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I. Pismo Zarządu 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

Zarząd Stem Cells Spin S.A. przedstawia raport roczny dotyczący roku obrotowego 2013.  

Działalność Spółki w tym okresie stanowiła konsekwentną kontynuację strategii komercjalizacji 
wynalazków dotyczących wyprowadzenia, hodowli i zastosowania komórek macierzystych o symbolu 
MIC-1 oraz substancji pochodnych. Warto w tym miejscu krótko przypomnieć, że Stem Cells Spin 
powstała jako biotechnologiczna spółka typu spin-off utworzona w 2009 r. przez Uniwersytet 
Medyczny we Wrocławiu oraz naukowców, którzy wypracowali unikalne w skali światowej metody 
stabilnej hodowli porożogennych komórek macierzystych (oznaczonych na potrzeby patentowe  
MIC-1). Na bazie tego niezwykłego dokonania naukowego, już w warunkach komercyjnych (Spółka 
m.in. weszła w międzyczasie do ASO NewConnect oraz zmieniła formę prawną ze spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną), w latach 2009-2012 opracowano i wdrożono: 

 procedury hodowli komórek MIC-1 w skali przemysłowej w laboratorium Spółki niezbędne 
dla potrzeb komercjalizacji wynalazków; 

 innowacyjne surowce wykorzystujące potencjał regeneracyjny komórek MIC-1 dla różnych 
zastosowań; 

 systemy zarządzania jakością zgodne z międzynarodowymi normami ISO 9001:2009  
(w zakresie prac badawczo-rozwojowych, produkcji i sprzedaży) oraz ISO 22716:2007 (GMP-
Good Manufacturing Practice odnoszące się do rynku  kosmetycznego);  

 pierwsze produkty na rynek kosmetyczny pod marką własną Revitacell (więcej na stronie 
www.revitacell.pl) wykorzystujące surowiec NHAC Biocervin MIC-1; 

 pierwsze produkty na rynek weterynaryjnych środków pielęgnacyjnych pod marką własną 
Velvetyna (więcej na stronie www.velvetyna.pl) wykorzystujące surowiec PRS MIC-1  
i Vetcervin MIC-1. 

 

Rysunek 1 – Etapy komercjalizacji wynalazków dotyczących komórek macierzystych MIC-1 

 
Źródło: Emitent 

Etap I 

•Dermokosmetyki 

•Weterynaryjne 
środki 
pielęgnacyjne 

Etap II 

•Medycyna ludzka - 
wyroby medyczne 

•Medycyna 
weterynaryjna 

Etap III 

•Medycyna ludzka 
- produkty 
lecznicze 

http://www.revitacell.pl/
http://www.velvetyna.pl/


Raport roczny spółki Stem Cells Spin S.A. 
za rok obrotowy 2013 (tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.) 

 

4 
 

Istotnym dla Spółki wsparciem prowadzonych procesów komercjalizacji było otrzymanie w 2013 r. 
dofinansowań pozwalających uruchomić ważne projekty w obszarze medycyny: 

 projekt pn. „Pozyskiwanie farmaceutyków drogą analizy chemicznej i ich izolacji do badań 
podstawowych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa w ramach RPO 
Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” 
Działanie 1.3 „Regionalny system innowacji” (łączna wartość: 3,3 mln zł); 

 projekt pn. „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców 
otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych”, współfinansowany ze środków 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowany w konsorcjum z Uniwersytetem 
Przyrodniczym we Wrocławiu (łączna wartość: 64,9 mln zł). 

Projekty te uzupełniają wcześniej rozpoczęte i kontynuowane przez Spółkę samodzielnie lub wspólnie  
z ośrodkami naukowymi programy badawczo-rozwojowe, pozwalając na zdynamizowanie procesów 
oraz poszerzenie możliwości realizacyjnych. Mają one  także bezpośrednie przełożenie na potencjał 
biznesowy, ponieważ np. w efekcie realizacji programu Demonstrator+ powstanie zaawansowane 
laboratorium będące wytwórnią spełniającą wymogi prawa farmaceutycznego, w której będą mogły 
być produkowane na bazie komórek MIC-1 surowce oraz produkty na potrzeby rynków medycznych. 

Rok 2013 był istotnym krokiem na drodze do wykorzystania potencjału komórek macierzystych MIC-1 
na różnych polach biznesowych. W zakresie obszaru kosmetycznego Spółka może pochwalić się 
otrzymanymi wyróżnieniami w kraju i za granicą, potwierdzającymi uznanie konsumentów  
i ekspertów branżowych dla biodermokosmetyków (Revitacell). Stosownie do wcześniejszych 
zapowiedzi wprowadzono także nowe produkty ma bazie komórek MIC-1 do zastosowań 
profesjonalnych (Revitacell Professional). Linia ta będzie poszerzana w związku z planami szerszego 
wejścia na rynek gabinetów kosmetycznych i dermatologicznych. 

Wyrazem aktywności naukowej, a jednocześnie potwierdzeniem innowacyjności, są otrzymane 
kolejne patenty w Polsce i za granicą (w Chinach oraz Indiach). Zarządzanie własnością intelektualną, 
w tym właściwa jej ochrona, ma dla Stem Cells Spin S.A. szczególne znaczenie w perspektywie prac 
nad innowacyjnymi produktami i przewidywanego rozwoju sprzedaży na rynkach 
międzynarodowych. 

Podsumowując rok 2013 można stwierdzić, że Spółka weszła w kolejny, bardzo ważny etap 
komercjalizacji. Zamierzeniem Zarządu jest możliwe szybkie wprowadzenie na rynek pierwszych 
produktów w obszarze medycyny, które w sposób znacznie pełniejszy niż biodermokosmetyki  
i weterynaryjne środki pielęgnacyjne będą mogły pokazać potencjał regeneracyjny komórek MIC-1. 
Realizowane projekty, wsparte także dofinansowaniem zewnętrznym, dają szansę zaoferowania  
w niedalekiej perspektywie unikalnych wyrobów medycznych, a dalszej kolejności produktów 
leczniczych. Spółka będzie informowała o postępach w tej materii zgodnie z regulacjami giełdowymi. 
 

 

 

  …………………….  …………………….    ……………………. 
Janisław Muszyński   Marek Cegielski      Grzegorz Smak 

  Prezes Zarządu                 Wiceprezes Zarządu                   Członek Zarządu  
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II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe 
pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone 
na euro);  

 

 
Wybrane dane bilansowe (w zł): 
 

Wyszczególnienie 
31.12.2013 

PLN 
31.12.2013 

EUR 
31.12.2012 

PLN 
31.12.2012 

EUR 

I. Kapitał własny 4 345 359,92 1 047 781,62 2 614 753,92 639 585,62 

II. Należności 
długoterminowe 

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

III. Należności 
krótkoterminowe 

416 742,61 100 487,70 96 392,59 23 578,25 

IV. Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 

7 195 157,63 1 734 943,49 303 393,35 74 211,96 

V. Zobowiązania 
długoterminowe 

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

VI. Zobowiązania 
krótkoterminowe 

689 843,23 166 339,51 321 144,47 78 554,00 

Źródło: Emitent 
 

 

Wybrane dane z rachunku zysków i strat (w zł): 
 

Wyszczególnienie 

01.01.2013 -  

31.12.2013 

PLN 

01.01.2013 -  

31.12.2013 

EUR 

01.01.2012 -  

31.12.2012 

PLN 

01.01.2012 -  

31.12.2012 

EUR 

I. Amortyzacja 176 273,02 41 860,13 39 353,86 9 429,24 

II. Przychody netto ze 

sprzedaży  
794 987,34 188 788,25 489 936,16 117 389,34 

III. Zysk/strata na sprzedaży  -275 782,99 -65 491,09 -672 973,23 -161 245,26 

IV. Zysk/strata na 

działalności operacyjnej 
-241 576,90 -57 368,06 -673 288,23 -161 320,74 

V. Zysk/strata brutto  -249 394,00 -59 224,41 -635 703,30 -152 315,34 

VI. Zysk/strata netto  -249 394,00 -59 224,41 -635 703,30 -152 315,34 

Źródło: Emitent 
 
 

 

Kurs EURO dla pozycji bilansowych na dzień 31.12.2013 r. - 1 EUR = 4,1472 PLN  

Kurs EURO dla pozycji bilansowych na dzień 31.12.2012 r. - 1 EUR = 4,0882 PLN  

Kurs EURO dla pozycji z RZiS za okres 1.01-31.12.2013 r. – 1 EUR = 4,2110 PLN 

Kurs EURO dla pozycji z RZiS za okres 1.01-31.12.2012 r. – 1 EUR = 4,1736 PLN 



Raport roczny spółki Stem Cells Spin S.A. 
za rok obrotowy 2013 (tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.) 

 

6 
 

III. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 
stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.  

 

 

 

 

1. Uchwała Zarządu 
2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa cz. I 
3. Bilans  
4. Rachunek zysków i strat  
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia - informacja dodatkowa cz. II 
6. Rachunek przepływów pieniężnych 
7. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto 
8. Zestawienie zmian w kapitale własnym 
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 1.01.2013– 31.12.2013 
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1. Uchwała Zarządu 
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2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa cz. I 
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3. Bilans 
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4. Rachunek zysków i strat 
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5. Dodatkowe informacje i objaśnienia - informacja dodatkowa cz. II  
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6. Rachunek przepływów pieniężnych  
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7. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 
dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto  
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8. Zestawienie zmian w kapitale własnym 
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9. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 1.01.2013 – 31.12.2013 
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IV. Oświadczenie Zarządu Stem Cells Spin S.A. w sprawie 
rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 

 

Zarząd Stem Cells Spin S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie  
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta 
oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 
Emitenta oraz jego wynik finansowy oraz, że roczne sprawozdanie zarządu z działalności Emitenta 
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk 
i zagrożeń. 

 
 

 

 

  …………………….  …………………….    ……………………. 
Janisław Muszyński   Marek Cegielski     Grzegorz Smak 

  Prezes Zarządu                 Wiceprezes Zarządu                   Członek Zarządu 

 

 

V. Oświadczenie Zarządu Stem Cells Spin S.A. w sprawie 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych  

 

Zarząd Stem Cells Spin S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 
dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami 
prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali 
warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa krajowego. 

 

 
 

 

  …………………….  …………………….    ……………………. 
Janisław Muszyński   Marek Cegielski     Grzegorz Smak 

  Prezes Zarządu                 Wiceprezes Zarządu                   Członek Zarządu 
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VI. Opinia niezależnego biegłego rewidenta 
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VII. Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania 
finansowego 
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VIII. Informacja na temat stosowania przez Stem Cells Spin S.A. zasad ładu 
korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 
NewConnect”, w roku obrotowym 2013. 

 

Oświadczenie spółki Stem Cells Spin 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 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 

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  
Z wyłączeniem  

transmisji obrad  
walnego zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci  
Internet, rejestrowania 

przebiegu obrad i  
upublicznienia go na  
stronie internetowej 

Emitent przestrzegał niniejszy punkt 
dotyczący konieczności prowadzenia 
przejrzystej i efektywnej polityki 
informacyjnej. Dane te zawarte są na 
stronie www.stemcellsspin.com.pl. Emitent 
nie transmitował, rejestrował i upubliczniał  
obrad walnego zgromadzenia gdyż koszty z 
tym związane są niewspółmierne do 
potencjalnych korzyści. 

2. 
Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych 
do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. TAK 

 

3.  

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona 
startowa), 

TAK 

 

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności,  
z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, TAK 

 

http://www.stemcellsspin.com.pl/
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3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji 
emitenta na tym rynku, NIE 

Emitent prowadzi analizę rynków na 
których działa jedynie na potrzeby Zarządu 
i planowania strategicznego. 

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK  

 

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady 
nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej  
z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 
5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 

TAK 

 

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK  

3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok 
obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych 
prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy), 

NIE DOTYCZY  

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 

TAK 
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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, 

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, 

NIE 

Zasada nie była stosowana.  
W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy 
zapis przebiegu obrad WZ, zawierający 
wszystkie wypowiedzi i pytania.  Uczestnicy 
WZ, zgodnie z przepisami kodeksu spółek 
handlowych oraz Regulaminu WZ, mają 
prawo składać oświadczenia na piśmie, 
które są załączane do protokołów. W opinii 
Zarządu Spółki takie zasady w 
wystarczający sposób zapewniają 
transparentność obrad Walnych 
Zgromadzeń. 

 

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  
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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, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać 
indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na 
stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

TAK  
Z wyłączeniem  

korzystania ze strony  
internetowej  

www.GPWInfoStrefa.pl  

 

Spółka prowadzi stronę internetową , która  
zawiera zakładkę relacje inwestorskie.  
Strona ta jest na bieżąco aktualizowana , a  
wszelkie informacje i raporty zawierające 
istotne  dla Spółki informacje,  są na niej 
zamieszczane. 

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 

TAK 
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swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 
Autoryzowanego Doradcę. 

8. 

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

TAK 

 

9. 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich 
członków zarządu i rady nadzorczej, 

TAK 

 

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

NIE 

Ze względu na zapisy zawartej przez Spółkę 
umowy z Autoryzowanym Doradcą 
Emitenta zobowiązujące strony do 
zachowania poufności jej zapisów, 
przedmiotowa praktyka nie była 
stosowana w 2013 r. 

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 

Zarząd Spółki nie organizował w 2013 r. 
publicznie dostępnych spotkań z 
inwestorami, analitykami i mediami ze 
względu na niskie zainteresowanie ich 
potencjalnych odbiorców. Na pytania ze 
strony inwestorów i mediów spółka udziela 
natychmiastowych odpowiedzi drogą 
mailową.  
 

12. 
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem 
poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej 

TAK 
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ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej 
przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym 
podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

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 ustalenia prawa do dywidendy. 

TAK 

 

16. 
Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od 
zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co NIE 

Spółka publikuje raporty kwartalne, które 
zawierają informacje pozwalające na 
bieżąco ocenić sytuację finansową Spółki. 
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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. 

W opinii Zarządu Emitenta raporty 
miesięczne stanowią jedynie powtórzenie 
publicznie dostępnych informacji, w 
związku z czym Emitent nie stosował 
przedmiotowej praktyki w 2013 r. 

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)   

 

 

 


