
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Raport kwartalny 
EBC Solicitors S.A. 

za okres 
01.04.2013 - 30.06.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 roku 



 

 

2/10 

Spis treści: 

 

Spis treści:................................................................................................................................................................................. 2 

1. Podstawowe informacje o Spółce................................................................................................................................ 3 

1.1. Informacje podstawowe......................................................................................................................................... 3 

1.2. Zarząd ....................................................................................................................................................................... 3 

1.3. Rada Nadzorcza ...................................................................................................................................................... 4 

1.4. Akcjonariat ............................................................................................................................................................... 4 

2. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2013 r. ......................................................................................................... 5 

3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe...... 6 

4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz........................................... 7 

5. Informacje Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym 

raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez 

działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. .................................. 8 

6. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej ...................................................................................................... 9 

 



 

 

3/10 

1. Podstawowe informacje o Spółce 

 

1.1. Informacje podstawowe 

 

Firma: EBC Solicitors S.A. 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa 

Tel.:  + 48 22 419 20 70 

Faks:  + 48 22 419 20 69 

Internet: www.ebcsolicitors.pl 

E-mail: ebcsolicitors@ebcsolicitors.pl 

KRS: 0000396780 

REGON: 140778886 

NIP:  525 23 82 713 

 

Emitent jest niezależną polską firmą doradczą, specjalizującą się w profesjonalnej obsłudze podmiotów gospo-

darczych. Spółka posiada status Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu organizowanym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect i rynek Catalyst). Emitent posiada 

również znaczące doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów dokonujących inwestycji na rynku kapitało-

wym, w tym funduszy private equity lub venture capital, co znajduje potwierdzenie w projektach zrealizowa-

nych dotychczas przez Emitenta z zakresu obsługi podmiotów rynku kapitałowego. Dzięki stałej współpracy 

z doświadczonymi adwokatami, maklerami, specjalistami od wycen oraz biegłymi rewidentami Emitent oferuje 

kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Emitent posiada ponadto bardzo bogate doświadczenie 

we współpracy ze spółkami cypryjskimi, inwestującymi na polskim rynku kapitałowym. 

 

1.2. Zarząd 

 

W skład Zarządu Emitenta wchodzi: 

1/ Adam Osiński - Prezes Zarządu 
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1.3. Rada Nadzorcza 

 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

1/ Jan Tkaczow - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2/ Mirosław Pawełko - Członek Rady Nadzorczej 

3/ Piotr Sawala - Członek Rady Nadzorczej 

4/ Piotr Surmacki - Członek Rady Nadzorczej 

5/ Piotr Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej 

 

1.4. Akcjonariat 

 

Struktura kapitału zakładowego na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco: 

 

lp Seria akcji Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale za-

kładowym (w proc.) 

Udział w głosach 

(w proc.) 

1.  A 2.000.000 66,66 66,66 

2.  B 1.000.000 33,33 33,33 

Razem 3.000.000 100 100 

 

 

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających 

co najmniej 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, przedstawia się następująco: 

 

lp Oznaczenie akcjonariusza Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym  

(w proc.) 

Udział w głosach 

(w proc.) 

1.  Vandonanco Limited 1.257.400 41,91 41,91 

2.  Arkadiusz Stryja 301.545 10,05 10,05 

3.  Sagartama Investments Limited 150.000 5 5 

4.  Pozostali 1.291.055 43,04 43,04 

Razem 3.000.000 100 100 
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2. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2013 roku 

 

Pozycja Za okres 

od 01.04.2013 r. 

do 30.06.2013 r. 

Za okres  

od 01.04.2012 r. 

do 30.06.2012 r. 

Narastająco 

od 01.01.2013 r. 

do 30.06.2013 r. 

Narastająco 

od 01.01.2012 r. 

do 30.06.2012 r. 

Przychody netto ze sprzedaży  695.229,93 1.566.541,77 1.242.166,50 2.715.061,37 

Zysk/strata ze sprzedaży 169.581,52 409.574 364.862,29 735.255,12 

Zysk/strata z działalności opera-

cyjnej 

153.933,51 409.574,04 349.214,42 735.254,38 

Zysk/strata brutto 151.538,31 390.164,59 336.780,71 714.038,42 

Zysk/strata netto 112.839,31 316.014,59 268.720,71 578.341,42 

 

Pozycja Stan na dzień 

30.06.2013 r. 

Stan na dzień 

30.06.2012 r. 

Kapitał własny 4.611.291,94 2.734.757,25 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 2.640.591,99 3.059.636,04 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12.884,50 737.799,65 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 1.310.684,40 1.299.540,24 

Amortyzacja 993,90 0,00 
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3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finan-

sowe 

 

W II kwartale 2013 roku Emitent realizował konsekwentnie przyjętą strategię działania, co przełożyło się 

na wyniki finansowe prezentowane w niniejszym raporcie kwartalnym. Na wyniki Emitenta wpływ miała przy 

tym ogólna sytuacja na rynku, która wymusza coraz większą elastyczność cenową oraz spadek liczby debiutów 

na rynku NewConnect w porównaniu z II kwartałem 2012 roku. 

 

Obserwując zmieniającą się sytuację makroekonomiczną oraz sytuację na rynku kapitałowym w poprzednich 

kwartałach, Emitent podjął działania mające przygotować Emitenta na nawet długotrwałe pogorszenie się 

koniunktury gospodarczej w Polsce, a przede wszystkim na polskim rynku kapitałowym. W szczególności Emi-

tent podjął decyzję o rezygnacji z części kosztochłonnych i niskomarżowych projektów oraz projektów niosą-

cych istotne ryzyko powstawania opóźnień w zapłacie wynagrodzenia Emitenta ze strony jego klientów. 

 

Emitent zakłada, że w sytuacji obserwowanych i nadal oczekiwanych mniejszych przychodów z działalności 

związanej z obsługą emitentów rynku NewConnect, coraz więcej przychodów Emitent będzie uzyskiwał 

z działalności doradczej oraz działalności inwestycyjnej. 

 

Dzięki konsekwentnemu wdrażaniu przyjętej strategii działania, pomimo zmniejszenia się poziomu przycho-

dów ze sprzedaży oraz zysku netto w stosunku do II kwartału 2012 roku Emitent nadal uzyskuje bardzo atrak-

cyjne wyniki finansowe, a także ma podstawy do zakładania, że w kolejnych kwartałach nadal będzie generował 

istotny zysk netto, a w konsekwencji będzie mógł wypłacić swoim akcjonariuszom dywidendę z zysku za rok 

obrotowy 2013. 

 

W II kwartale 2013 roku Emitent, jako Autoryzowany Doradca, wprowadził na rynek NewConnect akcje 

trzech spółek. W II kwartale 2013 roku Emitent prowadził również prace nad wprowadzeniem do obrotu 

na rynku NewConnect akcji kolejnych nowych emitentów. Prace te zaowocowały między innymi wprowadze-

niem do obrotu na rynku NewConnect akcji kolejnego emitenta (pierwsze notowanie - 13 sierpnia b.r.). Liczba 

emitentów, których akcje Emitent, jako Autoryzowany Doradca, wprowadził do obrotu na rynku NewConnect 

w roku 2013, stawia Emitenta w ścisłej czołówce Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect. Emitent 

zakłada przy tym, że w IV kwartale 2013 roku będą mieć miejsce debiuty co najmniej kolejnych dwóch spółek, 

obsługiwanych przez Emitenta. 
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4. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz 

 

Emitent nie publikował prognoz na 2013 rok. 
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5. Informacje Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie obję-

tym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególno-

ści poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębior-

stwie. 

 

W okresie objętym raportem Emitent realizował projekt „Automatyzacja procesów biznesowych w EBC Solici-

tors Spółka Akcyjna”, na który Emitent otrzymał dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-

ści, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. „Wspieranie wdrażania elek-

tronicznego biznesu typu B2B”. Kwota dofinansowania, która została przyznana Emitentowi to 349 000 zł 

(trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 699.500 zł (sześćset 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych). Projekt zakłada stworzenie dla Emitenta nowego systemu 

klasy ERP. Stworzenie aplikacji pozwoli na automatyzację procesów biznesowych z partnerami Emitenta. 

 

W II kwartale 2013 roku Emitent konsekwentnie prowadził działania zmierzające do pozyskiwania nowych 

klientów i zleceń. 

 

W II kwartale 2013 roku podmiot zależny Emitenta, to jest EastSideCapital S.A., nabył 45 udziałów w Stratego 

- Doradztwo Księgowe sp. z o.o. reprezentujących 45 proc. kapitału zakładowego tej spółki oraz 45 proc. gło-

sów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Stratego - Doradztwo Księgowe sp. z o.o. specjalizuje się w 

świadczeniu profesjonalnych usług księgowo - rachunkowych. Emitent zamierza wspierać Stratego - Doradz-

two Księgowe sp. z o.o. w pozyskiwaniu klientów. Emitent traktuje działalność Stratego - Doradztwo Księgo-

we sp. z o.o. jako racjonalny sposób budowy wartości EastSideCapital S.A. przy wykorzystaniu kompetencji 

posiadanych zarówno przez Emitenta, jak i przez EastSideCapital S.A. 

 

W II kwartale 2013 roku Emitenta, nabył 100 udziałów EBC Incubator sp. z o.o., reprezentujących 100 proc. 

kapitału zakładowego tej spółki oraz 100 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Emitent nabył 

udziały EBC Incubator sp. z o.o. w dniu 24 kwietnia 2013 roku w zamian za łączną i ostateczną cenę w wyso-

kości 100 zł.  EBC Incubator sp. z o. jest spółką prowadzącą działalność doradcza i inwestycyjną w charakterze 

inkubatora przedsiębiorczości. Emitent nabył udziały EBC Incubator sp. z o.o. celem prowadzenia za jego 

pośrednictwem działalności inkubatora przedsiębiorczości. W maju 2013 roku EBC Incubator sp. z o.o. złoży-

ła wniosku o przyznanie dofinansowania w kwocie 9.990.250 zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyj-

na Gospodarka 2007-2013 r., działanie 3.1. Inicjowanie Działalności Inwestycyjnej. Na dzień sporządzenia 

niniejszego raportu EBC Incubator sp. z o.o. oczekuje na wyniki oceny wniosku. 
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6. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej 

 

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym Emitent posiada 240.570.280 akcji EastSi-

deCapital S.A. reprezentujących 60,44 proc. kapitału zakładowego EastSideCapital S.A. oraz 60,44 proc. gło-

sów na walnym zgromadzeniu EastSideCapital S.A. 

 

EastSideCapital S.A. - informacje podstawowe 

 

EastSideCapital S.A. jest spółką doradczą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze korporacyjnej spółek 

krajowych i zagranicznych, obsłudze projektów inwestycyjnych oraz transakcji na rynku kapitałowym. 

 

Zarząd 

 

1/ Paweł Osiński - Prezes Zarządu 

 

Adres Grzybowska 4 lok. U9B; 00-131 Warszawa 

Telefon + 48 22 380 62 91 

Fax + 48 22 380 62 92 

WWW www.eastsidecapital.eu 

NIP 7182064244 

REGON 200164818 

KRS 0000286062 

 

Akcje EastSideCapital S.A. są notowane na rynku NewConnect. 

 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi emitentów rynku NewConnect, emitent będący jednostką dominującą 

obowiązany jest do sporządzenia i przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych. Obowiązek ten nie 

dotyczy jednak przypadków, gdy emitent jest zwolniony z konsolidacji na podstawie art. 57 ustawy o rachun-

kowości, który stanowi, iż konsolidacją nie obejmuje się jednostki zależnej, jeżeli udziały tej jednostki zostały 

nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie, z wyłącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży, 

w terminie jednego roku od dnia ich nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie. Emitent informuje, 

iż akcje EastSideCapital S.A. są aktywami krótkoterminowymi. Emitent informował raportem EBI nr 16/2012, 

iż zakłada że w przeciągu jednego roku do dnia nabycia tych akcji pozyska partnera z którym wspólnie będzie 

rozwijał działalność EastSideCapital S.A., przy czym partner ten nabędzie od Emitenta akcje reprezentujące nie 

więcej niż 25 proc. kapitału zakładowego EastSideCapital S.A. oraz 25 proc. głosów na walnym zgromadzeniu 

EastSideCapital S.A. Mając powyższe na uwadze, Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania fi-

nansowego i nie sporządza skonsolidowanego raportu kwartalnego. 
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Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym Emitent posiada 100 udziałów EBC Incuba-

tor sp. z o.o., reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego tej spółki oraz 100 proc. głosów na zgroma-

dzeniu wspólników tej spółki 

 

EBC Incubator sp. z o.o. - informacje podstawowe 

 

EBC Incubator sp. z o. jest spółką prowadzącą działalność doradcza i inwestycyjną w charakterze inkubatora 

przedsiębiorczości. 

 

Emitent nabył udziały EBC Incubator sp. z o.o. w dniu 24 kwietnia 2013  roku w zamian za łączną i ostateczną 

cenę w wysokości 100 zł. Emitent nabył udziały EBC Incubator sp. z o.o. celem prowadzenia za jego pośred-

nictwem działalności inkubatora przedsiębiorczości. W maju 2013 roku EBC Incubator sp. z o.o. złożyła wnio-

sku o przyznanie dofinansowania w kwocie 9.990.250 zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-

spodarka 2007-2013 r., działanie 3.1. Inicjowanie Działalności Inwestycyjnej. Na dzień sporządzenia niniejsze-

go raportu EBC Incubator sp. z o.o. oczekuje na wyniki oceny wniosku. 

 

Zarząd 

 

1/ Magdalena Grzybowska - Prezes Zarządu 

 

Adres ul. Sienkiewicza 10, 18-400 Łomża 

Telefon 501275329 

e-mail kontakt@ebcincubator.pl 

WWW www.ebcincubator.pl 

NIP 718-208-50-45 

REGON 200222349 

KRS 0000312954 

 

 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi emitentów rynku NewConnect, emitent będący jednostką dominującą 

obowiązany jest do sporządzenia i przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych. Obowiązek ten nie 

dotyczy jednak przypadków, gdy emitent jest zwolniony z konsolidacji na podstawie art. 58 ustawy o rachun-

kowości, który stanowi, iż konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej 

jednostki są nieistotne. Emitent informuje, iż EBC Incubator sp. z o.o. nie prowadzi obecnie działalności ope-

racyjnej, a jej wyniki nie maja istotnego wpływu na sytuację finansową Emitent. Mając powyższe na uwadze, 
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Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego i nie sporządza skonsolidowanego rapor-

tu kwartalnego. 

 

 

 

Adam Osiński 

 Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A. 


