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1. Podstawowe informacje o Emitencie 
 

Nazwa  Minox S.A. 

Siedziba  ul. Echa Leśne 58, 03-257 Warszawa, Polska 

Telefon  + 48 22 614 43 55;  

Fax   + 48 22 814 37 54; 

E-mail:  info@minox.com.pl 

Stona internetowa  www.minox.pl 

 
 
 
 
 

2. Wybrane dane finansowe w PLN oraz EUR przeliczone po 
kursie średnim NBP z dnia 28 czerwca 2013r. 
(EUR/PLN=4,3292).  
 
 
Tabela 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Emitenta 
Wybrane jednostkowe 

dane finansowe 
Stan na 

30.06.2012 
w zł 

Stan na 
30.06.2013 w 

zł 

Stan na 
30.06.2012 

w EUR 

Stan na 
30.06.2013 w 

EUR 
Kapitał własny 24 869 275,10 43 109 855,33 5 744 542,90 9 957 926,48 

Należności 
długoterminowe 

0,00 0,00 0 0 

Należności 
krótkoterminowe 

11 644 624,09 8 529 602,68 2 689 786,59 1 970 249,16 

Inwestycje 
krótkoterminowe 

955 142,52 19 961 287,38 220 627,95 4 610 848,97 

Środki pieniężne i 
aktywa pieniężne 

955 142,52 156 287,38 220 627,95 36 100,75 

Zobowiązania 
długoterminowe 

12 889 219,79 11 904 699,79 2 977 275,20 2 749 861,36 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

9 048 022,93 11 031 897,48 2 089 998,83 2 548 253,14 

(źródło: MINOX S.A.) 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Tabela 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i 
strat Emitenta 

Wybrane jednostkowe 
dane finansowe 

01.01.2012-
30.06.2012 w 

zł  

01.01.2013-
30.06.2013 

w zł  

01.01.2012-
30.06.2012 w 

EUR  

01.01.2013-
30.06.2013 

w EUR 

Amortyzacja 91 840,26 108 361,74 21 214,14 25 030,43 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

14 930 476,08 12 309 159,81 3 448 784,09 2 843 287,40 

Zysk (strata) na 
sprzedaży 

569 607,94 -989 611,77 131 573,49 -228 589,99 

Zysk (strata) na 
działalności operacyjnej 

708 851,43 -838 831,41 163 737,30 -193 761,30 

Przychody finansowe 7 679,49 2 500 071,18 1 773,88 577 490,34 

Koszty finansowe 388 006,02 567 972,32 89 625,34 131 195,68 

Zysk (strata) brutto 328 524,90 1 093 267,45 75 885,82 252 533,37 

Zysk (strata) netto 231 015,90 1 093 267,45 53 362,26 252 533,37 

(źródło: MINOX S.A.) 
 

Minox S.A. tworzy grupę kapitałową, która obejmuje obecnie cztery spółki 

zależne: Minox-Trans Sp. z o.o., T&P Holding Sp. z o.o., Fun Factory Sp. 

z o.o. Sp. k. oraz Skibud Sp. z o.o. 

Pierwszy z wymienionych podmiotów powstał w 2002 roku. Oferuje usługi 

transportowe, specjalizuje się zwłaszcza w przewozach materiałów i 

maszyn budowlanych, elementów gabarytowych, drewna, stali oraz 

kontenerów. 

T&P Holding Sp. z o.o. obsługuje na użytek własny nieruchomości. 

Trzecia z wymienionych firm nie prowadzi aktualnie działalności 

operacyjnej, ale przewiduje rozpoczęcie w niedługim czasie sprzedaży 

internetowej oraz sprzedaży usług budowlanych. Spółka Skibud oferuje 

natomiast hurtową sprzedaż materiałów budowlanych. 



 

 

W spółce T&P Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Emitent 

posiada 189.794 udziałów o łącznej wartości 5.960.065 zł, co daje 100 

głosów. W spółce Minox-Trans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Minox 

S.A. ma 10.800 udziałów o wartości 1 080 000 zł, co daje 100% udziałów 

w kapitale zakładowym i taki sam pro głosów na Zgromadzeniu 

Wspólników. W spółce Fun Factory Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 

Warszawie Emitent posiada 95% głosów. W Skibud Sp. z o.o. Emitent (w 

okresie objętym raportem) zakupił 100% udziałów. 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi emitentów rynku NewConnect, 

Spółka będąca jednostką dominującą, zobowiązana jest do sporządzania 

i przekazywania skonsolidowanych raportów półrocznych. Obowiązek ten 

nie dotyczy jednak przypadków, gdy emitent jest zwolniony z konsolidacji 

na podstawie art. 57 ustawy o rachunkowości, 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.  

Konsolidacją objęte są: Minox SA, T& P Holding Sp. z o.o., Minox-Trans 

Sp. z o.o. i Fun Factory Sp. z o.o. Sp. komandytowa. Dane finansowe 

spółki Skibud Sp. z o.o. nie podlegają konsolidacji z uwagi na fakt, iż 

udziały Skibud Sp. z o.o.  są aktywami krótkoterminowymi i Emitent 

zakłada, że w przeciągu jednego roku do dnia nabycia tych walorów 

pozyska partnera, z którym wspólnie będzie rozwijał działalność Skibud 

Sp. z o.o., przy czym partner ten nabędzie od Emitenta akcje 

reprezentujące nie więcej niż 51 proc. kapitału zakładowego oraz 51 

proc. głosów na walnym zgromadzeniu Skibud Sp. z o.o. Mając 

powyższe na uwadze, Emitent nie ujmuje w  skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym danych spółki Skibud Sp. z o.o. 

 
 
 
 



 

 

 
Tabela 3. Wybrane skonsolidowane dane z bilansu Emitenta 

Wybrane 
skonsolidowane dane 

finansowe 

Stan na 
30.06.2012 

w zł 

Stan na 
30.06.2013 w 

zł 

Stan na 
30.06.2012 

w EUR  

Stan na 
30.06.2013 w 

EUR 
Kapitał własny 26 255 913,42 56 819 631,04 6 064 841,87 13 124 741,53 

Należności 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności 
krótkoterminowe 

13 619 851,13 11 000 540,08 3 146 043,41 2 541 009,90 

Inwestycje 
krótkoterminowe 

3 276 217,43 25 468 959,48 756 772,02 5 883 063,73 

Środki pieniężne i 
aktywa pieniężne 

3 276 217,43 5 663 959,48 756 772,02 1 308 315,50 

Zobowiązania 
długoterminowe 

22 979 232,52 46 305 543,38 5 307 962,79 10 696 097,06 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

9 712 261,32 12 052 191,18 2 243 430,96 2 783 930,33 

 (źródło: MINOX S.A.) 
 
Tabela 4. Wybrane skonsolidowane dane z rachunku zysków i strat 
Emitenta 

Wybrane 
skonsolidowane 
dane finansowe 

01.01.2012-
30.06.2012 w 

zł  

01.01.2013-
31.06.2013 w 

zł  

01.01.2012-
30.06.2012 w 

EUR  

01.01.2013-
31.06.2013 

w EUR  

Amortyzacja 203 521,61 150 383,88 47 011,37 34 737,11 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

16 540 741,68 15 557 768,71 3 820 738,63 3 593 682,14 

Zysk (strata) na 
sprzedaży 

1 035 251,28 -648 712,26 239 132,24 -149 845,76 

Zysk (strata) na 
działalności 
operacyjnej 

1 163 354,77 12 090 671,56 268 722,81 2 792 818,90 

Przychody finansowe 9 192,16 2 500 754,04 2 123,29 577 648,07 

Koszty finansowe 770 203,78 1 035 377,82 177 909,03 239 161,47 

Zysk (strata) brutto 402 343,15 13 556 047,78 92 937,07 3 131 305,50 

Zysk (strata) netto 18 941,12 15 483 659,60 4 375,20 3 576 563,71 

 (źródło: MINOX S.A.) 

 
 
 



 

 

 
3. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe 

obejmujące okres pierwszych sześciu 
miesięcy roku obrotowego. 

 
Załącznik 1 – Jednostkowy Bilans Minox S.A. na dzień 30 czerwca 2013r. 
Załącznik 2 – Jednostkowy Rachunek Zysków i Strat Minox S.A. 

obejmujący okres pierwszych sześciu miesięcy roku 2013. 
Załącznik 3 - Skonsolidowany Bilans Minox S.A. na dzień 30 czerwca 

2013r. 
Załącznik 4 - Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Minox S.A. 

obejmujący okres pierwszych sześciu miesięcy roku 2013. 
 
4. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Emitenta 

oraz zasad sporządzania półrocznego skróconego 
sprawozdania finansowego, zawierające również opis 
podstawowych zagrożeń i ryzyka, które zdaniem 
Emitenta są istone dla oceny jego zdolności 
wywiązywania się ze zobowiązań wynikacjących z 
wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych. 

 
 

4.1. Istotne zmiany pozycji bilansu 
 
Dane jednostkowe 
 
W raportowanym okresie poziom należności krótkoterminowych (8,53 
mln zł) spadł w stosunku rocznym aż o 26,8 proc. Należy odnotować 
także znaczną zniżkę kwoty środków pieniężnych (z 2,2 mln zł  do 156 
tys. zł),co było związane z zatowarowaniem marketu budowlanego  
„Mrówka”.  
Zmianie uległa też struktura zobowiązań, ponieważ zwiększyły się 
jedynie zobowiązania krótkoterminowe. Należy jednak odnotować, iż w 
pierwszym półroczy 2013 roku miała miejsce rejestracja podwyższenia 
kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii D, co skutkowało 
wzrostem kapitałów własnych do kwoty 43,1 mln zł. Dlatego też wskaźnik 
zadłużenia kapitału własnego znacząco się poprawił i wyniósł zaledwie 
53 proc. 



 

 

Dane skonsolidowane 
 
W bilansie Grupy widoczny jest znaczny wzrost w relacji rocznej poziomu 
kapitału własnego (z 35,6 mln zł do 56,8 mln zł), co było związane z 
emisją akcji serii D opisaną przy danych jednostkowych.  
Poprawie uległa struktura zobowiązań. Należy zaznaczyć, iż wzrosły 
zobowiązania długoterminowe przy jednoczesnej redukcji zobowiązań 
krótkoterminowych. Ponadto znaczące zwiększenie kapitałów własnych 
wpłynęło na poprawę wskaźnika zadłużenia tychże kapitałów. 
 
4.2. Istotne zmiany pozycji rachunku zysków i strat 

 
Dane jednostkowe 
W stosunku rocznym zauważalny jest spadek przychodów kwartalnych z 
14,9 mln zł do 12,3 mln zł, co należy odbierać przede wszystkim jako 
rezultat przedłużającej się zimy, a tym samym późniejszego rozpoczęcia 
się robót budowlanych. 

 
Ponadto sytuacja w branży budowlanej nadal pozostawała słaba. 
Szczególnie słabo wypadła w badanym okresie dynamika produkcji 
budowlano-montażowej (w kwietniu spadek o 23,1%. r/r, w maju o 
27,5%. r/r, zaś w czerwcu o 18,3% r/r).  
Firma poniosła straty na sprzedaży. Co do wyniku netto, to należy 
zwrócić uwagę na wysokie przychody finansowe, których wartość 
wyniosła 2,5 mln zł. Były one wynikiem przeszacowania wartości 
udziałów spółki Skibud Sp. z o.o.  Dzięki temu Emitent wygenerował zysk 
netto na poziomie 1,95 mln zł, co stanowiło wzrost o 91,3 proc. w 
porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. 
 
Dane skonsolidowane 
Wyniki całej grupy kapitałowej, której Spółka przewodzi, prezentowały się 
lepiej od rezultatów jednostkowych, a także lepiej od ubiegłorocznych 
wyników skonsolidowanych. W stosunku rocznym nastąpiło zmniejszenie 
przychodów o 10,8 proc., co z kolei było związane ze spadkiem 
przychodów Emitenta  w wyniku trwającej dość długo zimy i związanymi z 
tym opóźnieniami z rozpoczęciem robót budowlanych. Spółka 
wygenerowała zysk na działalności operacyjnej ponad sześciokrotnie 
wyższy niż w roku ubiegłym. W rezultacie Emitent osiągnął bardzo 
wysoki zysk netto w kwocie 16,4 mln zł, co jest wynikiem znacząco 
lepszym od ubiegłorocznego i tego z poprzedniego kwartału. 
 
W pierwszym półroczu 2013 roku Minox S.A. prowadził i systematycznie 
rozwijał swoją stałą działalność. Dotyczy to zwłaszcza działalności 
marketu budowlanego „Mrówka”, otwartego we wrześniu ubiegłego roku. 
W ten sposób zakres działalności Minox S.A. (będącej jednym z 
największych dystrybutorów materiałów budowlanych i wykończeniowych 



 

 

w województwie mazowieckim), poszerzył się o segment handlu 
detalicznego, podczas gdy wcześniej Spółka skupiała się na dystrybucji 
hurtowej. Dzięki „Mrówce” przychody i zyski Emitenta stale rosną. Spółka 
planuje też budowę kolejnego marketu budowlanego w jednej z 
mniejszych miejscowości na terenie województwa mazowieckiego.  
W pierwszym półroczu 2013 roku Emitent dokonał także zakupu 100% 
udziałów w Skibbud Sp. z o.o. zajmującej się hurtową sprzedażą 
materiałów budowlanych. Źródło finansowania dla wspomnianej 
transakcji stanowiła uchwalona 27 marca 2013 emisja akcji serii D. 
Subskrypcja wspomnianych walorów rozpoczęła się 28 marca 2013r., a 
zakończyła 10 kwietnia 2013 roku. Przydział akcji nastąpił natomiast 
dzień później. Akcje serii D w liczbie 184.462.766 zostały objęte przez 
cztery podmioty. 18 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
w drodze emisji papierów wspomnianej serii, w wyniku czego kapitał 
zakładowy MINOX S.A. został podwyższony z kwoty 3.452.645,1 zł do 
kwoty 21.915.411,10 zł.  
27 maja 2013r. Emitent otrzymał także informację z Sądu Rejonowego 
dla m.st. Warszawy, który to 15 maja 2013 roku postanowił wpisać Minox 
S.A. jako jedynego wspólnika Skibbud Sp. z o.o. Emitent posiada 
364.100 udziałów w wspomnianej firmie, których łączna wartość 
nominalna to 17.605.000 zł. 
 
 
Zasady sporządzania półrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego 

 
Wskazane w bilansie na koniec półrocza aktywa i pasywa(pomijając te, które wskazano w wartości 
nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi  przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości: 



 

 

 
 
 
 
Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka, które zdaniem Emitenta są 
istone dla oceny jego zdolności wywiązywania się ze zobowiązań 
wynikacjących z wyemitowanych dłużnych instrumentów 
finansowych  
 
Ryzyko związane z celami strategicznymi 
Popyt na produkty i usługi oferowane przez Emitenta wynika z ogólnej 
sytuacji gospodarczej Polski oraz z kondycji branży budowlanej, w jakiej 
działa Emitent. Przyjęte  cele strategiczne, zmierzające do zwiększenia 
sprzedaży oferowanego asortymentu oraz poprawy poprzez to wyników 
finansowych obciążone są znacznym ryzykiem. Trudności z osiągnięciem 
założonych celów strategicznych mogą być następstwem wpływu wielu 
nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych. (przepisy prawa, ceny 
nieruchomości, stosunek podaży i popytu, warunki atmosferyczne, itp.). 
W związku z powyższym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez 
Emitenta zależą od jego zdolności do skutecznej realizacji i modyfikacji 
opracowanej długoterminowej strategii. Działania Emitenta, które okażą 
się nietrafne w wyniku złej oceny sytuacji bądź nieumiejętnego 
dostosowania się do zmiennych warunków otoczenia, w tym konkurencji 
mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność oraz sytuację 



 

 

finansowo-majątkową Emitenta. W celu ograniczenia tego ryzyka Zarząd 
na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny 
wpływ na działalność i wyniki Emitenta, a w razie potrzeby podejmuje 
niezbędne decyzje i działania. Przyjęta do tej pory strategia przynosi 
oczekiwane efekty.  
 
Ryzyko związane z tendencjami rynkowymi 
Pomimo obserwowanej w ostatnim czasie poprawy sytuacja w sektorze 
produkcji budowlano – montażowej nadal pozostaje ona dość niestabilna. 
W dalszym ciągu daje się odczuć wpływ kryzysu światowego na rynkach 
finansowych, który przełożył się na kondycję gospodarki realnej. 
Trudności na rynku budowlanym wpływają na zmienianie się rynkowych 
trendów jak i preferencji klientów m.in. w zakresie oferowanych przez 
Emitenta produktów i usług. Czynnik ten stanowi obszar ryzyka, z uwagi 
na fakt, iż nie ma pewności czy Emitent prawidłowo oceni potrzeby rynku. 
Istnieje zatem niebezpieczeństwo błędnej identyfikacji preferencji 
rynkowych poprzez zaoferowanie produktu, na który nie będzie popytu, 
co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na kondycję finansową. 
W celu ograniczenia negatywnego wpływ tego czynnika Emitent na 
bieżąco obserwuje aktualne zmiany rynkowe, tak by móc szybko i 
elastycznie dostosować do nich swoją ofertę. Pomoce w ograniczaniu 
tego rodzaju niepewności są działania polegające na stałym poszerzaniu 
asortymentu jak i podnoszeniu kwalifikacji handlowców.  
 
Ryzyko utraty istotnych pracowników 
Dobry wynik finansowy Emitenta w przeważającym stopniu  uzależniony 
jest od wiedzy, know-how, kreatywności, zaangażowania oraz 
kompetencji osób odpowiedzialnych za obsługę i kontakt z klientem. 
Wysoki potencjał w zakresie zasobów ludzkich przekłada się na silniejszą 
pozycję konkurencyjną na rynku. Działalność Emitenta ma charakter 
handlowy co oznacza, że w głównej mierze potrzebuje skutecznych i 
doświadczonych przedstawicieli handlowych oraz sprzedawców. Utrata 
kluczowych pracowników, w szczególności w tym obszarze, może 
skutkować spadkiem poziomu sprzedaży Emitenta. Znalezienie 
skutecznych handlowców jest często procesem długotrwałym. Emitent 
stara się minimalizować wystąpienie ryzyka utraty kluczowych 
pracowników poprzez stałą, elastyczną i aktywną politykę w zakresie 
oferowanych pracownikom warunków pracy i wynagradzania oraz 
poprzez stosowanie programów motywacyjnych przeznaczonych dla 
kluczowych pracowników. W związku z faktem, iż dalszy rozwój Emitenta 
wymagać będzie nawiązania współpracy z nowymi specjalistami Emitent 
prowadzi stałą i aktywną politykę obserwacji rynku w zakresie 
pozyskiwania nowych handlowców. Podejmowane są także aktywne 
działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji dotychczasowych 
współpracowników. 
 



 

 

Ryzyko utraty zaufania odbiorców wobec Emitentów 
W branży budowlanej zaufanie odbiorców stanowi istotny element 
prowadzonej współpracy. Ze względu na specyficzne cechy oferowanych 
produktów występuje możliwość utraty dobrej opinii. Do takiej sytuacji 
przyczynić się mogą zakłócenia w dostawach, nieplanowane przestoje, 
niska jakość produktów będąca efektem wadliwej pracy urządzeń bądź 
błędu ludzkiego w toku produkcji. Wszystkie te negatywne czynniki mogą 
wpłynąć na pogorszenie wizerunku Emitenta. Utrata zaufania może 
przełożyć się także na zdolność Emitenta do pozyskiwania nowych 
zamówień i klientów. Powyższe ryzyko ograniczane jest przede 
wszystkim przez dokładny system kontroli jakości. Dodatkowo Emitent 
korzysta z wieloletniego doświadczenia jakie posiada w prowadzeniu tej 
działalności, które zdobył sprzedając materiały budowlane i 
wykończeniowe. Współpraca z najlepszymi dostawcami oraz 
wykwalifikowana kadra w ocenie Spółki stanowią odpowiednią gwarancję 
należytej realizacji zamówień, co z kolei zdecydowanie ogranicza 
omawiane ryzyko.  
 
Ryzyko związane z ograniczeniem kręgu odbiorców 
Do docelowej grupy odbiorców produktów Emitenta można zaliczyć 
developerów i ich podwykonawców, małe i średnie firm budowlane oraz 
inwestorów indywidualnych. Prowadzenie działalności w ograniczonym 
obszarze może spowodować, że rynek potencjalnych nabywców może 
się nasycać, co negatywnie przełoży się na wielkość popytu na 
asortyment Emitenta. Dodatkowo ciągle nienajlepsza kondycja na rynku 
budowlanym jest kolejnym czynnikiem, który może mieć wpływ na 
pogorszenie się wyników finansowych. Pomysłem na poprawę 
rentowności spółki i zabezpieczenie jej przyszłości jest poszerzenie 
obszaru działalności. Emitent we współpracy z grupą PSB rozpoczął 
współprace mająca na celu zwiększenie zasięgu działalności, chcąc 
zintensyfikować ofertę skierowaną do klientów indywidualnych poprzez 
otwarcie marketów budowlanych z sieci „Mrówka”.  
 
Ryzyko związane z jednoosobowym Zarządem Emitenta 
Zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta, Zarząd Minox S.A. może 
składać się z 1 do 3 osób. Aktualnie Zarząd tworzy jednoosobowo Pan 
Tomasz Olszewski, będący akcjonariuszem Emitenta. Sukces Emitenta 
w dużej mierze uzależniony będzie od stabilności współpracy z osobami 
zarządzającymi Spółką w przyszłości, w tym w szczególności z 
Prezesem Zarządu. 
 
Ryzyko związane z emisją obligacji 
W dniu 13 kwietnia 2012 roku Zarząd Minox S.A. podjął uchwałę ws. 
Emisji obligacji serii A. W efekcie zostało wemitowanych 48.200 obligacji 
o wartości nominalnej 100 zł z dniem wykupu ustalonym na 25 kwietnia 
2014 roku.  



 

 

Wyemitowanie obligacji wiąże się ryzykiem kredytowym Emitenta, a więc 
jego zdolnością do terminowej realizacji zobowiązań z tytułu obligacji. 
Emitent może nie być w stanie wywiązać się ze zobowiązań w terminie, 
co może negatywnie wpłynąć na jego funkcjonowanie.  
W celu uniknięcia takiej sytuacji Emitent dokonał zabezpieczenia 
należności obligatariuszy poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na 
18.918.248 akcjach Emitenta, stanowiących 54,79% wszystkich akcji, 
których właścicielem są Yalcin Trading Limited i Pan Tomasz Olszewski. 
Oba zastawy zostały wpisane do rejestru. 
 

5. Oświadczenie Zarządu 
 
Zarząd Minox S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, 
półroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne 
sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości 
oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 
majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że 
półroczne sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz 
rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych 
zagrożeń i ryzyka. 
 

Tomasz Olszewski – Prezes Zarządu 


