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1. List do Akcjonariuszy 

Oleśnica, 06 maja 2014 r. 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

niniejszym składam na Państwa ręce jednostkowy raport roczny za rok 2013 spółki Yureco 

S.A wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. 

Dokument ten przedstawia ogólną sytuację ekonomiczną, finansową oraz organizacyjną 

naszej Spółki. Zawiera informacje na temat wybranych danych finansowych, czynników, 

zdarzeń oraz aktywności Spółki w okresie objętym raportem. 

Rok 2013 to okres kluczowy dla spółki z dwóch względów. Przede wszystkim wygrany 

przetarg na budowę sieci telekomunikacyjnej w Gminie Dobroszyce o wartości prawie 

3mln zł. Z drugiej strony bieżąca działalność, dzięki znacznym redukcjom kosztów stałych 

i systematycznemu wzrostowi przychodów, generuje dużo większe zyski niż w latach 

poprzednich. Co więcej w ocenie Zarządu jest to trend, który nadal będzie utrzymywany.  

Modernizacje własnych zasobów sieciowych do standardów NGA, bezpośrednio wpłynęły 

na  jakość i wizerunek usług wśród klientów. Rozpoczęliśmy komunikację nowej marki RDI 

„FiberMAX’’, która ma za zadanie uświadomić klientom bezsprzeczną wyższość naszej 

technologii nad konkurencją. W roku 2014 marka FiberMAX będzie kluczowym elementem 

marketingu spółki. 

Rok 2013 również był okresem intensywnego rozwoju usługi telewizji cyfrowej RDI TV. 

Oferta została poszerzona o kolejne kanały (również w jakości HD). Zastosowane 

wyjątkowe na rynku rozwiązania takie jak: nPVR, Catch-up, PauseLiveTV przekonują 

potencjalnych klientów do wybrania naszej oferty. 

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyliście. Zapraszamy do zapoznania się 

zraportem rocznym. 
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2. Podstawowe informacje o Spółce  

 

3. Wybrane jednostkowe dane finansowe zawierające podstawowe 
pozycje rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 

Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz 

przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Yureco S.A. w okresie od 

1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zostały zaprezentowane w poniższych 

tabelach. 

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy 

Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 

Pozycje rachunku wyników przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią 

arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski 

i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. 

Tabela: Kursy wymiany EUR/PLN. 

Okres obrotowy Średni kurs Kurs na ostatni dzień okresu 

01.01.2012-31.12.2012 4,11 PLN 4,09 PLN 

01.01.2013-31.12.2013 4,21 PLN 4,15 PLN 
      Źródło: NBP; opracowanie własne. 

 

Tabela:  Wybrane pozycje bilansu Emitenta wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wraz z 

danymi porównywalnymi na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz dane przeliczone na euro. 
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 Na 
31.12.2012 

Na 
31.12.2013 

Na 
31.12.2012 

Na 
31.12.2013 

 Dane w tys. PLN Dane w tys. EUR 

Aktywa razem 
5 285,00 5 214,80 1 292,75 1 256,58 

Kapitał własny 
2 786,14 3 416,74 681,51 823,31 

Należności 
długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności 
krótkoterminowe 166,52 124,80 40,73 30,07 

Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 6,02 722,62 1,47 174,13 

Zobowiązania 
długoterminowe 1 075,65 718,03 263,11 173,02 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 1 098,30 1 053,04 268,65 253,74 

Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania 2 498,86 1 798,06 611,24 433,27 

Źródło: sprawozdanie finansowe Emitenta za 2013 rok. 

Tabela: Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta za 2013r. wraz z danymi 

porównywalnymi za 2012 r. oraz dane przeliczone na euro 

 01.01.2012-
31.12.2012 

01.01.2013-
31.12.2013 

01.01.2012-
31.12.2012 

01.01.2013-
31.12.2013 

 Dane w tys. PLN Dane w tys. EUR 

Przychody netto ze 
sprzedaży 5 021,76 6 713,28 1 198,51 1 594,60 

Amortyzacja 
1 070,47 1 117,97 255,48 265,55 

Zysk/strata na sprzedaży 
-204,80 535,63 -48,88 127,23 

Zysk/strata na 
działalności operacyjnej 114,52 831,85 27,33 197,59 

EBITDA 
1 184,99 1 949,76 282,81 463,13 

Zysk/strata brutto 
27,28 800,55 6,51 190,15 

Zysk/strata netto 
9,83 638,03 2,35 151,55 
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 Źródło: sprawozdania finansowe Emitenta za 2013 rok. 

4. Komentarz Zarządu Yureco S.A. do wyników finansowych spółki w 

2013 roku 

Rok 2013 to stabilny, organiczny wzrost bazy abonentów naszych usług, liczba 

aktywnych umów na koniec roku wynosiła 8588 sztuk. Tym sposobem ugruntowaliśmy 

pozycję lidera na lokalnym rynku. 

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 6 642 516,30, oznacza to wzrost o ponad 

32% w stosunku do roku 2012. Spółka wygenerowała również w tym samym okresie 

638 027,84 zł zysku. Bezpośredni wpływ na ten wynik miały m.in. przychody z tytułu 

wykonanych prac przy budowie sieci telekomunikacyjnej dla gminy Dobroszyce. 

Dzięki rozpoczętym redukcjom kosztów stałych również zyskowność z bieżącej 

działalności jest na dużo większym poziomie niż w roku ubiegłym. Jest to proces 

długoterminowy, a swoją kulminację oraz bezpośredni wpływ na wynik finansowy 

będzie miał w 2014 roku. Finałem tego procesu może być podjęcie uchwały o wypłacie 

dywidendy akcjonariuszom. O dalszym przebiegu tego procesu Zarząd będzie 

informował przy okazji raportów kwartalnych za rok 2014. 

Spółka systematycznie obniża swoje zobowiązania krótko jak i długoterminowe, 

które łącznie na koniec roku 2013 wynosiły 1 771 071,96 zł, z czego kwota 705 930,40 zł 

stanowi kredyt hipoteczny nieruchomości, której rynkowa wartość to około  

2 000 000,00 zł.  

Rok 2013 to również kontynuacja strategii „100% NGA’’, której celem jest 

modernizacja całych zasobów kablowych do pokrycia zasięgiem usługi FiberMAX. Jej 

koniec przewidywany jest na rok 2015. 

Spółka przechodzi kluczowy dla jej działalności okres, który będzie miał pozytywny 

wpływ na wyniki finansowe w przyszłych latach. 
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5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za 2013 rok 
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I. Podstawowe informacje o Spółce 

 

II. Profil działalności Spółki 

Główna działalność Yureco S.A. skupia się na dostarczaniu usług dostępu do Internetu oraz 

usług towarzyszących w oparciu o infrastrukturę sieci Internet w postaci telefonu 

stacjonarnego i telewizji cyfrowej, a także komplementarnej usługi monitoringu domu dla 

Klientów indywidualnych. Pozwoliło to Spółce na znaczny wzrost rynku docelowego, 

a dzięki synergii oferowanych usług i tym samym konkurencyjnej ofercie przy 

jednoczesnym stałym zwiększaniu zasięgu działalności, Spółka progresywnie zwiększa 

liczbę swoich nowych Klientów, a także rozszerza pakiety usług swoich stałych abonentów. 

Spółka ma podpisane umowy na dostęp do kanalizacji kablowej z ORANGE Polska S.A. oraz 

dostęp telekomunikacyjny do lokalnej pętli abonenckiej ORANGE Polska S.A. na terenie 

całego kraju. Dzięki temu Spółka obecnie ma możliwość świadczenia swoich usług na 

terenie całego kraju, co pozwala na prowadzenie działalności na znacznie większym 

obszarze, niż to miało miejsce w przeszłości. Tym samym Emitent buduje coraz silniejszą 

pozycję na ogólnopolskim rynku dostawców usług dostępu do Internetu.  

Yureco S.A. posiada status Local Internet Registry (LIR) nadawany przez RIPE NCC z siedzibą 

w Amsterdamie. Własny numer Autonomous System (AS50387) daje prawo uczestniczenia 

w wymianie ruchu z każdym operatorem Internetu na świecie, jak również prawo wymiany 

ruchu w węzłach międzyoperatorskich. 

Model prowadzonej działalności ma charakter abonencki, dzięki czemu głównym źródłem 

przychodu są comiesięczne stałe opłaty abonenckie wynikające z podpisanych umów 

długoterminowych. Dzięki takiemu modelowi i elastycznemu, stale rozwijanemu pakietowi 
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usług dodatkowych w ostatnich latach Spółka stale zwiększa liczbę Klientów oraz posiada 

stabilne przychody. 

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 

(26.11.Z)  Produkcja elementów elektronicznych; 

(26.12.Z)  Produkcja elektronicznych obwodów drukowych; 

(26.20.Z)  Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; 

(26.30.Z)  Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego; 

(26.40.Z)  Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku; 

(42.22.Z)  Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych; 

(43.29.Z)  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; 

(46.51.Z)   Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; 

(46.52.Z )  Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do 

niego; 

(46.66.Z)  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych; 

(47.41.Z) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

(47.42.Z) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach; 

(47.43.Z) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

(47.61.Z)  Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

(47.62.Z)  Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach; 

(47.63.Z) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach; 

(47.65.Z)  Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

(47.91.Z)  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet; 

(59.11.Z)  Działalność związana z produkcją filmów nagrań wideo i programów 

telewizyjnych; 

(59.13.Z)  Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych; 

(60.10.Z)  Nadawanie programów radiofonicznych; 

(60.20.Z) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; 
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(61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; 

(61.20.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 

telekomunikacji satelitarnej; 

(61.30.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej; 

(61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; 

(62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem; 

(62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 

(62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; 

(62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych; 

(63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność; 

(63.12.Z) Działalność portali internetowych; 

(64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów; 

(68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 

(68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 

(68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 

(68.32.Z)Zarządzanie nieruchomościami wykonywane zlecenie; 

(73.12.A ) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; 

(73.12.C) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (internet); 

(74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; 

(77.22.Z) Wypożyczanie kaset wideo, płyt, DVD itp.; 

(77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, 

gdzie indziej niesklasyfikowane; 

(95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; 

(95.12.Z)Naprawa i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego. 

III. Struktura organizacyjna Spółki 

Niniejszy dział zawiera informacje na temat struktury organizacyjnej Emitenta, a także akcji 

znajdujących się w posiadaniu członków organów zarządzających i nadzorczych Spółki. 

Spółka Yureco S.A. nie tworzy grupy kapitałowej, jak również nie posiada podmiotów 

zależnych, a także nie pozostaje w stosunku zależności od innego podmiotu. 
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Inne powiązania majątkowe i organizacyjne pomiędzy Spółką, a osobami wchodzącymi w 

skład organów spółki lub głównymi akcjonariuszami przedstawia poniższa tabela. 

Tabela: Powiązania kapitałowe osób wchodzących w skład organów 

Imię i Nazwisko Funkcja w organach Spółki % udział 
akcji 

% udział 
głosów w 

WZA 

Jerzy Dudkowski Prezes Zarządu Spółki 15,81% 15,81% 

Michał Dudkowski Wiceprezes Zarządu Spółki 23,72% 23,72% 

Joanna Telka --- Dudkowska Przewodnicząca Rady Nadzorczej 0,39% 0,39% 

Jarosław Golecki Członek Rady Nadzorczej 0,58% 0,58% 

Andrzej Konarski Członek Rady Nadzorczej 0,32% 0,32% 

Zbigniew Adamczak Członek Rady Nadzorczej 0,35% 0,35% 

IV. Sposób reprezentacji Spółki. 
Do reprezentowania Spółki oraz składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest 

samodzielnie członek Zarządu pełniący funkcję Prezesa Zarządu lub członek Zarządu 

pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu. Każdy z pozostałych członków Zarządu uprawniony 

jest do reprezentowania Spółki oraz składania oświadczeń w imieniu Spółki wspólnie 

z członkiem Zarządu pełniącym funkcję Prezesa Zarządu lub z członkiem Zarządu 

pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu lub z prokurentem. 

V. Zatrudnienie i sytuacja kadrowa spółki 

Na koniec 2013 roku w Spółce było zatrudnionych 20 osób, na umowę o pracę. 

Wynagrodzenia za 2013 rok wyniosły 1 332 306,82 zł brutto. 

Koszty związane z wynagrodzeniami osób wchodzących w skład organów zarządzających 

i nadzorujących osiągnęły poziom 220 000,00 zł brutto. 
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VI. Organy spółki 

 

 

 

 

VII. Działalność Spółki w roku 2013. 

Yureco S.A. świadczy swoje usługi w oparciu o własną infrastrukturę sieciową wspomaganą 

przez nowoczesną technologię i wypracowane na przestrzeni lat własne systemy obsługi 

Klienta, oraz zarządzanie rozproszoną infrastrukturą sieciową. Dzięki kilkunastoletniemu 

doświadczeniu Yureco S.A. w dostarczaniu usług dostępu do Internetu, spółka zbudowała 

silną, stabilną pozycję rynkową, co potwierdza stale rosnąca liczba klientów 

abonamentowych oraz systematycznie rosnące przychody Spółki. 
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Podstawowe usługi oferowane przez Yureco S.A. to: 

 dostęp do Internetu, 

 telefon stacjonarny, 

 telewizja cyfrowa, 

 monitoring obiektów. 

 

W 2013 roku Spółka konsekwentnie realizowała przyjętą strategię rozwoju, zgodnie z 

założonymi celami emisyjnymi. Rok 2013 to kolejne prace nad modernizacją sieci kablowej 

do standardu NGA. Dzięki temu spółka oferuje nową, ulepszoną ofertę usługi telewizji 

cyfrowej wraz z Internetem FiberMAX. Koniec modernizacji (której celem jest posiadanie 

100% zasobów kablowych w standardzie NGA) zaplanowany jest na koniec roku 2015. 

Raportowany okres to przede wszystkim bardzo intensywne działania związane z realizacją 

przedmiotu umowy na zaprojektowanie, wykonanie, a także uruchomienie infrastruktury 

sieci szerokopasmowej na terenie gminy Dobroszyce w ramach projektu „Budowa 

infrastruktury informatycznej dla osób wykluczonych w gminie Dobroszyce’’, o którym 

Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 8/2013 w dniu 14 maja 2013 r. Wytężona praca 

zaowocowała przedterminowym zakończeniem prac przewidzianych w harmonogramie 

na dany okres. 

W raportowanym okresie kontynuowano skup akcji własnych zgodnie z uchwałą Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 18 z dnia 5 czerwca 2013 r. W 2013 roku Spółka nabyła 

łącznie 6100 akcji własnych, co stanowi 0,096% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,096 % 

w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.  

Był to jednocześnie okres reorganizacji i intensywnego planowania rozwoju Spółki. 

Szczególny nacisk położony został na redukcję kosztów stałych.  

W celu utrzymania jak najwyższej jakości obsługi klienta w czerwcu 2013 roku spółka 

uruchomiła usługę Helpdesku, która przyjmuje zgłoszenia od abonentów 7 dni w tygodniu 

w godzinach 08:00-24:00.  

Emitent uruchomił transmisję 10 Gbps na relacji Oleśnica --- Warszawa, dzięki której 

zwiększyła się pojemność sieci szkieletowej, co dało możliwość oferowania łącz o jeszcze 

większej prędkości. 
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W minionym roku prowadzone były prace projektowe umożliwiające realizację 

inwestycji światłowodowych oraz prace przygotowawcze pod nowe inwestycje 

telekomunikacyjne na terenie zasięgu sieci. Dokonywano m.in. dalszej modernizacji 

istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, przebudowy stacji nadawczych, modernizacji 

linków radiowych, jak również licznych prac ziemnych i innych robót w zakresie 

modernizacji szkieletów światłowodowych w celu poprawy jakości i rozszerzenia pakietu 

usług. Modernizacje dotyczyły infrastruktury znajdującej się na terenie miasta Oleśnicy, 

Wrocławia i okolic w województwach dolnośląskim i wielkopolskim. W celu pozyskania 

nowych klientów oraz zwiększenia wielkości sprzedaży Spółka prowadziła 

intensywne działania marketingowo-sprzedażowe. 

Emitent wprowadza wciąż nowe oferty i promocje, a także stale szuka coraz 

bardziej efektywnych rozwiązań dla pozyskiwania nowych Klientów, jednocześnie 

troszcząc się o rozwiązania pozwalające na kontynuowanie umów z 

dotychczasowymi Abonentami. 

W związku ze zmianą sposobu nadawania telewizji analogowej na cyfrową, 

intensywne prace wykonane zostały w zasobach największej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Oleśnicy. W ramach tego projektu Spółka zaopatrzyła Klientów 

końcowych w dekodery służące do odbioru telewizji cyfrowej. 

Wkład i zaangażowanie w rozwój przedsiębiorstwa został zauważony nie tylko 

w kręgach klientów Emitenta, ale również po raz kolejny przez lokalne władze. 

Spółka została już po raz trzeci nominowana, a w rezultacie otrzymała złotą 

nagrodę podczas XIII edycji Oleśnickiego Sukcesu Gospodarczego w kategorii "Za 

szczególne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorstwa". 

 

VIII. Kierunki Rozwoju Spółki (Cele i Strategie) 

Podstawowym elementem strategii rozwoju Spółki pozostaje zwiększanie swojej pozycji 

konkurencyjnej. Emitent nieustannie planuje wykorzystywać posiadane know-how, 

doświadczenie oraz współpracę ze swoimi kontrahentami, jak również zamierza korzystać 

z efektu skali i efektu synergii świadczonych pakietowo usług. W kolejnych latach Zarząd 

oczekuje dalszego istotnego zwiększenia popytu na swoje usługi. Zarząd Spółki w strategii 

zakłada zwiększanie udziału w rynku poprzez między innymi kolejne przejęcia mniejszych 
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podmiotów działających na rynku, wykorzystując efekt synergii oraz tworząc nową ofertę 

dla Klientów. Rynek, na którym działa Spółka jest nadal perspektywiczny, a przewagę 

konkurencyjną uzyskają firmy, które będą stanowcze i będą umiały pozyskać dodatkowy 

kapitał na rozwój. 

Spółka planuje w najbliższych latach przeprowadzić inwestycje zmierzające do 

wprowadzenia nowych usług. Będą one polegały m.in. na: 

 Akwizycje na terenie województwa dolnośląskiego oraz województwach 
ościennych 

Spółka zamierza poszukiwać możliwości akwizycji lokalnych sieci, głównie dostawców 

posiadających do 2000 użytkowników, co pozwoli na szybszą ekspansję na nowe tereny. 

Pozyskanie klientów na danym rynku przyczyni się do jeszcze szybszej stopy zwrotu 

z inwestycji i maksymalizacji efektu synergii z już posiadaną strukturą usług.  

 Budowa sieci szkieletowej w dzierżawionych kanalizacjach ORANGE Polska S.A. 

Spółka planuje budowę sieci szkieletowej w dzierżawionych kanalizacjach ORANGE Polska 

S.A. na terenie miast Dolnego Śląska, co pozwoli na zbudowanie niskim kosztem szkieletu 

światłowodowego o szybkości przekraczającej 10Gb/s. Natomiast na terenach bez 

możliwości wykorzystania szkieletu światłowodowego zostanie zasilone radioliniami 

w paśmie licencjonowanym. Połączenia międzymiastowe będą odbywały się 

z wykorzystaniem transmisji danych od różnych operatorów m.in. Netia, ORANGE Polska 

S.A. oraz TK Telekom. Spółka będzie wykorzystywać tą infrastrukturę do dalszej rozbudowy 

zasięgu świadczenia własnych usług. Dodatkowo dzięki sieci DSS zostaną obniżone koszty 

związane z dzierżawą transmisji danych między miastami. 

 Świadczenie usług kolokacji oraz dzierżawy serwerów: 

Serwerownie (Data Center) wybudowane jeszcze pod koniec 2009 roku, umieszczone poza 

dużymi aglomeracjami, cieszą się coraz większą popularnością ze względu na niższe koszty 

eksploatacji przy takiej samej jakości usług. Centrum sieci znajduje się w Oleśnicy --- zostało 

zaprojektowane oraz wybudowane w oparciu o najnowszą technologię oraz cechuje się 

najwyższym poziomem funkcjonalności i jakości wykonania. Wyposażone w systemy 

zasilania gwarantowanego, urządzenia zapewniające odpowiednią moc chłodniczą, 

zabezpieczenia (w postaci kontroli dostępu, wykrywania włamania i napadu, kontroli 

temperatury i wilgotności powietrza) oraz wysokiej przepustowości łącza 

telekomunikacyjne stanowią kompleksowe rozwiązanie zapewniające efektywność pracy 
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umieszczonych tam serwerów. Kolokację swoich serwerów powierzyły już nam instytucje 

powiatowe, jak i wiele firm z naszego regionu. 

IX. Czynniki Ryzyka związane z Yureco S.A. oraz otoczeniem w jakim 
prowadzi działalność 

Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki mają charakter głównie finansowo-

operacyjny. Zidentyfikowano następujące czynniki: 

 Ryzyko awarii urządzeń wykorzystywanych w działalności Spółki,  
rodzaj ryzyka: operacyjne 

Działalność Spółki opiera się w głównej mierze na urządzeniach umożliwiających dostęp 

do usług telekomunikacyjnych dla Klientów, które narażone są na awarie związane 

z użytkowaniem. Możliwe usterki mogą spowodować przerwy w dostępie do sieci 

telekomunikacyjnych i tym samym czasowy spadek jakości świadczonych usług. 

 Ryzyko zerwania umów z dostawcami (usług oraz urządzeń),  
rodzaj ryzyka: operacyjne/strategiczne 

Część infrastruktury sieciowej, z której Spółka korzysta świadcząc swoje usługi, jest 

dzierżawiona, a co za tym idzie, istnieje ryzyko przedterminowego rozwiązania umowy 

dzierżawy. Umowy podpisane z właścicielami zabezpieczają interesy Yureco S.A. poprzez 

gwarancję jakości oraz niezawodności udostępnianej infrastruktury. Ponadto, Emitent 

stara się minimalizować ryzyko uzależnienia od jednego właściciela infrastruktury poprzez 

podpisywanie umów z kilkoma podmiotami oraz ciągłe analizowanie regionalnego rynku 

nowych dostawców. 

 Ryzyko związane z pozyskiwaniem pozwoleń,  
rodzaj ryzyka: operacyjne/strategiczne 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 

171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz przepisy art. 64 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807), działalność telekomunikacyjna będąca 

działalnością gospodarczą jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do rejestru 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Zgodnie z wpisem do rejestru, Spółka Yureco S.A. 

posiada uprawnienia do świadczenia na terenie Polski następujących usług: 

o ruchoma publiczna sieć telefoniczna nieposiadająca własnej infrastruktury radiowej 

'sieć typu MVNO', 
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o sieć transmisji danych, 

o publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w ruchomej publicznej sieci 

telefonicznej nie posiadającej własnej infrastruktury radiowej 'sieć typu MVNO', 

o usługa rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych lub 

telewizyjnych, 

o usługa transmisji danych, 

o usługa zapewniania dostępu do sieci Internet / świadczona we własnej sieci 

telekomunikacyjnej, 

o usługa zapewniania dostępu do sieci Internet / świadczona z wykorzystaniem sieci 

telekomunikacyjnej innego operatora, 

o usługa telekomunikacyjna świadczona w sieci satelitarnej typu VSAT, 

o usługa tranzytu połączeń telefonicznych w technologii VoIP z wykorzystaniem 

numeru dostępu NDS, 

o usługa dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. 

 W przypadku naruszenia warunków pozwoleń, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

może cofnąć uprawnienia do świadczonych usług, co spowoduje brak możliwości obsługi 

Klientów w głównym obszarze działalności Emitenta, a tym samym może niekorzystnie 

wpłynąć na jego sytuację finansową oraz wyniki ekonomiczne. Emitent minimalizuje to 

ryzyko dzięki temu, iż prowadzi od kilku lat bardzo restrykcyjną politykę w swojej 

działalności, przestrzega zasad i regulacji wprowadzonych przez UKE, dzięki czemu nigdy 

nie był narażony na pozbawianie uprawnień do wykonywania tego rodzaju działalności. 

 Ryzyko związane z uruchomieniem usług telefonii komórkowej,  
Rodzaj ryzyka: strategiczne 

Spółka Yureco S.A. uzupełnia swoje usługi o dostęp do telefonii komórkowej. Istnieje 

ryzyko, że Spółce nie uda się zachęcić dotychczasowych Klientów do nowej usługi, ani 

pozyskać nowych podmiotów. Rynek usług telefonii komórkowej jest stosunkowo wysoko 

nasycony i przy dodatkowo wysokiej lojalności Klientów tego rynku do obsługujących ich 

operatorów, może wystąpić małe zainteresowanie usługami nowego podmiotu. Ryzyko to 

jest dodatkowo większe z powodu rosnącego zainteresowania komunikacją elektroniczną, 

w tym technologią VoIP. W celu zmniejszenia ryzyka oraz w celu zapewnienia sprzedaży 

swoich nowych usług, Spółka wprowadza model dostawy usług opierający się na 

wszystkich oferowanych usługach w pakiecie, dzięki czemu nowe produkty i usługi firmy 
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będą dla nowych oraz obecnych Klientów bardzo atrakcyjnym produktem w porównaniu 

do usług i produktów konkurencji. 

 Ryzyko odejścia kluczowych pracowników, 
Rodzaj ryzyka: operacyjne 

Rozwój Spółki i jej perspektywy uzależnione są od dalszego prowadzenia działalności i 

efektywności pracy jej wyższego szczebla kierownictwa oraz kluczowych pracowników. W 

przypadku szybkiego rozwoju Spółki pojawi się konieczność zwiększenia liczby 

wykwalifikowanych współpracowników i zwiększenia nakładów finansowych na 

zatrudnienie zasobów ludzkich. Będzie to miało wpływ na zwiększenie kosztów 

operacyjnych Spółki. Trudności finansowe lub inne czynniki mogą mieć negatywny wpływ 

na zdolność Spółki do zatrzymania kluczowych pracowników, co może niekorzystnie 

wpłynąć na jej działalność operacyjną oraz na wizerunek i markę. Sposób przeciwdziałania 

ryzyku: 

o wykorzystanie własnych zasobów, wiedzy zatrudnionych pracowników, 

zwiększanie wydajności, wprowadzanie systemów motywacyjnych. 

o wprowadzenie nowych programów motywacyjnych i dodatkowych form 

wynagrodzenia poza podstawowym wynagrodzeniem finansowym. 

 
 Ryzyko zachowania płynności finansowej, 

rodzaj ryzyka: handlowe/finansowe 

Nie ma całkowitej pewności, że Spółka będzie w stanie uzyskać prognozowane przychody 

ze sprzedaży usług. Mogą powstać zatory płatnicze w związku z długim okresem spływu 

należności, który to okres będzie dłuższy aniżeli okres spłaty zobowiązań. W przypadku, 

gdyby Spółka nie była w stanie osiągnąć planowanych wyników finansowych, będzie 

musiała zmienić model działania, obniżyć koszty lub zmienić horyzont czasowy 

prowadzonych inwestycji. Sposób przeciwdziałania ryzyku: 

o przygotowanie alternatywnych scenariuszy działań, zarówno dla optymistycznych 

jak i pesymistycznych ścieżek rozwoju, 

o założenie rezerw na działalność operacyjną związaną z prowadzonymi 

przedsięwzięciami (podniesienie kapitału zakładowego, wsparcie finansowe ze 

strony inwestorów finansowych lub/i inwestora branżowego, prowadzenie listy 

lojalnych partnerów i dostawców, podpisanie umów długoterminowych oraz 

pozyskanie nowych, stałych Klientów). 
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 Ryzyko związane z pozyskiwaniem dotacji UE, 

Rodzaj ryzyka: finansowe 

Spółka Yureco S.A. rozliczyła jedną dotację otrzymaną na projekt inwestycyjny oraz zakłada 

pozyskanie funduszy unijnych na sfinansowanie swoich planów inwestycyjnych. W 

związku z dużą popularnością programów pomocowych wśród przedsiębiorców, faktyczne 

otrzymanie dotacji jest przedsięwzięciem niepewnym. Ponadto, ze względu na 

długotrwały czas oczekiwania na otrzymanie decyzji o dofinansowaniu, jak również na 

ewentualne przesunięcia terminu podpisania umowy o dofinansowanie, mogą powstać 

opóźnienia w realizacji określonych inwestycji. Sposób przeciwdziałania ryzyku: 

o zapewnienie w budżecie środków finansowych na wypadek nieotrzymania dotacji, 

o zaangażowanie wyspecjalizowanej firmy doradczej doradzającej i sporządzającej 

wniosek o dofinansowanie, 

o właściwe ustalanie harmonogramów inwestycji pokrywających się z 

harmonogramami naborów wniosków o dofinansowanie. 

 
 Ryzyko wzrostu kosztów działalności, 

Rodzaj ryzyka finansowe/operacyjne 

Istnieje ryzyko wzrostu kosztów zakupu zawartości programowej lub wartości urządzeń, co 

może bezpośrednio wpłynąć na wzrost ceny oferowanych usług i możliwość utraty części 

Klientów. W przypadku znacznego wzrostu kosztów działalności, na które Spółka nie ma 

dużego wpływu, może wystąpić zmniejszenie wartości uzyskiwanych przychodów i w 

konsekwencji zmniejszenie rentowności firmy. W celu zmniejszenia tegoż ryzyka Spółka 

zawiera długoterminowe umowy z dostawcami usług, gwarantując sobie określone 

poziomy cenowe oraz odpowiednie rabaty. Dodatkowo Spółka korzysta z kilku dostawców, 

dzięki czemu zdywersyfikuje ryzyko uzależnienia się od jednej firmy i tym samym jednych 

cen usług i produktów. 

 Ryzyko związane z budową, utrzymaniem i modernizacją sieci 
Rodzaj ryzyka: inwestycyjne/finansowe 

Istnieje ryzyko, że wydatki dotyczące planowanych inwestycji okażą się nieoszacowane z 

powodu zmiany kosztów budowy danej sieci, lub zmiany oczekiwań Klientów odnośnie 

jakości usług. Wzrost kosztów rozwoju sieci może negatywnie wpłynąć na płynność Spółki i 

zwiększyć jej potrzeby kapitałowe. Dodatkowo, koszty utrzymania i ewentualnej 

modernizacji sieci mogą być większe niż zakładane. W celu zmniejszenia wystąpienie 
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ryzyka, Spółka bardzo dokładnie planuje budowę nowej infrastruktury sieciowej, 

zakładając duże marginesy ryzyk rentowności danej sieci oraz przede wszystkim bardzo 

dokładnie dobiera obszary pod inwestycje, analizując popyt na usługi i znaczenie 

konkurencji w danym terenie. 
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6. Sprawozdanie finansowe za 2013 rok 
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7. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
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8. Oświadczenia Emitenta 
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9. Informacje Zarządu w sprawie przestrzegania zasad „Dobrych 
Praktyk Spółek notowanych na NewConnect’’. 

pkt.  Zasada ładu korporacyjnego Realizacja 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 wyłączeniem transmisji obrad 
walnego zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet oraz 
rejestracji przebiegu obrad i 
publikowania go na stronie 
internetowej. Spółka prowadzi 
przejrzystą politykę informacyjną i 
stara się zapewniać inwestorom 
szeroki dostęp do informacji. 
Obecnie Spółka nie zamierza 
transmitować obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem 
sieci Internet. 

2. Spółka powinna zapewniać 
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 zyskuje najwięcej 
przychodów, 

TAK  

3.3. Opis rynku, na którym działa 
emitent, wraz z określeniem pozycji 
emitenta na tym rynku, 

TAK  

3.4. życiorysy zawodowe członków 
organów spółki  

TAK  

3.5. Powzięcie 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 

TAK  
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zgromadzeniu spółki, 
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 takie publikuje) 

NIE W 2013 roku spółka nie publikowała 
prognoz finansowych. Zarządowi 
Spółki ciężko jest oszacować 
przychody ponieważ rozwój Spółki 
jest bardzo dynamiczny. W 2014 
roku Spółka również nie zamierza 
publikować 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  

3.12.  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/NIE Spółka nie stosuje powyższej 
zasady w pełnym zakresie. Daty 
ewentualnych spotkań i konferencji 
prasowych zostaną zamieszczone 
na stronie internetowej w 
momencie podjęcia decyzji o ich 
organizacji.  

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 podjęcie przez 
inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

TAK W przypadku wystąpienia istotnych 
zdarzeń w tym zakresie kalendarz 
będzie na bieżąco uzupełniany. 

3.15. pytania akcjonariuszy dotyczące 
spraw objętych porządkiem obrad, 
zadawane przed i w trakcie 
walnego zgromadzenia, wraz z 
odpowiedziami na zadawane 
pytania, 

TAK/NIE Jeśli wystąpi taka konieczność 
Spółka będzie na bieżąco 
odpowiadać na pytania 
akcjonariuszy, ale nie będzie 
publikować odpowiedzi na stronie. 

3.16. informacje na temat powodów 
odwołania walnego zgromadzenia, 
zmiany terminu lub porządku obrad 
wraz z uzasadnieniem, 

TAK W zakładce WZ Spółka będzie 
zamieszczać informacje jeśli 
zaistnieje taka sytuacja. 

3.17. informacje o przerwie w obradach 
walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy, 

TAK W zakładce WZ Spółka będzie 
zamieszczać informacje jeśli 
zaistnieje taka sytuacja. 

3.18. informacje na temat podmiotu, z 
którym spółka podpisała umowę o 

TAK  
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świadczenie usług Autoryzowanego 
Doradcy ze wskazaniem nazwy, 
adresu strony internetowej, 
numerów telefonicznych oraz 
adresu poczty elektronicznej 
Doradcy,  

3.19.  informacje na temat podmiotu, 
który pełni funkcję animatora akcji 
emitenta, 

TAK  

3.20.  dokument informacyjny (prospekt 
emisyjny) spółki, opublikowany w 
ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

TAK  

 Informacje zawarte na stronie 
internetowej powinny być 
zamieszczane w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp do tych 
informacji. Emitent powinien 
dokonywać aktualizacji informacji 
umieszczonych na stronie 
internetowej. W przypadku 
pojawienia się nowych, istotnych 
informacji lub wystąpienia istotnej 
zmiany informacji umieszczonych 
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 Spółka prowadzi stronę 
korporacyjną w języku polskim  
 

5.  Spółka powinna prowadzić politykę 
informacyjną ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb 
inwestorów indywidualnych. W tym 
celu Spółka, poza swoja stroną 
korporacyjna powinna wykorzystać 
indywidualną dla danej spółki 
sekcję relacji inwestorskich 
znajdującą się na stronie 
www.gpwinfostrefa.pl  

NIE Spółka nie zamierza obecnie 
korzystać z indywidualnej sekcji 
relacji inwestorskich w serwisie 
GPWInfostrefa. Spółka będzie 
prowadzić politykę informacyjną 
wyłącznie za pomocą swojej strony 
internetowej.  

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 

NIE Spółka nie korzysta z usług 
Autoryzowanego Doradcy. 
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Doradcą. 
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. 

NIE Spółka nie korzysta z usług 
Autoryzowanego Doradcy. 

8.  Emitent powinien zapewnić 
Autoryzowanemu Doradcy dostęp 
do wszelkich dokumentów i 
informacji niezbędnych do 
wykonywania obowiązków 
Autoryzowanego Doradcy. 

NIE Spółka nie korzysta z usług 
Autoryzowanego Doradcy. 

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 otrzymanego od emitenta 
z tytułu świadczenia wobec 
emitenta usług w każdym zakresie.  

NIE  Spółka nie korzysta z usług 
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 zdecydowała nie stosować 
obecnie tej zasady. Kontakty z 
inwestorami, analitykami oraz 
mediami prowadzi m.in. poprzez 
bieżące kontakty z użyciem łączy 
telekomunikacyjnych, jak również 
indywidualne spotkania. 

12.  Uchwała walnego zgromadzenia w 
sprawie emisji akcji z prawem 
poboru powinna precyzować cenę 
emisyjną albo mechanizm jej 
ustalania lub zobowiązać organ do 
tego upoważniony do ustalenia jej 
przed dniem ustalenia prawa 
poboru, w terminie umożliwiającym 
podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

NIE DOTYCZY Jeśli wskazana sytuacja będzie 
miała miejsce Spółka zastosuje się 
do dobrej praktyki. 

13.  Uchwały walnego zgromadzenia 
powinny zapewniać zachowanie 
niezbędnego odstępu czasowego 
pomiędzy decyzjami powodującymi 
określone zdarzenia korporacyjne a 
datami, w których ustalone są 
prawa akcjonariuszy wynikające z 

TAK  
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tych zdarzeń korporacyjnych. 
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 
akcjonariusza 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 
ustalenia prawa do dywidendy. 

TAK  

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 

NIE W chwili obecnej zasada publikacji 
raportów miesięcznych nie jest 
stosowana przez Emitenta. Z uwagi 
na fakt, iż publikowane raporty 
bieżące i okresowe zapewniają 
akcjonariuszom oraz inwestorom 
dostęp do kompletnych i 
wystarczających informacji 
dających pełny obraz sytuacji 
Spółki, Zarząd Emitenta nie widzi w 
chwili obecnej konieczności 
publikacji raportów miesięcznych. 
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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, 
otwarcie subskrypcji, 
spotkań z inwestorami lub 
analitykami, oraz 
oczekiwany termin 
publikacji raportu 
analitycznego. 

16a W przypadku naruszenie 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  

 

 


