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1. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁKI AKCYJNEJ „GRUPA 

PRAWNO-FINANSOWA CAUSA”. 

 

1) Podstawowe dane spółki 

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna (“Spółka”) została utworzona Aktem 

Notarialnym Rep. A 7228/2007 z dnia 26 listopada 2007 roku. Spółka jest wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296734. 

 

Spółce nadano numer statystyczny REGON 020638951. 

Spółce nadano numer identyfikacji podatkowej NIP 899-262-72-60. 

Na dzień bilansowy siedziba Spółki mieści się przy ul. Al. Kasztanowa 3a-5, Wrocław (53-125). 

Spółka została powołana na okres nieograniczony. 

 

Według statutu spółki przedmiotem działalności spółki na dzień 31.13.2012 r. jest: 

1. Pozostałe pośrednictwo pieniężne,  

2. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,  

3. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana,  

4. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

5. Działalność holdingów finansowych,  

6. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,  

7. Pozostałe formy udzielania kredytów,  

8. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  

9. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych,  

10. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych,  

11. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 
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12. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 

 

Jest to aktualny przedmiot działalności Spółki zatwierdzony uchwałą Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki  w dniu 14 grudnia 2012 r.  

 

Przedmiotem działalności spółki do dnia 14.12.2012 r. było: 

1. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.  

2. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 

3. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 

4. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

5. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

6. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowane. 

 

2) Organy Spółki 

Organami Spółki zgodnie ze Statutem są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd 

Spółki Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. składał się z następujących osób: 

 

Zarząd: 

Imię i nazwisko Stanowisko 

Piotr Szalbierz Prezes Zarządu 

Janusz Piejko Wiceprezes Zarządu 

 

Zarząd Spółki działał w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w 

niezmienionym składzie. 

Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających regulują zapisy Statutu Spółki, 

uprawnienia tych osób określają wewnętrzne przepisy Spółki. 
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Rada Nadzorcza 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada 

Nadzorcza Spółki Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. składała się z następujących osób: 

Imię i nazwisko Stanowisko 

Dorota Mikołajczyk Przewodniczący  

Katarzyna Krówczyńska Członek 

Jolanta Piejko Członek 

Magdalena Nowosadzka Członek 

Dorota Zielińska Członek 

Aktualny skład Rady Nadzorczej 

 

Zmiany dokonywane w składzie Rady Nadzorczej: 

W dniu 14 grudnia 2012 r. zmieniono skład Rady Nadzorczej (Rep. A nr 4703/2012) w 

następujący sposób:  

W miejsce Pana Adama Sokołowskiego- Dorota Mikołajczyk 

W miejsce Pani Elżbiety Piejko- Dorota Zielińska 

W miejsce Pana Arkadiusza Szady- Magdalena Nowosadzka  

 

Skład RN przed 14.12.2012 r.: 

Imię i nazwisko Stanowisko 

Adam Sokołowki Przewodniczący  

Katarzyna Krówczyńska Członek 

Jolanta Piejko Członek 

Arkadiusz Szady Członek 

Elżbieta Piejko Członek 

Skład Rady Nadzorczej do 14.12.2012 r. 

 

W roku obrotowym 2012 r. nie zaistniały inne zmiany w strukturach organów Spółki. 
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3) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez 

podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania niniejszego raportu wraz ze 

wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego 

udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich 

procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu  

 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. na dzień 31 grudnia 

2012 roku wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio bądź przez podmioty zależne, co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedstawiał się 

następująco: 

Akcjonariusz Liczba 
akcji 

Liczba 
głosów 

Udział w kapitale 
zakładowym 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów 
Grupa Prawno-

Finansowa 
CAUSA Sp. z o.o. 

50 000 000 50 000 000 29,03 % 29,03 % 

Adam Sokołowski 
 29 821 327 29 821 327 17,31% 17,31% 

Pozostali 92 381 668 92 381 668 53,66% 53,66% 

Suma 172 202 995 
 

172 202 995 
 100 % 100 % 

 

 

4) Nabycie akcji własnych Emitenta 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie dokonywała nabycia akcji własnych. 

 

5) Posiadane przez Emitenta oddziały (zakłady) 

Spółka nie posiada oddziałów. 
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2. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI W 

OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM 

 

W okresie objętym sprawozdaniem zaszły istotne zmiany w charakterze prowadzonej przez nią 

działalności. 

Zarząd podjął decyzję, iż spółka skupi się na prowadzeniu działalności inwestycyjnej. Głównym 

przedmiotem działalności spółki będzie inwestowanie w podmioty planujące debiut na rynku 

NewConnect jak i już notowane na GPW. W ramach w/w profilu spółka posiada akcje trzech 

spółek planujących debiut na rynku NewConnect oraz w okresie, którego dotyczy sprawozdanie 

inwestowała w podmioty notowane na GPW i NewConnect. 

 

Zewnętrzne czynniki mające wpływ na rozwój Spółki: 

o sytuacja makroekonomiczna otoczenia, w którym działa Spółka, 

o sytuacja na rynku pracy i trudności w pozyskiwaniu wysoko wykwalifikowanych 

pracowników. 

Wewnętrzne czynniki mające wpływ na rozwój Spółki: 

o spółka ukierunkowała się ma pozyskanie klientów zamierzających debiutować na rynku 

NewConnect. 

 

Zarząd na bieżąco monitoruje oraz analizuje należności spółki i na podstawie tej analizy nie 

widzi podstaw do utworzenia na nie odpisów. 

 

W okresie sprawozdawczym spółka stała się właścicielem 800.000 sztuk akcji spółki pod firmą 

MediSwod Plus S.A. z siedzibą w Kiełczówku. 

W tym też okresie spółka podjęła działania mające na celu upublicznienie akcji MediSwod Plus 

S.A. z siedzibą w Kiełczówku na rynku NewConnect. 

Również w tym czasie trwały prace nad przyjęciem kolejnych projektów. 

Skutkowały one między innymi przeprowadzeniem prywatnej emisji obligacji dla spółki z rynku 

GPW. 
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3. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI 

 

Rozwój Spółki związany jest  z debiutami spółek powiązanych na rynku New Connect i 

możliwościami w znalezieniu nowych klientów.  

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2013.  

 

4. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W 

SZCZEGÓLNOŚCI INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD 

(POLITYKI) RACHUNKOWOWŚCI. 

 

Sprawozdanie finansowe za okres 01 stycznia 2012 – 31 grudnia 2012 zostało sporządzone 

zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. 

 

5. INSTRUMENTY FINANSOWE 

 

Spółka w okresie objętym raportem nabyła: 

o w dniu 25.05.2012 r. 800.000 sztuk akcji spółki MediSword Plus S.A.  

o w dniu 31.05.2012 r. 26.316 sztuk akcji na okaziciela spółki EkoExport S.A. 

 

Jednocześnie w okresie objętym badaniem GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. 

dokonywała zakupu papierów wartościowych z portfela spółek notowanych na parkiecie 

głównym jak i rynku alternatywnym tj. NewConnect. 

 

6. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 

 

Aktualna sytuacja finansowa Spółki: 

 

Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe ujawnione w rocznym sprawozdaniu 

finansowym: 
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W roku 2012 przychody ze sprzedaży „Grupy Prawno-Finansowej CAUSA” S.A. wynosiły  

236 785,38. 

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 1.111.489,85 zł. 

Zysk ze sprzedaży za 2012 rok wynosił -847.704,47 zł. 

Pozostałe przychody operacyjne kształtowały się na poziomie 174.724,31 

Pozostałe koszty operacyjne wynosiły 90.274,09 zł. 

Zysk brutto za rok 2012 wynosił 494.718,51 zł. 

Zysk netto za 2012 wynosił 504.766,08 zł. 

 

Przewidywana sytuacja finansowa 

Na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe istotny wpływ mają transakcje nabywania/zbywania 

papierów wartościowych jak i wartość posiadanych przez Spółkę udziałów/akcji w spółkach 

portfelowych (spółek publicznych, jak i spółek niepublicznych, które zamierzają debiutować na 

rynku NewConnect). Ceny możliwe do uzyskania w transakcjach, a także aktualna wycena 

portfela zależy od sytuacji na rynku kapitałowym. Dotyczy to zarówno możliwości wzrostu 

wartości kursów akcji spółek publicznych jak i dokonania aktualizacji wartości inwestycji spółek 

niepublicznych do ich wartości godziwej. 

 

 

7. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ. 

 

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce 

Na sytuację finansową oraz szeroko pojętą działalność Emitenta i spółek z jego portfolio 

inwestycyjnego mają wpływ między innymi czynniki makroekonomiczne, do których zaliczyć 

można: wzrost produktu krajowego brutto, inflację, ogólną kondycję gospodarki, zmiany 

legislacyjne. Pozytywne tendencje wzrostowe w polskiej gospodarce zostały zakłócone, a tempo 

wzrostu produktu krajowego brutto uległo obniżeniu. Wobec tego, niekorzystne zmiany 

wskaźników makroekonomicznych mogą wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej Emitenta i 

spółek z jego portfolio inwestycyjnego.  
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Ryzyko wyceny 

Działalność inwestycyjna (w szczególności polegając a na nabywaniu udziałów/akcji w innych 

podmiotach),wiąże się z tym, że wycena Emitenta oraz jego wartość będą zależeć wprost od 

wyceny i wartości nabytych udziałów/ akcji, które to z kolei mogą zależeć od czynników 

niezależnych od Emitenta. Poziom wyceny i wartości Emitenta może zatem być w wielu 

przypadkach niezależny od jego działań i może negatywnie odbiegać od oczekiwań Emitenta i 

jego akcjonariuszy.  

 

Ryzyko wahań cen Akcji oraz niedostatecznej płynności Akcji 

Ryzyko związane jest z uzależnieniem możliwości wychodzenia  z inwestycji przez spółkę od 

płynności na rynku spółek znajdujących się w portfelu Spółki. 

 
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski  

Rozwój Emitenta jest ściśle związany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski, na terenie której 

działa Emitent i będącej jednocześnie głównym rejonem aktywności gospodarczej spółek 

portfelowych Spółki. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, 

wpływających na działalność Emitenta oraz spółki portfelowe Emitenta, zaliczyć można m.in.: 

tempo wzrostu PKB w Polsce i na świecie, poziom stóp procentowych, poziom inflacji, poziom 

bezrobocia, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek 

gospodarczych i gospodarstw domowych. Wpływ polityki monetarnej jak i fiskalnej ma również 

istotne znaczenie na prowadzoną przez Emitenta działalność. Istnieje ryzyko, że spowolnienie 

tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost 

zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację 

finansową Spółki poprzez obniżenie zapotrzebowania na inwestycje Emitenta, co w 

konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Emitenta i jego spółek 

portfelowych. 

 

Ryzyko utraty płynności 

Polityka zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej polega na zapewnieniu środków 

finansowych niezbędnych do wywiązywania się spółki z zobowiązań finansowych i 

inwestycyjnych kiedy staną się wymagalne bez ponoszenia ryzyka utraty reputacji i 
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niepotrzebnych strat. Zarządzanie płynnością Spółki koncentruje się w trzech obszarach: obszar 

obejmujący inwestycje, kapitał pracujący i zadłużenie finansowe netto. 

 

Ryzyko kredytowe 
Spółka monitoruje na bieżąco wysokość przeterminowanych należności a w uzasadnionych przypadkach 

występuje z roszczeniami prawnymi. Szczególne dane liczbowe przedstawione są w raporcie 

finansowym. 

 

8. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO 

BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Wrocław, 24 czerwca 2013 roku 

 

Zarząd Spółki Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania przedmiotowego sprawozdania 

finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli 

rewidenci, dokonujący badania 

przedmiotowego sprawozdania spełniali wszelkie warunki do wyrażenia bezstronnej i 

niezależnej opinii o przeprowadzonym badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa i 

standardami zawodowymi. 

 

 

       

 Piotr Szalbierz        Janusz Piejko 

 Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU „GRUPY PRAWNO FINANSOWEJ CAUSA” S.A. W 

SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI 

SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 

 

Zarząd Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy 

sprawozdanie finansowe Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. za okres 01 stycznia 2012 roku 

do dnia 31 grudnia 2012 roku sporządzone zostało zgodnie z przepisami obowiązującymi 

Emitenta i że odzwierciedla ono w sposób prawdziwy, jasny i rzetelny sytuację finansową i 

majątkową Emitenta oraz jego wynik finansowy. 

Ponadto Zarząd Spółki Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A.  oświadcza, że sprawozdanie z 

działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć w przedmiotowym okresie w 

tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

      

 Piotr Szalbierz        Janusz Piejko 

 Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

9. OŚWIADCZENIE GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. W 

PRZEDMIOCIE PRZESTRZEGANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ZAWARTYCH 

W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY NR 795/2008 ZARZĄDU GIEŁDY Z 

DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK 

NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”, ZMIENIONYCH UCHWAŁĄ NR 

293/2010 ZARZĄDU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W 

WARSZAWIE S.A. Z DNIA 31 MARCA 2010 ROKU W SPRAWIE ZMIANY 

DOKUMENTU „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA 

NEWCONNECT”. 
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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 

Spółka wypełnia powyższą Dobrą 
Praktykę z wyłączeniem transmisji obrad 
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem 
sieci Internet oraz rejestrowania przebiegu 
obrad i upubliczniania go na stronie 
internetowej.  
Wszelkie istotne informacje na temat 
zwołania i odbycia walnego 
zgromadzenia spółki przekazywane są do 
publicznej wiadomości poprzez ich 
umieszczenie na stronie internetowej 
spółki oraz za pośrednictwem 
odpowiednich raportów bieżących EBI i 
ESPI.  
W związku z faktem, iż koszty związane z 
transmisją i rejestracją przebiegu obrad i 
upubliczniania go na stronie internetowej 
są niewspółmierne do potencjalnych 
korzyści takiego działania, Spółka nie 
zamierza w najbliższym czasie 
wprowadzić zasady transmitowania, 
rejestracji i upubliczniania obrad walnego 
zgromadzenia i nie będzie stosowała 
przedmiotowej Dobrej Praktyki w sposób 
ciągły. 

2. 

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 
informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 
perspektyw spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania. 

TAK 

Spółka realizuje przedmiotową zasadę w 
szczególności poprzez publikację 
stosownych raportów bieżących i 
okresowych oraz uaktualnianie informacji 
na stronie internetowej Spółki. 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i 
zamieszcza na niej: 
3.1. podstawowe informacje o spółce i jej 
działalności (strona startowa), 

TAK 

www.causa.pl 

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.  

3.4. życiorysy zawodowe członków organów 
spółki, TAK 
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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 

W przypadku sporządzenia prognozy lub 
szacunków wyników finansowych Zarząd 
będzie dążył do ich przekazania do 
publicznej wiadomości. 

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 

 

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, 

TAK 
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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 

 

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  

5.  
Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną 
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, 

NIE 
Wszystkie stosowne informacje 
zamieszczane są  na stronie internetowej 
spółki. Spółka nie będzie stosowała 
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poza swoją stroną korporacyjną powinna 
wykorzystywać indywidualną dla danej spółki 
sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie 
www.GPWInfoStrefa.pl. 

przedmiotowej Dobrej Praktyki. 

 
 

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 

 

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 
Emitent nie zamierza stosować przedmiotowej 
Dobrej  praktyki. 

9. 

9.2. informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 
emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta 
usług w każdym zakresie. 

NIE 

Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa 
Emitent nie zamierza stosować 
przedmiotowej Dobrej  praktyki. 

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  

NIE 

W związku z faktem, iż koszty związane ze 
spotkaniami są niewspółmierne do 
potencjalnych korzyści takiego działania, 
Spółka nie zamierza w najbliższym czasie 
wprowadzić zasady organizowania 
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z inwestorami, analitykami i mediami. publicznych spotkań i nie będzie stosowała 
przedmiotowej Dobrej 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 
 

 

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 

TAK 
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ustalenia prawa do dywidendy. 

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 nie publikuje raportów miesięcznych. 
, gdyż w jego opinii raporty te w większości 
przypadków jedynie powielają już 
opublikowane informacje. 

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)   
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