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1. LIST PREZESA ZARZĄDU 

 
 

Szanowni Państwo, Szanowni Akcjonariusze, 

W roku 2013 konsekwentnie realizowane były plany rozwoju Grupy kapitałowej WDB oparte na 

rozbudowywaniu struktury Grupy, rozszerzaniu wachlarza oferowanych usług, a także wprowadzaniu nowych 

technologii, które umożliwiają świadczenie usług na coraz wyższym poziomie oraz docieranie do nowych 

grup docelowych klientów. Jej skuteczność potwierdziły przede wszystkim przychody z podstawowej 

działalności operacyjnej, jaką jest pośrednictwo ubezpieczeniowe, które wyniosły 4 079 594 zł  

Jednocześnie dobre wyniki oraz perspektywy rozwoju Spółki przełożyły się na wzrost ponad 480 % kursu akcji 

w ciągu roku. Cena walorów oraz wypłata dywidendy to podstawowe składowe atrakcyjnych dochodów, 

jakie dały akcje Spółki w roku 2013.  

Grupa Kapitałowa WDB w kolejnych latach będzie kontynuować realizację długoterminowej strategii. Poza 

już przeprowadzanymi projektami, jej głównym założeniem jest wdrożenie i rozwój w spółkach Grupy nowych 

technologii wspomagających działalność, w tym na przykład dalszy rozwój projektu, który obejmuje sprzedaż 

ubezpieczeń NNW dla uczniów, poprzez wykorzystanie funkcjonujących już e-dzienników i innych aplikacji 

przeznaczonych do zarządzania danymi w szkołach oraz rozszerzenie oferty na wszystkie poziomy edukacji 

(od wychowania przedszkolnego do szkół wyższych).  

Centralnym punktem przyjętej strategii jest natomiast projekt ubezpieczeń dedykowanych branży TSL 

realizowany głównie przez Transbrokers.eu sp. z o.o. Duży potencjał tego segmentu wynika przede wszystkim 

z wielkości grupy potencjalnych klientów, ale także ze specyfiki samego produktu. Jako produkt dedykowany 

ubezpieczenia te są precyzyjnie dostosowane do potrzeb branży, a ich parametry pozwalają optymalizować 

koszty działalności podstawowej klientów. Dodatkowo wdrożone procedury obsługi ww. ubezpieczeń 

zapewniają sprawną sprzedaż i wysoką jakość obsługi posprzedażowej, co podnosi ich atrakcyjność. W 

ramach całej Grupy zamierzamy nadal budować długotrwałe relacje z naszymi Klientami i Partnerami 

biznesowymi, wzmacniać naszą pozycję na rynku i kreować kolejne przewagi konkurencyjne.  

Na zakończenie pragnę podziękować Akcjonariuszom za okazane zaufanie, a także pracownikom, i kadrze 

menedżerskiej za wspólne budowanie wartości Grupy Kapitałowej WDB w roku 2013. 

 

Z wyrazami szacunku, 
 

Krzysztof Cichecki 
Prezes Zarządu  

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 
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1. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 

 
 
Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Emitent”) oświadcza, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi 

Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz, że odzwierciedlają w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz, że 

sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych 

zagrożeń i ryzyk. 

 

 

 

Krzysztof Cichecki 

Prezes Zarządu 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 

 

 

 

Mariusz Muszyński 

Wiceprezes Zarządu 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 

 

 

 

 

 

Bartłomiej Krzus 

Członek Zarządu 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 

 

 

Natalia Jackowiak 

Członek Zarządu 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 
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Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Emitent") oświadcza, że podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych, tj. Biuro Finansowo – Księgowe Biegłego Rewidenta Krystyna Borodziuk z siedzibą w 

Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 m E 23, 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. 

 

 

 

Krzysztof Cichecki 

Prezes Zarządu 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 

 

 

 

Mariusz Muszyński 

Wiceprezes Zarządu 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 

 

 

 

 

Bartłomiej Krzus 

Członek Zarządu 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 

 

 

Natalia Jackowiak 

Członek Zarządu 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE  

 
Spółka prezentuje wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania 

finansowego.  

 

W przypadku pozycji bilansowych przeliczonych na EURO zastosowano średni kurs NBP z danego dnia 

bilansowego. 

W przypadku pozycji z rachunku zysków i strat przeliczonych na EURO zastosowano średnią ze średnich kursów 

NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego roku obrotowego. 

 

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

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

Kurs EURO dla pozycji z RZiS za okres 01.01-31.12.2012 r. – 1 EUR = 4,1736 PLN 

Kurs EURO dla pozycji z RZiS za okres 01.01-31.12.2013 r. – 1 EUR = 4,2110 PLN 

 
 
BILANS  
 

  w PLN w EUR 

Stan na koniec 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Aktywa razem  9 615 060  5 698 135  2 318 446  1 393 800  

      w tym rzeczowe aktywa trwałe  535 118  493 631  129 031  120 745  

Należności długoterminowe          

Należności krótkoterminowe 549 156  212 298  132 416  51 930  
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 705 360  678 388  170 081  165 938  
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  5 668 317  774 232  1 366 782  189 382  

Zobowiązania długoterminowe  5 185 345  373 689  1 250 324  91 407  

Zobowiązanie krótkoterminowe 468 972  387 543  113 082  94 795  

Kapitał podstawowy 1 671 040  1 636 440  402 932  400 284  
Kapitał własny  5 250 918  4 923 903  1 266 136  1 204 418  

 
Źródło: Emitent 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
 

  w PLN w EUR 

Dane za okres 01.01-31.12 01.01-31.12 01.01-31.12 01.01-31.12. 

2013 2012 2013 2012 

Przychody netto ze sprzedaży ogółem 4 171 885 3 391 134 990 711 812 520 

Koszty działalności operacyjnej  3 362 253 2 576 058 798 445 617 227 

Amortyzacja 129 781 109 121 30 820 26 146 

Zysk (strata) ze sprzedaży 809 633 815 076 192 266 195 293 

Pozostałe przychody operacyjne 35 386 34 188 8 403 8 191 
Pozostałe koszty operacyjne  110 069 95 406 26 138 22 859 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 734 950 753 858 174 531 180 625 

Przychody finansowe 1 006 107 918 400 238 924 220 050 

Koszty finansowe 108 504 34 674 25 767 8 308 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej  1 632 553 1 637 585 387 688 392 367 

Zysk (strata) brutto 1 632 553 1 637 585 387 688 392 367 
Podatek dochodowy 170 410 171 466 40 468 41 083 
Zysk (strata) netto 1 462 143 1 466 119 347 220 351 284 

Źródło: Emitent 
 
 
GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE WYBRANYCH DANYCH ZA OKRES 01.01.2013-31.12.2013 
 

 
 

Źródło: Emitent 
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3. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI EMITENTA W ROKU 2013, A TAKŻE WYDARZENIA PO DACIE BILANSU  

 
Szczegółowy opis działalności Spółki w 2013 roku został zamieszczony w Sprawozdaniu Zarządu WDB Brokerzy 

Ubezpieczeniowi S.A. za 2013 rok.  

4. STRUKTURA AKCJONARIATU 

 

Dane na dzień 03.06.2014 r. 
 

lp. Akcjonariusz Liczba akcji 
% udział w 

kapitale 
zakładowym 

Liczba 
głosów 

% udział w 
głosach 
na WZ 

1 Mariusz Muszyński** 4 902 777 29,34% 4 902 777 29,34% 

2 Gabriela Pietras-Muszyńska** 3 000 0,02 % 3 000 0,02 % 

3 Mateusz Holly* 4 379 365 26,21 % 4 379 365 26,21 % 

4 Krzysztof Cichecki*** 2 361 000 14,13 % 2 361 000 14,13 % 

5 Ewa Cichecka*** 30 000 0,18 % 30 000 0,18 % 

6 Pozostali  5 034 258 30,12 % 5 034 258 30,12 % 

    16 710 400 100,00 % 16 710 400 100,00 % 

* bezpośrednio i pośrednio poprzez podmiot zależny ENNODIUS Holdings Ltd 
** osoby blisko związane 
*** osoby blisko związane 
 
 

5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2013  

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki stanowi załącznik nr 1do niniejszego raportu. 
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6. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

 

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 
 

Za wyjątkiem 
transmisji obrad 

walnego 
zgromadzenia z 
wykorzystaniem 

sieci Internet, 
rejestracji 

przebiegu obrad i 
upublicznienia go 

na stronie 
internetowej 

Spółka prowadzi efektywną 
politykę informacyjną i stara 
się w miarę możliwości 
zapewniać inwestorom 
szeroki dostęp do informacji 
w ten sposób wypełniając w 
sposób rzetelny obowiązki 
informacyjne . 
Emitent stosuje 
przedmiotową praktykę z 
pominięciem rejestrowania, 
transmisji i 
upubliczniania obrad WZ, 
gdyż w opinii 
Spółki stosowanie powyższej 
praktyki nie 
przyniesie wymiernych 
korzyści w 
porównaniu do 
przewidywanych kosztów 
takiego postępowania. 

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  

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

TAK  

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, 
TAK  

3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK  

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

NIE 
Obecnie Spółka nie 
opublikowała jeszcze 
prognoz na 2014 rok.  

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze 
wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 
akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 

TAK  

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest 
odpowiedzialna w spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

TAK  

3.11. (skreślony) 
  

3.12. opublikowane raporty bieżące i 
okresowe, 

TAK  

3.13. kalendarz zaplanowanych dat 
publikacji finansowych raportów 
okresowych, dat walnych zgromadzeń, a 
także spotkań z inwestorami  
i analitykami oraz konferencji prasowych, 

TAK  

3.14. informacje na temat zdarzeń 
korporacyjnych, takich jak wypłata 
dywidendy, oraz innych zdarzeń 
skutkujących nabyciem lub ograniczeniem 
praw po stronie akcjonariusza, z 
uwzględnieniem terminów oraz zasad 
przeprowadzania tych operacji. Informacje 
te powinny być zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez inwestorów 
decyzji inwestycyjnych, 

TAK  

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

NIE W związku z małą ilością 
pytań 
akcjonariuszy, koniecznością 
ich 
dodatkowego 
protokołowania oraz faktu, 
że najczęściej dotyczą one 
spraw porządkowych 
walnego zgromadzenia, 
Spółka nie decyduje się na 
stosowanie 
przedmiotowej praktyki. 

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

TAK  

3.18. informację o przerwie w obradach 
walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy, 

TAK  

3.19. informacje na temat podmiotu, z 
którym spółka podpisała umowę o 
świadczenie usług Autoryzowanego 
Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu 
strony internetowej, numerów 
telefonicznych oraz adresu poczty 
elektronicznej Doradcy, 

TAK  

3.20. Informację na temat podmiotu, który 
pełni funkcję animatora akcji emitenta, 

TAK  

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

TAK 
 

3.22. (skreślony) 
  

 
Informacje zawarte na stronie internetowej 
powinny być zamieszczane w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp do tych 
informacji. Emitent powinien dokonywać 
aktualizacji informacji umieszczanych na 
stronie internetowej. W przypadku 
pojawienia się nowych, istotnych informacji 
lub wystąpienia istotnej zmiany informacji 
umieszczanych na stronie internetowej, 
aktualizacja powinna zostać 
przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK  
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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 
w j. polskim 

Ze względu na znikome 
zainteresowanie Inwestorów 
zagranicznych oraz 
niewspółmierne koszty 
związane z publikacją treści 
w języku angielskim z 
korzyściami płynącymi z tego 
rozwiązania, spółka nie 
będzie korzystać z tego 
rozwiązania. 

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. 

NIE W opinii Emitenta Polityka 
informacyjna Spółki jest 
prowadzona w sposób 
wystarczający i 
uwzględniający potrzeby 
inwestorów indywidualnych 
korzystając ze strony 
www.wdbsa.pl oraz z innych 
stron internetowych 

6. 
Emitent powinien utrzymywać bieżące 
kontakty z przedstawicielami 
Autoryzowanego Doradcy, celem 
umożliwienia mu prawidłowego 
wykonywania swoich obowiązków wobec 
emitenta. Spółka powinna wyznaczyć 
osobę odpowiedzialną za kontakty z 
Autoryzowanym Doradcą. 

TAK  

7. 
W przypadku, gdy w spółce nastąpi 
zdarzenie, które w ocenie emitenta ma 
istotne znaczenie dla wykonywania przez 
Autoryzowanego Doradcę swoich 
obowiązków, emitent niezwłocznie 
powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego 
Doradcę. 

TAK  

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

TAK  

9. 
Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

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

NIE Ze względu na tajemnicę 
przedsiębiorstwa oraz 
stosowaną politykę 
poufności informacji o 
wynagrodzeniach, Emitent 
nie zamierza stosować 
przedmiotowego zapisu 
wynikającego z Dobrych 
Praktyk 
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9.2. informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego 
od emitenta z tytułu świadczenia wobec 
emitenta usług w każdym zakresie. 

NIE 
Emitent nie będzie stosował 
tej praktyki z uwagi na zapis 
o zachowaniu tajemnicy i 
poufności w umowie z 
Autoryzowanym Doradcą. 

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 Ze względu na fakt, iż 
przedmiotowe 
spotkania nie cieszą się 
dużym zainteresowaniem 
akcjonariuszy, a koszty jego 
przygotowania i 
przeprowadzenia są 
stosunkowo wysokie, Emitent 
nie zamierza 
stosować przedmiotowej 
praktyki. 

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

TAK  

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

TAK  

13a. 
W przypadku otrzymania przez zarząd 
emitenta od akcjonariusza posiadającego 
co najmniej połowę kapitału zakładowego 
lub co najmniej połowę ogółu głosów w 
spółce, informacji o zwołaniu przez niego 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w 
trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu 
spółek handlowych, zarząd emitenta 
niezwłocznie dokonuje czynności, do 
których jest zobowiązany w związku z 

TAK  
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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. 

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 
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 

NIE  
Emitent uważa, że należyte 
wykonywanie obowiązków 
informacyjnych (publikacja 
informacji na stronach 
internetowych Spółki, 
NewConnect, GPW) jest 
wystarczające i nie jest 
konieczne sporządzanie 
comiesięcznych raportów 
powielających w większości 
już opublikowane informacje. 
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oczekiwany termin publikacji raportu 
analitycznego. 

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)   
 

 

 

 

 


