowego za rok 2011 
 

 

Warszawa, dn. 31.05.2012 r. 

 

 

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadcza, iż WBS Audyt Sp. z o.o. jako 

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego 

sprawozdania finansowego Emitenta za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, został wybrany 

zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten i biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania 

spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

krajowego.  

 

 

 
Anna Kosiorek-Czajka 

Członek Zarządu 
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4. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 
 

 

 Patrz: Załącznik nr 1 - „Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.” 

 Plik: Z1_CCT_Sprawozdanie_Finansowe_2012.pdf 

 

 

 

5. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Emitenta 
 

 

 Patrz: Załącznik nr 2 – „Sprawozdanie Zarządu Call Center Tools S.A. z działalności Spółki w 2012 r.” 

 plik:  Z2_CCT_Sprawozdanie_Zarzadu_2012.pdf 

 

 

 

6. Opinia i raport biegłego rewidenta 
 

 

 Patrz: Załącznik nr 3 – „Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego 

Call Center Tools  S.A. za okres 01.01.2012 –31.12.2012 r.” 

 plik: Z3_CCT_Rewident_Sprawozdanie_Jednostkowe_2012.pdf  
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7. Informacje na temat  stosowania zasad ładu korporacyjnego 
 

 

 

Oświadczenie Spółki Call Center Tools S.A. w przedmiocie przestrzegania przez 

spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” 
 

Zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r. 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

 

 

Pkt. Dobra praktyka 

Oświadczenie 

o stosowaniu  

tak/nie/nie 

dotyczy 

Uwagi 

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, korzystający w jak najszerszym stopniu z 

tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z 

inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również 

nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiając 

transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i 

upubliczniać go na stronie internetowej. 

Tak/Nie 

 

Spółka stosuje wszystkie zapisy tego 

punktu z wyłączeniem transmisji 

obrad walnego zgromadzenia przez 

Internet, rejestracji przebiegu obrad i 

upubliczniania go na stronie 

internetowej. W opinii Zarządu 

koszty związane z techniczną 

obsługa transmisji oraz rejestracji 

posiedzeń walnego zgromadzenia 

przez Internet są niewspółmierne do 

ewentualnych korzyści z tego 

wynikających.  

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 rynku, 
Tak  

3.4 Życiorysy zawodowe członków organów spółki, Tak  

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  
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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), 

Nie  

3.9 
Strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych 

akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 
Tak  

3.10 
Dane oraz kontakt z do osoby, która jest odpowiedzialna w 

spółce za relacje inwestorskie oraz kontakt z mediami, 
Tak  

3.11 (skreślony) Nie dotyczy  

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  

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 zamieszczone w terminie 

umożliwiającym podjecie  przez inwestorów decyzji 

inwestycyjnych, 

Tak  

3.15 (skreślony) Nie dotyczy  

3.16 

Pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, 

zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z 

odpowiedziami na zadawane pytania, 

Nie 

Spółka stoi na stanowisku, iż 

publikacja pytań mogłaby naruszyć 

interesy akcjonariuszy. 

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 
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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) Nie dotyczy  

 

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 korporacyjna 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 się na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl 

Nie 

Spółka nie wykorzystuje obecnie 

indywidualnej sekcji relacji 

inwestorskich znajdującą się na 

stronie www.GPWInfoStrefa.pl, 

jednakże zapewnia wystarczający 

dostęp do informacji poprzez 

prowadzenie działu „Relacje 

Inwestorskie” na stronie 

www.cctools.pl   

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 kontakt 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 powiadomi 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 
Informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń 

wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej 
Nie 

Kwestia wynagrodzenia Zarządu 

oraz Rady Nadzorczej jest 

informacją poufną zawartą w 

umowie. Emitent nie publikuje takich 

informacji bez zgody poszczególnych 

Członków Zarządu oraz Rady 

Nadzorczej. 

http://www.gpwinfostrefa.pl/
http://www.cctools.pl/
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9.2 

Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego 

Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia 

wobec emitenta usług w każdym zakresie 

Nie 

Kwestia wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy jest 

informacją poufną zawartą w 

umowie. Emitent nie publikuje takich 

informacji bez zgody 

Autoryzowanego Doradcy. 

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  

11 

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy 

Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie 

dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 

Nie 

Spółka nie wyklucza zmiany swojego 

stanowiska odnośnie stosowania tej 

zasady w przyszłości. Emitent przy 

współpracy z Autoryzowanym 

Doradcą będzie jednak organizować 

spotkania z inwestorami, analitykami 

i mediami tak często, jak będzie to 

możliwe i niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania 

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  

13 

Uchwała walnego zgromadzenia powinna zapewnić 

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 są rejestrowy akcjonariuszy do zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 

400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 

Tak  

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 dywidendy 

warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których 

ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa 

do dywidendy. 

Tak  
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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 

Działalności Emitenta ma charakter 

powtarzalny, zaś proces 

pozyskiwania klientów jest dłuższy 

niż jeden miesiąc z uwagi na złożony 

charakter zawieranych umów, ich 

wartość oraz czas trwania. W ocenie 

Emitenta kwartalna informacja jest w 

zupełności wystarczająca do oceny 

kondycji spółki oraz postępów 

prowadzonych prac rozwojowych 

oraz sprzedaży. W zakresie 

„kalendarza inwestora” spółka 

publikuje tego typu informacje na 

bieżąco na swojej stronie 

internetowej w sekcji Relacje 

Inwestorskie.  

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) Nie dotyczy  
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Kontakt – Relacje Inwestorskie 

 

 

Call Center Tools S.A. 

ul. Żelazna 54, 00-852 Warszawa 

Tel. +48 (22) 397 33 00, Fax. +48 (22) 397 33 99 

email. inwestor@cctools.pl  

www.cctools.pl   

 

 

mailto:inwestor@cctools.pl
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