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List Prezesa Abbey House Group S.A. do Akcjonariuszy 
 

 

 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

Niniejszym składamy na Państwa ręce raport roczny za ubiegły rok obrotowy. Korzystając  

z okazji chciałbym podziękować Akcjonariuszom jak również obligatariuszom Spółki za 

okazane zaufanie. Chciałbym również podziękować naszemu całemu Zespołowi, którego 

zaangażowanie pozwoliło na osiągnięcie spektakularnych rezultatów zarówno w zeszłym jak 

również bieżącym roku. 

 

Ubiegły rok był okresem rozwoju naszej spółki poza granicami Polski. Równo rok temu,  na 

początku czerwca zorganizowaną przez naszą Spółkę pierwszą zbiorową wystawę polskiej 

sztuki współczesnej w londyńskiej Saatchi Gallery odwiedziło ponad 29 tysięcy osób. 

Niedługo potem, do grona akcjonariuszy Spółki dołączył międzynarodowy funduszu 

inwestycyjny, nabywając 6,11% akcji. Te dwa wydarzenia zapoczątkowały nowy okres 

rozwoju Spółki, którego symbolem stała się zmiana nazwy z Domu Aukcyjnego Abbey 

House, na Abbey House Group podkreślająca rozwój naszej Spółki na innych płaszczyznach 

rynku sztuki a niżeli obrót dziełami sztuki. Gorąco zapraszam Państwa zarówno do lektury 

niniejszego raportu jak i Planu Strategicznego związanego ze zmianą przedmiotu 

działalności naszej Spółki, opublikowanego w dniu 15 maja 2014 r.  

 

Przeprowadzona z olbrzymim sukcesem emisja akcji, która dokapitalizowała spółkę kwotą 

ponad 19 milionów złotych pozwoliła nam na rozwój na globalnym rynku sztuki, mający na 

celu osiągnięcie pozycji lidera na rynku mediów związanych ze sztuką. Realizujemy tę 

strategię poprzez akwizycję najstarszego i największego miesięcznika o sztuce na Świecie – 

ARTnews. Dodatkowo nasza Spółka nabyła 100% udziałów Skate’s LLC, firmy działającej od 

10 lat w Nowym Jorku, specjalizującej się w analizach rynku sztuki oraz szkoleniach z tego 

zakresu. Od lutego 2014 roku jesteśmy również jednym z największych akcjonariuszy 

niemieckiej spółki giełdowej artnet AG, będącej liderem rynku e-commerce związanego ze 

sztuką. 

 

Konieczność uniknięcia konfliktu interesów wpłynęła na decyzję o sprzedaży prowadzonych 

do tej pory przez spółkę działań związanych z handlem dziełami sztuki (poprzez Abbey 

House Gallery) oraz zarządzania portfelem docelowym pierwszego w Polsce funduszu 

inwestycyjnego rynku sztuki (Abbey Art Fund). Oba projekty trafiły w ręce uznanych, 

światowych autorytetów, pozwalając na osiągnięcie znacznego zysku dla Akcjonariuszy, co 

należy uznać za szczególny sukces założonych oraz rozwijanych przez ponad 3 lata 

projektów. 

 

Przeprowadzone transakcje oraz poczynione zmiany, jak również te nadchodzące z całą 

pewnością pozwolą nam w tym roku osiągnąć nieporównywalnie lepszy wynik finansowy niż 

w latach ubiegłych. Jestem przekonany, że również dzięki nowej polityce personalnej, 

będziemy w stanie jeszcze lepiej wypełniać obowiązki raportowe i kontaktować się  
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z Państwem. Już teraz  serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej nowej korporacyjnej 

strony internetowej pod adresem www.abbeyhousegroup.com, gdzie znajdziecie Państwo 

wiele dodatkowych informacji dotyczących nowych płaszczyzn działalności na rynku sztuki. 

 

Z poważaniem, 
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Informacje finansowe Grupy Kapitałowej  

Abbey House Group S.A.  

za okres 1.01.2013 – 31.12.2013 r. 
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1. WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW  

I STRAT  

 

 

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały dane finansowe, zawierające podstawowe 

pozycje rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok (w tym przeliczone na euro). 

 

 

Wybrane dane finansowe z RZiS 
2013 

PLN  

2012 

PLN 

2013  

EUR  

2012  

EUR  

Przychody netto ze sprzedaży 5 810 838,61 9 268 984,23 1 401 147,43 2 267 253,13 

Zysk/strata na sprzedaży -3 474 888,96 -2 523 708,72 -837 887,96 -617 315,38 

Zysk/strata na działalności operacyjnej -2 394 791,29 6 322 555,40 -577 447,75 1 546 537,69 

Zysk/strata brutto -3 130 523,49 6 584 775,28 -754 852,31 1 610 678,36 

Zysk/strata netto -2 931 570,24 6 651 433,86 -706 879,40 1 626 983,48 

Amortyzacja 557 848,93 457 282,37 134 512,18 111 854,21 

  

Wybrane dane finansowe z Bilansu 
31.12.2013 

PLN  

31.12.2012 

PLN  

31.12.2013 

EUR  

31.12.2012 

EUR  

Kapitał własny 19 081 635,54 21 949 261,23 4 601 088,82 5 368 930,39 

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

Należności krótkoterminowe 2 804 873,21 2 157 266,87 676 329,38 527 681,34 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 47 470,23 37 824,35 11 446,33 9 252,08 

Zobowiązania długoterminowe 6 940 312,87 660 553,86 1 673 493,65 161 575,72 

Zobowiązania krótkoterminowe 7 732 975,31 9 885 308,51 1 864 625,61 2 418 010,01 

 

Pozycje bilansu oraz rachunku wyników przeliczono według kursu średniego euro 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień bilansowy. 

 

 

Kurs średni z dnia 31.12.2012 4,0882 

Kurs średni z dnia 31.12.2013 4,1472 

 

 

 

 

 

W niniejszym raporcie, jako dane porównawcze, przedstawione zostały dane 

skonsolidowane tworzonej przez Abbey House Group S.A. grupy kapitałowej, której struktura 

na koniec 2012 r. prezentowała się następująco: 

a. Art & Business Magazine S.A. - Emitent posiadał pakiet kontrolny 60% akcji spółki; 

b. KENO S.A. – Emitent posiadał pakiet 100% akcji spółki; 

c. Abbey Asset Management Sp. z o.o. - Emitent posiadał 100% udziałów w spółce; 

d. Abbey Asset Management Sp. z o.o. S. K.A. 1, 2 oraz 3 - spółki portfelowe funduszu 

Abbey Art Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w których 

kontrolowana przez Emitenta spółka Abbey Asset Management Sp. z o.o. pełni funkcję 

komplementariusza. 
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Dlatego też Emitent zwraca uwagę, że porównanie danych skonsolidowanych na koniec 

2012 r. i na koniec 2013 r. może nie stanowić w pełni miarodajnego narzędzia weryfikacji 

kondycji finansowej grupy kapitałowej.  

 

Struktura grupy kapitałowej Emitenta w 2013 roku uległa zmianie w wyniku następujących 

wydarzeń:  

- w dniu 30 stycznia 2013 roku nastąpiło połączenie spółek Dom Aukcyjny Abbey House 

S.A. oraz Keno S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w zw. z art. 

515 K.S.H. oraz art. 516 § 5 i 6 K.S.H., poprzez przeniesienie całego majątku spółki 

przejmowanej na spółkę przejmującą, bez podwyższania jej kapitału zakładowego. 

- w dniu 28 marca 2013 r. Dom Aukcyjny Abbey House S.A. sprzedał 100% udziałów  

w spółce Abbey Asset Management Sp. z o. o., w związku z czym przestały istnieć 

powiązania pomiędzy Domem Aukcyjnym Abbey House S.A. oraz spółkami 

komandytowymi Abbey Asset Management Sp. z o.o. 1, 2 oraz 3 S.K.A., w których ww. 

spółka pełniła rolę Komplementariusza.  

 

W związku z powyższym ustał obowiązek ujmowania wspomnianych spółek  

w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Abbey House Group S.A.  

  



 
  

9 

 

2. KOMENTARZ ZARZĄDU ABBEY HOUSE GROUP S.A. DO SKONSOLIDOWANYCH 

WYNIKÓW FINANSOWYCH 

 

W całym 2013 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 4,2 mln złotych 

jednostkowo oraz 5,8 mln złotych w ujęciu skonsolidowanym. Jest to wynik o 50% niższy  

w ujęciu jednostkowym i 40% niższy w ujęciu skonsolidowanym w porównaniu z rokiem 

poprzednim. Z tego powodu Spółka podjęła szereg działań mających na celu zwiększenie 

przychodów, które realizuje dzięki wprowadzonej w II kwartale 2014 roku nowej strategii 

skoncentrowanej na rynku mediów związanych ze sztuką. Działania te powinny zapewnić 

Spółce wzrost przychodów w całym 2014 roku do poziomu 15 mln złotych w ujęciu 

skonsolidowanym. Tylko w pierwszym kwartale br. Spółka zrealizowała przychody na 

poziomie 4 mln złotych w ujęciu skonsolidowanym.  

 

Omawiając wynik netto należy zwrócić uwagę na stratę, która wyniosła odpowiednio 2,4 mln 

złotych jednostkowo i 2,9 mln na poziomie skonsolidowanym. Była spowodowana  

w większości odpisami aktualizującymi wyceny aktywów o wartości blisko 4 mln złotych. 

Opracowany nowy plan strategiczny ma na celu również powrót do zyskowności, co zostało 

osiągnięte już w I kwartale br. kiedy to Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 1,15 mln 

złotych w ujęciu skonsolidowanym oraz 1,2 mln w ujęciu jednostkowym. Spółka planuje 

zakończyć cały 2014 rok zyskiem netto. 

 

W omawianym okresie zobowiązania wynosiły 14,7 mln złotych i były wyższe o 4,2 mln 

złotych w porównaniu ze stanem na koniec 2012 roku (w ujęciu skonsolidowanym).  

Na koniec I kwartału br. zobowiązania wynosiły 10,5 mln złotych. Oddłużenie jest o tyle 

większe, ponieważ spadkowi zobowiązań towarzyszy wzrost kapitałów własnych z poziomu 

19 mln złotych na koniec 2013 roku do poziomu 48 mln złotych na koniec I kwartału 2014 

roku. 

 

Emitent jest w trakcie realizacji szeregu działań dążących do dalszej poprawy wyniku 

finansowego, z których większość efektów będzie widoczna już w wynikach za II kwartał 

bieżącego roku. 
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Sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności  

Grupy Kapitałowej Abbey House Group S.A. 

za okres: 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. 
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITALOWEJ 

 

 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Grupę Kapitałową Emitenta tworzyły następujące podmioty:  

- Art & Business Magazine S.A. – spółka z branży art media, wydawca magazynu  

Art & Business – najstarszego polskiego czasopisma o rynku sztuki. Emitent posiada 

pakiet kontrolny 5 195 246 akcji spółki, stanowiących 51,95% udziału w kapitale 

zakładowym oraz 51,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Akcje od  

2 października 2012 r. notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

 

Na dzień publikacji niniejszego raportu Grupa Kapitałowa Abbey House Group S.A. została 

powiększona o następujące podmioty: 

- Skate’s LLC – światowy lider na rynku raportów oraz analiz dotyczący spółek publicznych 

oraz funduszy inwestycyjnych działających na globalnym rynku sztuki. Jest również 

jednym z liderów na rynku edukacji on-line oraz organizacji cyklu forów poświęconych 

branży rynku sztuki. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. 

- Artnews LLC - wydawca założonego w 1902 roku, dystrybuowanego globalnie 

w nakładzie przekraczającym 60.000 egzemplarzy miesięcznie magazynu "ARTnews", 

który jest niekwestionowanym liderem globalnych mediów związanych ze sztuką. Emitent  

 

 

1.1. DANE SPÓŁEK 

 

1.1.1.  ABBEY HOUSE GROUP S.A. 

 

Firma:  Abbey House Group S.A. 

Forma prawna:  spółka akcyjna 

Przepisy prawa: prawo polskie, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych 

Kraj siedziby:  Polska 

Siedziba:  Warszawa 

Adres siedziby:  Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa 

Numer telefonu: +48 22 110 00 29 

Adres e-mail:  office@abbeyhousegroup.com 

Strona internetowa:  www.abbeyhousegroup.com 

KRS:  0000361811 

REGON:  142508754 

NIP:  527-263-51-75 

 

Spółka Abbey House Group S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Abbey House  

Group S.A. 
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1.1.2. ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. 

 

Firma:  Art & Business Magazine S.A. 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Przepisy prawa: prawo polskie, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Hoża 19 lok. 57, 00-521 Warszawa 

Tel.: 22 110 00 29 

Internet: www.artbiznes.pl 

E-mail: redakcja@artbiznes.pl 

KRS: 0000412022 

REGON: 146014977 

NIP: 521-362-77-25 

 

 

1.2. INFORMACJE O REJESTRACJI 

 

1.2.1. ABBEY HOUSE GROUP S.A. 

 

została zawiązana jako Dom Aukcyjny Abbey House S.A. aktem notarialnym  

z 26 kwietnia 2010 roku Repertorium A nr 5456/2010 sporządzonym przez notariusza Artura 

Kędzierskiego w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Łuckiej 18/12 w Warszawie.  

 

W dniu 12 sierpnia 2013 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zatwierdziło zmianę 

nazwy spółki z Dom Aukcyjny Abbey House S.A. na Abbey House Group S.A. 

 

Spółka została wpisana do KRS pod numerem 0000361811 w dniu 28 lipca 2010 roku, 

zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy,  

XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

Ostatniego wpisu do z Krajowego Rejestru Sądowego dokonano w dniu 15 maja 2014 r.  

 

1.2.2. ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. 

 

Spółka Art & Business Magazine S.A. została zawiązana aktem notarialnym z 30 grudnia 

2011 roku Repertorium A nr 19995/2011 sporządzonym przez asesora notarialnego Michała 

Kołpę w zastępstwie notariusza Sławomira Strojnego w Kancelarii Notarialnej przy ulicy 

Gałczyńskiego 4 w Warszawie.  
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1.3. CZAS TRWANIA 

 

Abbey House Group S.A. jak i Art & Business Magazine S.A.  są spółkami utworzonymi na 

czas nieokreślony. 

 

 

1.4. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ WG PKD 

 

1.4.1. ABBEY HOUSE GROUP S.A. 

 

1. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1); 

2. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9); 

3. Sprzedaż detaliczna  prowadzona w  niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1); 

4. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6); 

5. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  

(PKD 47.7); 

6. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami  

(PKD 47.9); 

7. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0); 

8. Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą  

(PKD 91.0); 

9. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 

(PKD.59.1); 

10. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z); 

11. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych  

(PKD 60.20.Z); 

12. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z); 

13. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60); 

14. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); 

15. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);  

16. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z); 

17. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  

(PKD 70.22.Z); 

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

działalność (PKD 63.11.Z). 

 

Sektor działalności Emitenta wg klasyfikacji GPW – handel 

 

1.4.2. ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. 

 

1. Drukowanie gazet (18.11.Z);  

2. Pozostałe drukowanie (18.12.Z);  

3. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z); 

4. Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z);  

5. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z);  
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6. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (47.62.Z); 

7. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

(47.91.Z);  

8. Wydawanie książek (58.11.Z); 

9. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z); 

10. Wydawanie gazet (58.13.Z);  

11. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);  

12. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);  

13. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z); 

14. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z); 

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

działalność (63.11.Z);  

16. Działalność portali internetowych (63.12.Z); 

17. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);  

18. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z);  

19. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 

(73.12.A);  

20. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 

(73.12.B); 

21. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) (73.12.C);  

22. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D); 

23. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);  

24. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);  

25. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z);  

26. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z);  

27. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03 .Z); 

28. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z). 

 

Sektor działalności Emitenta wg klasyfikacji GPW – media 

 

 

1.5. WŁADZE SPÓŁEK 

 

1.5.1. ABBEY HOUSE GROUP S.A. 

 

ZARZĄD 

 

W skład Zarządu Abbey House Group S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. wchodziły 2 osoby: 

 

Pan Jakub Kokoszka  Prezes Zarządu 

Pani Sandra Mazur  Wiceprezes Zarządu 

 

W dniu 12 sierpnia 2013 r. p. Sandra Mazur zastąpiła na stanowisku Wiceprezesa Zarządu  

p. Bartłomieja Czerneckiego, którego kadencja wygasła i nie została przedłużona. 
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RADA NADZORCZA 

 

W skład Rady Nadzorczej Abbey House Group S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. wchodziło  

5 osób: 

 

Paweł Makowski  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Katarzyna Makowska Członek Rady Nadzorczej 

Norbert Pyffel  Członek Rady Nadzorczej 

Monika Marcinkiewicz Członek Rady Nadzorczej 

Wiesław Podkański  Członek Rady Nadzorczej 

 

Skład Rady Nadzorczej w 2013 roku nie uległ zmianie. 

 

Na dzień publikacji raportu, w związku z wydarzeniami opisanymi w dalszej części raportu 

(punkt 2.2.2) skład organów zarządczych spółki wyglądał następująco: 

 

Skład organów zarządczych Abbey House Group S.A. na dzień publikacji raportu. 

Imię i nazwisko Organ Spółki Funkcja 

Jakub Kokoszka Zarząd Prezes 

Izabela Depczyk Zarząd Członek 

Marcin Depczyk Rada Nadzorcza Przewodniczący 

Wiesław Podkański Rada Nadzorcza Wiceprzewodniczący 

Waldemar Tevnell Rada Nadzorcza Wiceprzewodniczący 

Paweł Makowski Rada Nadzorcza Członek 

Alexey Pivovarov Rada Nadzorcza Członek 

 

 

1.5.2. ART & BUSINESS MAGAZINE S.A.  

 

ZARZĄD 

 

W skład Zarządu Art & Business Magazine S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. wchodziły  

2 osoby: 

Jakub Kokoszka  Prezes Zarządu 

Bartłomiej Czernecki  Wiceprezes Zarządu 

 

RADA NADZORCZA 

 

W skład Rady Nadzorczej Art & Business Magazine S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. 

wchodziło 5 osób: 

 

Paweł Makowski  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Katarzyna Makowska  Członek Rady Nadzorczej 

Norbert Pyffel  Członek Rady Nadzorczej 
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Monika Marcinkiewicz  Członek Rady Nadzorczej 

Sebastian Jankowski  Członek Rady Nadzorczej 

 

Skład Rady Nadzorczej w 2013 roku nie uległ zmianie. 

 

 

1.6. POWIĄZANIA OSOBOWE W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ  

 

Wewnątrz Rady Nadzorczej Abbey House Group S.A. oraz Art & Business Magazine S.A., 

pomiędzy jej poszczególnymi Członkami, występują następujące powiązania: 

- p. Paweł Makowski pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest mężem  

p. Katarzyny Makowskiej – Członka Rady Nadzorczej 

- p. Jakub Kokoszka pełni funkcję Prezesa Zarządu w Abbey House Group S.A. oraz  

Art & Business Magazine S.A. 

do dnia 5 lutego 2014 r.: 

- p. Paweł Makowski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej  w Abbey House 

Group S.A. oraz Art & Business Magazine S.A. 

- p. Katarzyna Makowska,  p, Norbert Pyffel, oraz p. Monika Marcinkiewicz pełnili funkcję 

Członków Rady Nadzorczej  w Abbey House Group S.A. oraz Art & Business Magazine 

S.A. 

 

 

1.7. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

 

1.7.1. ABBEY HOUSE GROUP S.A. 

 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 1.903.697,- zł (milion 

dziewięćset trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzielił się na: 

1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od  000.000.001  

do numeru 010.000.000; 

2) 153.697 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji 

zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 

akcja o numerach od 000.000.001 do numeru 000.153.697; 

3) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C,  

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 000.001  

do numeru 750.000; 

 

Struktura kapitału zakładowego na dzień 31 grudnia 2013 r. 

Akcje Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Seria A 10 000 000 91,71% 10 000 000 91,71% 

Seria B 153 697 1,41% 153 697 1,41% 

Seria C 750 000 6,88% 750 000 6,88% 

Razem 10 903 697 100,00% 10 903 697 100,00% 
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Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy wynosi 2.180.739,50 zł (dwa 

miliony sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt 

groszy), która to kwota wynika z podwyższenia w drodze emisji: 

4) 7.600.000 (siedem milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D,  

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 000.000.001 

do numeru 007.600.000; 

5) 3.303.698 (trzy miliony trzysta trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji 

zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 

akcja od numeru 000.000.001 do numeru 3.303.698. 

 

Struktura kapitału zakładowego na dzień publikacji raportu. 

Akcje Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Seria A 10 000 000 45,86% 10 000 000 45,86% 

Seria B 153 697 0,70% 153 697 0,70% 

Seria C 750 000 3,44% 750 000 3,44% 

Seria D 7 600 000 34,85% 7 600 000 34,85% 

Seria E 3 303 698 15,15% 3 303 698 15,15% 

Razem 21 807 395 100,00% 21 807 395 100,00% 

 

1.7.2. ART & BUSINESS MAGAZINE S.A.  

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00,- zł (jeden milion) i dzieli się na 10 000 000  

(dziesięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii A od numeru 00 000 001 do numeru  

10 000 000. 

 

 

1.8. AKCJONARIAT 

 

1.8.1. ABBEY HOUSE GROUP S.A. 

 

Struktura Akcjonariuszy Abbey House Group S.A. posiadających co najmniej 5% akcji Emitenta 

– stan na dzień 31.12.2013 r. 

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w głosach 

Argovest Holdings Ltd. 4 568 774 41,90% 41,90% 

Serius Ltd. 4 517 417 41,43% 41,43% 

Desantis S.A. 669 369 6,14% 6,14% 

Pozostali 1 148 137 10,53% 10,53% 

Razem 10 903 697    100,00% 100,00% 

 

Istotne zmiany w strukturze akcjonariatu Abbey House Group S.A. w 2013 r. zostały 

zaprezentowane w raporcie jednostkowym Spółki. 
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Struktura Akcjonariuszy Abbey House Group S.A. posiadających co najmniej 5% akcji Emitenta 

– stan na dzień publikacji raportu 

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w głosach 

Next Media Group Ltd. 9 640 131 44,21% 44,21% 

Argovest Holdings Ltd. 4 568 774 20,95% 20,95% 

Serius Ltd. 4 508 562 20,67% 20,67% 

Pozostali 3 089 928 14,17% 14,17% 

Razem 21 807 395    100,00% 100,00% 

 

1.8.2. ART & BUSINESS MAGAZINE S.A.  

 

Struktura Akcjonariuszy Art & Business Magazine S.A. posiadających co najmniej 5% akcji 

Emitenta – stan na dzień 31.12.2013 r. 

 

Nazwa akcjonariusza Seria akcji Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w głosach 

Abbey House Group S.A. A 5 195 246 51,95% 51,95% 

Costansia Services Ltd. A 1 241 354 12,41% 12,41% 

Pozostali A 3 563 400 35,63% 35,63% 

Razem A 10 000 000 100,00% 100,00% 

 

Istotne zmiany w strukturze akcjonariatu Art & Business Magazine S.A. w 2013 r. zostały 

zaprezentowane w raporcie jednostkowym Spółki. 
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2. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

2.1. PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Jednostka dominująca – Abbey House Group S.A. 

Celem rozpoczęcia działalności Emitenta była chęć połączenia sztuki z biznesem, oraz 

prowadzenia działań edukacyjnych z zakresu art bankingu. Założyciele Emitenta chcieli 

przyczynić się do promocji polskiej sztuki współczesnej oraz zaproponować inwestorom 

alternatywną, bezpieczną formę lokowania kapitału. Dla osiągnięcia tych celów Emitent 

połączył unikalne kompetencje ludzi biznesu i znawców sztuki. 

 

W trakcie swojej dotychczasowej działalności Emitent wprowadził na rynek polski standardy 

nowoczesnego mecenatu artystycznego, łącząc działalność inwestycyjną, wystawienniczą, 

edukacyjną z systemem stypendialnym dla artystów. Emitent nawiązał współpracę z grupą 

perspektywicznych, młodych artystów, z którymi podpisał długoterminowe umowy na 

wyłączność, na podstawie których Emitent zobowiązał się do wypłaty stypendiów i promocji 

artystów na rynku sztuki. Wśród twórców związanych z Emitentem znajdują się m.in.: 

Stanisław Młodożeniec, Anna Szprynger, Jakub Słomkowski i Andrzej Cisowski. Rolę 

platformy edukacyjnej pełnił m.in. magazyn „Art & Business”, najstarsze na polskim rynku 

czasopismo branżowe, wydawane przez spółkę zależna Emitenta - Art & Business Magazine 

S.A. Stworzona przez Spółkę oferta produktów finansowych, wzorowana na rozwiązaniach 

zagranicznych, jest na krajowym rynku całkowitą nowością. 

 

Spółka jest również założycielem pierwszego w Polsce funduszu inwestycyjnego rynku sztuki 

– Abbey Art Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych 

prowadzonego przez Copernicus Capital TFI S.A. 

 

Jednostka zależna – Art & Business Magazine S.A. 

Podstawową działalnością Emitenta jest wydawanie magazynu Art & Business, miesięcznika 

poświęconego sprawom rynku sztuki oraz biznesu. Wydawany od roku 1989 magazyn  

Art & Business należy do tytułów prasowych z tzw. najwyższej półki, postrzeganych zarówno 

przez czytelników, jak i reklamodawców, jako tytuł dla grupy odbiorców, zainteresowanych 

tematyką sztuki i biznesu. Takie postrzeganie magazynu Art & Business wpływa istotnie na 

działalność Emitenta, z jednej strony zapewniając stałe grono czytelników i uczestników 

organizowanych przez Emitenta imprez związanych z rynkiem sztuki oraz biznesem, oraz 

zapewniając duże zainteresowanie reklamodawców z tzw. marek premium, a z drugiej strony 

zmuszając Emitenta do ogromnej dbałości o poziom merytoryczny magazynu Art & Business 

i pozostałych publikacji Emitenta, tak aby utrzymać wśród czytelników i reklamodawców 

opinię jednego z najbardziej opiniotwórczych mediów poświęconych sztuce oraz biznesowi w 

Polsce, dostarczającego najwyższej jakości treści. Jest to szczególnie istotne na wysoce 

konkurencyjnym rynku prasowym, przy stale zwiększającej się presji ze strony publikacji 

internetowych. W ocenie Emitenta przywiązanie czytelników do tytułu oraz wysoki poziom 

merytoryczny tekstów będą determinować sukces rynkowy Emitenta w najbliższej 

przyszłości. 
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Emitent skupia się na dostarczaniu wysokiej jakości treści na temat szeroko rozumianego 

polskiego oraz światowego rynku sztuki. Jako uzupełnienie dla magazynu Art & Business 

Emitent prowadzi trzy portale internetowe poświęcone sztuce, to jest: 

- www.artbiznes.pl.; 

- www.sjaksztuka.pl.; 

- www.artifakt.pl. 

Emitent prowadzi również archiwizację wyników aukcyjnych oraz transakcji rynkowych, które 

następnie publikowane w cyklach miesięcznych oraz rocznych, jako tzw. roczniki aukcyjne, 

stanowiące podsumowanie całorocznych transakcji na rynku aukcyjnym. 

 

 

2.2. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ, 

JAKIE NASTĄPIŁY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

 

Istotne wydarzenia mające wpływ na działalność poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej 

Abbey House Group S.A. zostały zaprezentowane w raportach jednostkowych Abbey House 

Group S.A. oraz Art & Business Magazine S.A. 

 

2.3. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

SPÓŁKI, JAKIE NASTĄPIŁY PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, 

DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.  

 

Od momentu zmiany nazwy Emitent prowadził wytężone i szeroko zakrojone konsultacje 

związane z rozwojem prowadzonej działalności uwzględniające również ekspansję na rynki 

międzynarodowe. W ich wyniku od początku 2014 r. rozpoczął działania mające na celu 

zapewnienie środków na realizację planów i nowej strategii, która została zakomunikowana 

w momencie, w którym w związku z zaawansowaniem działań, przekazanie informacji  

w ocenie Zarządu nie zagrażało ich realizacji. 

 

Podniesienie kapitału zakładowego 

W związku z planowanym rozwojem spółki dotyczącym rozszerzenia działalności związanej  

z rynkiem sztuki na rynku międzynarodowym, Emitent podjął decyzję o emisji akcji w formie 

kapitału docelowego oraz zwołał na dzień 5 lutego 2014 roku Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu kolejnego podniesienia kapitału zakładowego. Zarząd 

Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji 

serii D i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej leży 

w interesie Spółki ze względu na plany rozwojowe Spółki, które zakładają wyposażenie 

Spółki w dodatkowe kapitały w znacznej wysokości. Zarządu Spółki ocenił, że w panującej 

na rynku kapitałowym sytuacji, pozyskanie zakładanych przez spółkę środków jest dużo 

bardziej prawdopodobne poprzez poszerzenie akcjonariatu Spółki niż poprzez 

przeprowadzenie długotrwałej, kosztownej i niepewnej co do rezultatów emisji akcji  

z prawem poboru.  

W efekcie Zarząd Spółki uznał za niezbędne i uzasadnione przeprowadzenia nowej emisji 

akcji, skierowanej do osób nie będących dotychczas akcjonariuszami Spółki. Wybór trybu 

subskrypcji prywatnej uzasadniony był dążeniem do ograniczenia kosztów emisji, oraz do 

zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. 
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Emisji akcji serii D i E 

- seria D (w ramach kapitału docelowego) - w dniu 10 stycznia 2014 r. Zarząd działając 

na podstawie §7 ust. 3 Statutu Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z kwoty 1.090.369,70 zł o kwotę 

760.000 zł, do kwoty 1.850.369,70 zł poprzez emisję 7.600.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii D o wartości 10 gr każda. Objęcie akcji serii D nastąpiło w trybie 

subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru. 

Cena emisyjna została ustalona na poziomie 1,76 zł. Subskrypcja na akcje serii D została 

zakończona w dniu 31 stycznia 2014 r. (raporty EBI 1 i 10/2014) 

- seria E w związku z planowaną emisją 3 303 698 akcji na okaziciela serii E o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej ustalonej na poziomie 1,76 zł w ramach 

subskrypcji prywatnej Emitent zwołał na dzień 5 lutego 2014 r.  

 

Wcześniejszy wykup obligacji serii E i F 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie okresowym za III kwartał 2013 r. 

Emitent przeprowadził emisję obligacji serii L, która miała na celu obsłużenie istniejącego 

długu wynikającego z wyemitowanych na początku 2013 r. obligacji serii E i F. 

- Seria F - wykup 40 obligacji serii F o wartości nominalnej 10.000 zł każda miał miejsce  

w dniu 7 stycznia br.  Wykup pozostałych 100 obligacji miał miejsce w dniu 13 stycznia br. 

(raport EBI nr 3/2014) 

- Seria E - wykup 112 obligacji serii E o wartości nominalnej 10.000 zł każda miał miejsce  

w dniu 7 stycznia br. Wykup pozostałych 207 obligacji miał miejsce w dniu 7 lutego br. 

(raport EBI nr 12/2014) 

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

- w dniu 10 stycznia 2014 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 lutego 2014 r. Zgodnie z ogłoszeniem oraz 

projektem uchwał pod głosowanie miała zostać oddana uchwała w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy (raporty EBI 2/2014 i ESPI 1/2014). 

- w dniu 15 stycznia br. Emitent otrzymał  żądanie od akcjonariusza Spółki dotyczące 

umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu 

dotyczącego zmian w Radzie Nadzorczej (raporty EBI 7/2014 i ESPI nr 3/2014). 

- w dniu 5 lutego 2014 roku Akcjonariusze, którzy zarejestrowali się na Walnym 

Zgromadzeniu jednomyślnie przegłosowali wszystkie zgłoszone uchwały. Treść podjętych 

uchwał została opublikowana w raporcie bieżącym EBI nr 8/2014. 

 

Zmiany w składzie organów zarządzających Emitenta 

- Rada Nadzorcza – w wyniku uchwał powziętych na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy została odwołana dotychczasowa i powołana nowa Rada 

Nadzorcza w następującym składzie: 

 

Marcin Depczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Paweł Makowski - Członek Rady Nadzorczej 

Waldemar Tevnell - Członek Rady Nadzorczej 

Alexey Pivovarov - Członek Rady Nadzorczej 

Wiesław Podkański - Członek Rady  
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Kadencja nowej Rady Nadzorczej wynosi 5 lat (raport EBI 9/2014) 

- Zarząd - w dniu 7 lutego br. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu na funkcję 

Członka Zarządu p. Izabeli Depczyk (raport EBI 13/2014) 

 

Nabycie istotnych aktywów 

W dniu 17 lutego 2014 roku Emitent raportem bieżącym 17/2014 poinformował o zakupie 

znaczących aktywów: 

- miliona udziałów spółki Skate's LLC będącej spółką prawa stanu Delaware (Stany 

Zjednoczone Ameryki) za łączną cenę nabycia 550.000,00 euro, stanowiących 100 proc. 

udziału w kapitale zakładowym Skate's LLC.  

Spółka Skate's LLC jest liderem na rynku raportów oraz analiz dotyczący spółek 

publicznych oraz funduszy inwestycyjnych działających na globalnym rynku sztuki. Jest 

jednym z liderów na rynku edukacji online oraz organizacji cyklu forów poświęconych 

branży rynku sztuki. 

- 320.035 akcji spółki Artnet AG spółki prawa niemieckiego z siedzibą w Berlinie notowanej 

na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie w segmencie Prime Standard, 

stanowiących 5,68 proc. udziału w kapitale zakładowym, za łączną cenę nabycia 

672.073,50 euro.  

Artnet AG jest publiczną spółką prawa niemieckiego z siedzibą w Berlinie notowaną na 

Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie. Artnet AG prowadzi międzynarodową 

platformę handlową dla rynku sztuki w ramach, której oferuje zintegrowany wachlarz usług 

e-commerce w zakresie aukcji dzieł sztuki, dostępu do największej na świecie bazy 

wyników aukcyjnych oraz oferuje platformę dla światowych galerii sztuki, umożliwiając 

prezentację oferty tychże galerii na swoim portalu. Artnet AG jest liderem rynkowym  

w segmencie rynku e-commerce związanego ze sztuką. 

 

W dniu 31 marca Emitent na podstawie umowy nabył kolejne 146.574 akcji spółki Artnet AG 

stanowiących 2,60 proc. udziału w kapitale zakładowym. W wyniku przedmiotowej transakcji 

Emitent posiada łącznie 466.609 akcji Artnet AG co stanowi 8,28 proc. kapitału zakładowego 

Artnet AG (raport EBI 25/2014). 

 

Rejestracja podniesienia kapitału zakładowego 

Rejestracja podniesienia kapitału zakładowego Emitenta w Sądzie Rejonowym miała miejsce 

odpowiednio w dniu 3 marca (akcje serii D) oraz w dniu 10 marca (akcje serii E) (raporty EBI 

22 i 24/2014). Po uzyskaniu informacji Emitent zaczął ubiegać się o wprowadzenie nowych 

akcji do obrotu na rynku New Connect. W tym celu w dniu 6 marca 2014 r. podpisana została 

stosowna umowa z Autoryzowanym Doradcą spółki – EBC Solicitors S.A. 

 

Zmiana adresu i strony internetowej spółki 

W dniu 6 marca br. uruchomiona została nowa strona internetowa Emitenta pod adresem 

www.abbeyhousegroup.com. Strona w nowej odsłonie jest stroną typowo korporacyjną - jej 

głównym zadaniem jest prezentowanie wszelkich niezbędnych informacji  z punktu widzenia 

Relacji Inwestorskich w kontekście zmian i międzynarodowego rozwoju, w który wkracza 

spółka.  

 

 

http://www.abbeyhousegroup.com/


 
  

23 

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 7 kwietnia 2014 r. 

W dniu 10 marca 2014 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy, którego głównym punktem obrad miało być ustanowienie wynagrodzenia dla 

Członków Rady Nadzorczej spółki. Walne Zgromadzenie zatwierdziło zaproponowane 

projekty uchwał (raporty EBI 23 i 27/2014). 

 

Sprzedaż praw i obowiązków związanych z zarządzaniem częścią portfela Abbey Art 

Fund FIZ AN 

W dniu 2 kwietnia 2014 r. Emitent w ramach realizacji planu dotyczącego sprzedaży 

aktywów niezwiązanych z głównym przedmiotem działalności spółki, jakim stają się 

międzynarodowe media związane ze sztuką podpisał warunkową umowę przedwstępną 

dotyczącą  przeniesienia praw i obowiązków związanych z zarządzaniem częścią portfela 

Abbey Art Fund FIZ AN. Umowa uwarunkowana została uzyskaniem zgody Zgromadzenia 

Inwestorów Funduszu. W dniu 30 kwietnia 2014 roku podpisana została umowę 

przyrzeczoną, w wyniku której Emitent w zamian za przeniesienie przedmiotowych praw 

uzyskał kwotę 1.700.000 złotych, stanowiącą 12% wartości aktywów netto Funduszu (raporty 

EBI 26 i 29/2014) 

 

Sprzedaż Abbey House Gallery 

W dniu 15 maja 2014 r. Emitent poinformował o prowadzeniu zaawansowanych negocjacji  

z jedną z uznanych, międzynarodowych galerii dotyczącą sprzedaży działalności związanej  

z obrotem dziełami sztuki i promocją współpracujących z Emitentem artystów, prowadzonej 

pod marką Abbey House Gallery. Galeria została zbyta na rzecz Ernst Hilger GmbH/Vienna, 

jednej z najstarszych i najbardziej renomowanych austriackich galerii. 

Na mocy umowy Emitent przeniósł na rzecz Ernst Hilger GmbH prawa i obowiązki 

wynikające z 9 istniejących umów z artystami, jak również scedował wszelkie inne wiążące 

umowy, w tym te dotyczące personelu, przestrzeni galeryjnej oraz dostaw usług. W zamian 

za zbycie aktywów, Emitent otrzymał kwotę w wysokości 2.000.000,00 zł (raporty EBI 31  

i 33/2014). 

 

Nabycie Artnews LLC 

W dniu 16 maja 2014 r. Emitent w ramach realizacji nowej strategii Spółki Emitent dokonał 

pośredniego nabycia większościowego pakietu udziałów spółki ARTnews LLC, wydawcy 

ARTnews - najstarszej i największej gazety o sztuce na Świecie. 

Na mocy umowy Emitent nabył 81,25% udziałów spółki Skate Press Ltd z siedzibą w Nowym 

Jorku, przekładających się na udział w wysokości 51% w spółce ARTnews LLC z siedzibą  

w Nowym Jorku. W zamian za nabycie aktywów, Emitent zapłacił kwotę w wysokości 

2.194.500,00 euro.  

ARTnews LLC jest wydawcą magazynu ARTnews, założonego w 1902 roku, posiadającego 

audytowany nakład przekraczający 60.000 egzemplarzy miesięcznie dystrybuowanych 

globalnie. ARTnews jest niekwestionowanym liderem globalnych mediów związanych ze 

sztuką. Tytuł jako jedyny na Świecie, zdobył ponad 40 najważniejszych nagród 

dziennikarskich dotyczących rynku sztuki. 

W związku z powyższą transakcją Emitent planuje zmienić nazwę z Abbey House Group 

S.A. na ARTnews S.A. podczas najbliższego WZA planowanego na dzień 30 czerwca 2014 

roku. (raport EBI 34/2014) 
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Nowa strategia działalności Abbey House Group S.A. 

W dniu 15 maja 2014 r. w związku z przeprowadzonymi inwestycjami opublikował nową 

strategię działalności spółki (patrz również punku 2.4) (raport EBI 31/2014). 

 

Emisja obligacji serii M 

W dniu 28 maja 2014 roku nastąpił przydział 52 dwuletnich obligacji imiennych serii M  

o wartości nominalnej 100.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 5.200.000 zł, 

oprocentowanych na 9,5% w skali roku, których termin wykupu określony został na dzień  

27 maja 2015 r. (raporty EBI 36/2014) 

 

 

2.4. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

W związku z wejściem w skład akcjonariatu Emitenta Next Media Group Ltd., została podjęta 

decyzja o zmianie pól aktywności Spółki na rynku sztuki i w efekcie o zmianie strategii 

Emitenta. 

 

Zgodnie z nową strategią Emitent zamierza zdobyć pozycję globalnego lidera w zakresie 

mediów związanych ze sztuką („art media”). Zgodnie obszar działalności Emitenta będzie 

polegać na:  

1. udostępnianiu treści (media),  

2. oferowaniu usług oraz  

3. kształceniu / edukacji w zakresie rynku sztuki oraz biznesu z nim związanego (art & 

business).  

 

W efekcie Emitent zamierza zdobyć pozycję globalnego lidera w trzech dziedzinach 

związanych z rynkiem sztuki: 

- media - sprzedaż reklam odpowiadających treściom związanym z rynkiem sztuki  

w mediach cyfrowych oraz wiodących periodykach posiadanych przez Emitenta, w tym 

też przez Art & Business Magazine S.A. - spółkę zależną od Emitenta - oraz Artnews 

LCC; sprzedaż prenumerat; sprzedaż periodyków w sprzedaży otwartej; 

- usługi - opłaty za dostęp do danych bazy informacji aukcyjnych i usług związanych  

z przygotowaniem raportów analitycznych dotyczących inwestowania na rynku sztuki; 

- edukacja - opłaty za udział w szkoleniach i edukacja online, opłaty za udział  

w organizowanych konferencjach przez spółki zależne od Emitenta, tj. Art. & Business 

Magazine S.A. oraz Skate’s LLC; wpływy od podmiotów sponsorujących wydarzenia 

organizowane przez Skate’s LLC - spółkę zależną od Emitenta.  
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Poniżej Emitent przedstawia szacowaną strukturę przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta  

w 2014 roku: 

1. z podziałem na poszczególne spółki zależne 

 

Zestawienie przychodów spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta w latach 2013-2014 (w mln PLN) 

 
 

2. z podziałem na poszczególne usługi świadczone przez Emitenta 

 

Struktura przychodów spółek Grupy Kapitałowej Emitenta w latach 2013-2014 (w proc.) 

 
Pozycję globalnego lidera pod względem przychodów w zakresie mediów związanych ze 

sztuką („art media”) Emitent zamierza zdobyć w przeciągu najbliższych 3 lat poprzez: 

- przemyślaną konsolidację międzynarodowych aktywów rynku art media; 

- stworzenie zrównoważonej i dopełniającej się oferty produktów i usług, z koncentracją na 

treściach cyfrowych; 

- precyzyjne inwestycje w posiadane treści oraz usługi. 

W nowej strategii Emitenta będzie on przy tym pełnił funkcję spółki holdingowej, 

zarządzającej i koordynującej działalność spółek celowych, skupionych na poszczególnych 

segmentach biznesowych leżących w zakresie zainteresowania Emitenta. 

 

 

 

1,6 1,5 

10,9 

4,1 

2,4 
3 

15 

2,2 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Art. & Business
Magazine S.A.

Skate's LLC Artnews LLC Abbey House
Group S.A.

przychody w 2013 r.

przychody w 2014 r. (planowany
min. poziom)

Działalność 
dotychczasowa 

9,8% 

Edukacja i Usługi 
13,3% 

Media 
76,9% 



 
  

26 

 

Planowane działania rozwojowe związane z marką Skate’s LLC 

Skate’s LLC jest liderem w zakresie edukacji online dotyczącej inwestowania w sztukę. 

Przejęcie Skate’s LLC umożliwia Emitentowi zaistnienie na rynku amerykańskim w oparciu 

o działalność prowadzoną obecnie przez Skate’s LCC w Nowym Yorku oraz tworzy podstawę 

dla rozwijania działalności Emitenta w segmentach Edukacja oraz Usługi. Konsolidacja 

przychodów Skate’s LLC w roku 2014 (począwszy od lutego 2014 r.) zapewni znaczącą 

poprawę wyników Emitenta. Stworzone przez Skate’s LLC znaki handlowe (Skate’s Art. 

Market Research, Skate’s Art Stock Index), oferowane pod nimi treści oraz dane zostaną 

zintegrowane z aktywnością Emitenta w zakresie segmentu Media oraz w przyszłości 

wykorzystane w publikacjach wydawanych przez Emitenta. 

 

Planowane działania rozwojowe związane z marką Artnews LLC 

W związku z realizacją planu przejęcie spółki (w drugim kwartale 2014 r.) Emitent powinien 

pozyskać dodatkową wiarygodność oraz znaczny udział w amerykańskim rynku art media. 

Działalność przejętej spółki zostanie sprzężona z aktualną działalnością wydawniczą 

Emitenta w celu stworzenia jednolitego segmentu Media. Segment Media będzie 

funkcjonował w Nowym Yorku oraz w Warszawie, skupiając się w głównej mierze na 

materiałach cyfrowych. Emitent planuje przeznaczyć część swoich środków finansowych na 

rzecz zintegrowania wszystkich kontrolowanych przez siebie mediów w celu stworzenia 

jednolitej interaktywnej platformy cyfrowej. Planowane przejęcie powinno mieć znaczący 

wpływ na rachunek zysków i strat Emitenta począwszy od II kwartału 2014 roku, gdyż wynik 

finansowy przejmowanej spółki w Stanach Zjednoczonych powinien podlegać konsolidacji  

z wynikiem Emitenta. 

 

Potencjał docelowego rynku Emitenta 

Wartość rocznych przychodów międzynarodowego rynku art media i usług z nim związanych, 

z wyłączeniem targów sztuki, szacowana jest na 0,3 mld USD. Rynek zdominowany jest 

głównie przez mało postępową konkurencję, działającą na poszczególnych obszarach rynku  

i niezdolną do szybkiego i efektywnego przystosowania się do międzynarodowych i cyfrowych 

realiów „jutrzejszego” rynku art media. 

 

Prognozy dla rynku docelowego Emitenta wskazują na podwojenie jego wielkości do roku 

2017, wynikające z wejścia na niego nowych, młodszych międzynarodowych kolekcjonerów 

oraz ekspertów rynku sztuki tworzących popyt na informacje dotyczące rynku sztuki, badań, 

edukacji oraz usług wspierania transakcji. 

 

 

2.5. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 

  

Do dnia 31.12.2013 roku Grupa Kapitałowa nie prowadziła prac badawczo – rozwojowych. 

 

 

2.6. POSIADANE ODDZIAŁY (ZAKŁADY) 

 

Spółka nie posiada oddziałów. 

 

 



 
  

27 

 

3. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI 

 

 

3.1. SPRZEDAŻ I ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW 

 

Spółka w 2013 roku realizowała następującą aktywność biznesową generującą przychody: 

a. sprzedaż prac malarskich współpracujących ze spółką artystów 

b. umowy sponsoringowe związane z organizowanymi wydarzeniami artystycznymi 

c. zarządzanie portfelem niepublicznym funduszu Abbey Art Fund FIZ AN. 

 

Największy udział spośród powyżej wymienionych źródeł stanowiła sprzedaż prac 

malarskich.  

 

Wartość umów sponsoringowych oraz wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem nie 

przekroczyła 15% wartości przychodów. 

 

Zgodnie z informacjami przekazywanymi w niniejszym raporcie Spółka jest w trakcie zmiany 

obszaru działalność i na rynku sztuki opisanego szczegółowo w Planie Strategicznym, który 

zakłada zmianę dotychczasowych źródeł przychodów i osiągnięcie znacznie wyższych 

przychodów. 

 

 

3.2. SYTUACJA MAJĄTKOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Jakkolwiek wynik finansowy osiągnięty w całym 2013 roku jest negatywny zarówno 

jednostkowo jak i w ujęciu skonsolidowanym, dzięki przeprowadzonej z sukcesem emisji 

akcji w pierwszych miesiącach 2014 roku oraz zmianą profilu działalności w obrębie rynku 

sztuki Zarząd ocenia sytuację Spółki na stabilną i nie widzi zagrożenia w realizowaniu 

działalności. 

 

 

3.3. PROPOZYCJA POKRYCIA STRATY 

 

Z uwagi na fakt, iż Spółka osiągnęła stratę w okresie, za który sporządzono sprawozdanie 

finansowe w wysokości -2 931 570,24 zł, Zarząd proponuje pokryć powstałą stratę z zysków 

z lat przyszłych.  

 

 

3.4. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 

 

Grupa kapitałowa tworzona przez Abbey House Group S.A. nie emitowała instrumentów 

finansowych. Informacje o instrumentach finansowych wyemitowanych przez poszczególne 

spółki Abbey House Group S.A. oraz Art & Business Magazine S.A. zaprezentowane zostały 

w jednostkowych sprawozdaniach rocznych obu spółek. 
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4. POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

 

4.1. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

 

 

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spółka udzieliła spółce powiązanej – Art & 

Business Magazine S.A. 9 pożyczek o łącznej wartości 271.000 zł. Na dzień 31.12.2013 

wartość pożyczek udzielonych Art & Business Magazine S.A. wraz z należnymi odsetkami 

wynosiła 45 705,37 złotych.  

 

 

4.2. INFORMACJA NA TEMAT KREDYTÓW, POŻYCZEK, PORĘCZEŃ I GWARANCJI  

 

Grupa kapitałowa tworzona przez Abbey House Group S.A. nie zaciągała kredytów, 

pożyczek ani nie udzielała pożyczek, poręczeń i gwarancji. Informacje o pożyczkach 

zaciągniętych przez spółki Abbey House Group S.A. oraz Art & Business Magazine S.A. 

zaprezentowane zostały w jednostkowych sprawozdaniach rocznych obu spółek. 

 

 

4.3. WYNAGRODZENIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH 

 

Zgodnie z punktem 9.1 Oświadczenia Zarządu Abbey House Group S.A. w sprawie 

przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”, 

stanowiącego załącznik nr 4 do Raportu Rocznego Spółki, Spółka nie publikuje informacji  

na temat wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 
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Podstawowe zagrożenia i ryzyka 

związane z działalnością spółki 
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Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla 

akcjonariuszy spółki, a w szczególności czynników związanych z sytuacją gospodarczą, 

majątkową i finansową Emitenta. Poniższy spis nie ma charakteru zamkniętego, obejmując 

najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy 

podejmowaniu decyzji inwestycyjnej.  

 

 

1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI 

DZIAŁALNOŚĆ 

 

 

1.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z KONIUNKTURĄ GOSPODARCZĄ NA ŚWIECIE I W POLSCE ORAZ 

POPYTEM NA DOBRA LUKSUSOWE ORAZ DZIEŁA SZTUKI  

 

W związku z tym, że Emitent obecnie prowadzi działalność zarówno w Polsce, jak i na rynku 

globalnym (poprzez spółkę Skate’s LLC), dla wyników Emitenta znaczenie ma koniunktura 

gospodarcza zarówno w Polsce jak i w USA oraz w Europie Zachodniej (odpowiadając  

za ponad 2/3 światowego rynku sztuki). Na sytuację finansową oraz szeroko pojętą działalność 

Emitenta mają wpływ między innymi czynniki makroekonomiczne, do których zaliczyć można: wzrost 

produktu krajowego brutto, inflację, ogólną kondycję gospodarki, zmiany legislacyjne. Wobec tego, 

niekorzystne zmiany wskaźników makroekonomicznych mogą wpłynąć na pogorszenie sytuacji 

finansowej Emitenta. Światowa gospodarka w dalszym ciągu funkcjonuje w atmosferze dużej 

niepewności odnośnie przyszłej koniunktury. Kryzys na rynkach finansowych oraz obecne problemy  

z potencjalną niewypłacalnością poszczególnych państw, sprawiają że trudno jest jednoznacznie 

określić trend w światowej gospodarce w najbliższej przyszłości. Do tego dochodzi w ostatnim okresie 

niepewność co do rozwoju sytuacji międzynarodowej, co także może mieć wpływ na globalną 

koniunkturę gospodarczą. Ewentualne pogorszenie sytuacji gospodarczej oraz nastrojów i sytuacji 

finansowej konsumentów może przełożyć się na spadek popytu na dobra luksusowe, w tym na dzieła 

sztuki, oraz co za tym idzie na konieczność zmniejszenia budżetów marketingowych firm 

produkujących i dystrybuujących dobra luksusowe, tj. firm będących jednocześnie największymi 

reklamodawcami miesięcznika Art. & Business czy też sponsorów programów edukacyjnych 

oferowanych przez Skate’s. LLC (spółka zależna od Emitenta). Dodatkowo spadkowi popytu na dzieła 

sztuki może towarzyszyć zmniejszenie zainteresowania usługami związanymi z ich zakupem (bazy 

danych wyników aukcyjnych, kursy on-line, raporty analityczne, konferencje poświęcone inwestowaniu 

na rynku dóbr kolekcjonerskich, specjalistyczna prasa branżowa). 

 

Jednocześnie rynek dóbr luksusowych jest mniej podatny na wahania koniunktury, gdyż ludzie 

zamożni stosunkowo mniej odczuwają zwykle skutki kryzysu ekonomicznego. Znajduje to 

potwierdzenie w danych dotyczących skutków ostatniego kryzysu światowej gospodarki. Sztuka jest 

ponadto stosunkowo bezpieczną inwestycją, gdyż jest neutralna względem presji inflacyjnej i zmiany 

kursu walut. Istnieje ponadto możliwość otrzymywania „dodatkowej dywidendy” z tytułu udostępniania 

kolekcji na wystawy lub różnego rodzaju wydarzenia kulturalne lub firmowe. Co przy tym ważne, popyt 

na dobra luksusowe bardzo często wzrasta wraz ze wzrostem ceny. Wszystko to sprawia, że 

pogorszenie koniunktury gospodarczej nie powinno mieć istotnego wpływu na przyszłe wyniki 

finansowe Emitenta. 

 

 

1.2. RYZYKO ZMIAN PRZEPISÓW PRAWNYCH LUB ICH INTERPRETACJI 

 

Biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do przewidzenia 

zmienność, a także często niska jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju 
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działalności Emitenta mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie 

prawa handlowego, podatkowego oraz związanego z rynkami finansowymi. Skutkiem wyżej 

wymienionych, niekorzystnych zmian może być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się 

kondycji finansowej Emitenta, a tym samym spadek wartości aktywów Emitenta. Celem ograniczenia 

tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych  

i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię 

Emitenta do występujących zmian. Podobnie Zarząd Emitenta zamierza na bieżąco monitorować 

zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji na kluczowych z punktu widzenia 

Emitenta rynkach zagranicznych, zwłaszcza tych, na których działać będą spółki związane  

z Emitentem, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do 

występujących zmian. 

 

 

1.3. RYZYKO NIEKORZYSTNYCH ZMIAN PRZEPISÓW PODATKOWYCH  

 

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów 

i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady 

opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy 

sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych 

podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów 

podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć 

na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany 

kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając 

się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian. 

Podobnie Zarząd Emitenta zamierza na bieżąco monitorować zmiany kluczowych z punktu widzenia 

Emitenta przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji na kluczowych z punktu widzenia 

Emitenta rynkach zagranicznych, zwłaszcza tych, na których działać będą spółki związane  

z Emitentem, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do 

występujących zmian. 

 

 

1.4. RYZYKO WALUTOWE 

 

Emitent zamierza obecnie koncentrować się na rozwoju działalności na rynku globalnym. Oznacza to, 

że przychody Emitenta, a dokładnie przychody spółek, za pomocą których Emitent zamierza 

realizować swoją nową strategię działalności będą realizowane także w walutach obcych. W związku 

powyższym istotna zmiana kursu walut obcych w stosunku do złotego może mieć wpływ na wyniki 

finansowe Emitenta wyrażone w złotych. 

 

Dodatkowo, w związku z faktem iż Emitent posiada akcje spółki Artnet AG, notowane na Giełdzie 

Papierów Wartościowych we Frankfurcie, których cena denominowana jest w euro, istotna zmiana 

kursu euro wobec złotego może w sposób istotny wpłynąć na wycenę w złotych posiadanego przez 

Emitenta pakietu akcji. 

 

 

1.5. RYZYKO WYSTĄPIENIA NIEPRZEWIDYWALNYCH ZDARZEŃ 

 

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub 

nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze 

gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. 
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2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DOTYCHCZASOWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA  

 

 

2.1. RYZYKO NIETRAFIONYCH INWESTYCJI ORAZ PRZESZACOWANIA WARTOŚCI 

POSIADANYCH DZIEŁ SZTUKI 

 

Model biznesowy Emitenta opiera się na nabywaniu dzieł sztuki na własny rachunek. Może się 

zdarzyć, że Emitent nie jest w stanie sprzedać danego dzieła w pierwotnie założonym horyzoncie 

czasowym, co w konsekwencji może wymusić sprzedaż dzieła poniżej kosztu zakupu lub ostatniej 

wyceny. Wynika to z faktu, iż wartość dzieła sztuki jest wysoce subiektywna i często podlega 

zmianom. Składa się na to specyfika rynku i aktualnie panujące trendy. Dodatkowo rynek sztuki 

cechuje się stosunkowo niską płynnością, w efekcie czego mogą wystąpić przejściowe trudności ze 

zbyciem dzieł lub sprzedaż taka nastąpi po cenie znacznie zaniżonej od wcześniejszych szacunków. 

Emitent w celu ograniczenia powyższego ryzyka koncentruje się na nabywaniu dzieł po atrakcyjnych 

cenach prac bezpośrednio od artystów, z którymi ma podpisane umowy na wyłączność. W wyniku 

czego ryzyko poniesienia straty na tego typu pracach wydaje się być ograniczone. Niemniej jednak 

opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane 

wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

 

 

2.2. RYZYKO JEDNOSTKOWYCH DUŻYCH STRAT  

 

Model biznesowy Emitenta polega na systematycznym nabywaniu dzieł młodych, zdolnych artystów 

po  atrakcyjnych cenach. Tym nie mniej w przypadku pojawiania się odpowiednich okazji Emitent nie 

wyklucza nabywania dzieł o jednostkowej wartości nabycia istotnej z punktu widzenia posiadanych 

zasobów finansowych. W takim wypadku, jeśli decyzja okazałoby się nietrafiona, Emitent może 

ponieść istotne straty finansowe. Ryzyko to będzie ograniczane poprzez dogłębną analizę 

atrakcyjności dzieła i jego artysty a decyzja będzie podejmowana przede wszystkim w oparciu  

o rekomendacje ekspertów. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na 

perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

 

 

2.3. RYZYKO ZMIENNOŚCI WYNIKÓW OPERACYJNYCH EMITENTA – PRZESUNIĘCIE 

WYDATKÓW I WPŁYWÓW  

 

W związku z przyjętym modelem biznesowym w działalności Emitenta mogą występować znaczne 

różnice czasowe między momentem ponoszenia wydatków na zakup dzieł sztuki a momentem 

osiągania wpływów z ich sprzedaży. Wynika to z faktu, że istotna część dostaw prac od artystów jest 

magazynowana w celu odsprzedaży w późniejszym terminie po znacznie wyższej cenie. 

Jednocześnie istnieje ryzyko, że nie wszystkie dzieła przeznaczone do natychmiastowej odsprzedaży 

znajdą szybko nabywców po satysfakcjonującej Emitenta cenie. Wyżej opisane czynniki mogą mieć 

istotny, niekorzystny wpływ na płynność finansową Emitenta i mogą spowodować zwiększone 

zapotrzebowanie na jego kapitał obrotowy, a w konsekwencji mogą mieć istotny negatywny wpływ na 

perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

 

 

2.4. RYZYKO UTRATY EKSPERTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DORADZTWA DLA EMITENTA  

 

Najważniejszym czynnikiem w podejmowaniu decyzji co do wyboru artystów, z którymi Emitent 

powinien podpisać umowę na wyłączność oraz co do wyboru pozostałych dzieł sztuki zakupywanych 

na własny rachunek, jest rekomendacja ekspertów współpracujących z Emitentem. W związku z tym, 
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utrata tego typu współpracowników może wpłynąć niekorzystnie na działalność Emitenta, co może się 

przełożyć na błędne decyzje inwestycyjne. Emitent stara się zabezpieczyć przed tego typu sytuacją 

poprzez współpracę w co najmniej trzema wybitnymi ekspertami specjalizujących się w rynku sztuki, 

niemniej jednak opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy 

rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

 

 

2.5. RYZYKO UTRATY KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI 

DORADZTWA DLA EMITENTA  

 

Decydujące znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta działalności są specyficzne umiejętności oraz 

unikalna wiedza kadry menadżerskiej oraz pracowników. Zdolność pracowników do rozwijania  

i utrzymywania relacji ze sprzedawcami oraz nabywcami dzieł sztuki jest jednym z elementów 

prowadzących do sukcesu przedsięwzięcia. W wyniku utraty kluczowych pracowników może nastąpić 

zahamowanie rozwoju Emitenta. Należy zaznaczyć, że Emitent obecnie dokłada i w przyszłości dołoży 

wszelkich starań do zapewnienia stabilnej polityki kadrowej i odpowiedniego zatrudnienia w celu 

minimalizacji powyższego ryzyka. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć jednak istotny negatywny 

wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

 

 

2.6. RYZYKO BRAKU EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY ARTYSTÓW Z EMITENTEM  

 

Główny model biznesowy Emitenta opera się na comiesięcznym otrzymywaniu prac od artystów,  

z którymi Emitent podpisał umowy na wyłączność. Umowy zawierane są na czas określony 

(zazwyczaj 5 lat), na podstawie których Emitent jest jedynym odbiorcą prac artysty przez okres trwania 

umowy. Może jednak zaistnieć sytuacja, w której umowa nie zostanie w całości wykonana przez 

artystę, co w konsekwencji narazi Emitenta na straty finansowe wynikające z braku wyłączności lub  

w ogóle możliwości pozyskiwania dzieł od tego artysty. Poza tym Emitent zamierza ponosić znaczne 

nakłady finansowe na promocję współpracujących z nim artystów, co wymagać będzie współpracy 

obu stron. W razie braku takiej współpracy Emitentem będzie narażony na dodatkowe straty 

finansowe z tego tytułu. Emitent zamierza ograniczyć powyższe ryzyko poprzez zawarcie umów  

z wieloma artystami, a także przez odpowiednio przygotowane działania promocyjne, które zostaną 

wysoko ocenione przez współpracujących z nim artystów. Nie mniej jednak opisane powyżej 

okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację 

finansową Emitenta. 

 

 

2.7. RYZYKO POJAWIENIA SIĘ NOWEJ SILNEJ KONKURENCJI O PODOBNYM MODELU 

BIZNESOWYM  

 

Emitent nie może wykluczyć ryzyka pojawienia się na rynku obrotu dziełami sztuki, konkurencyjnego 

podmiotu w stosunku do Emitenta, a w konsekwencji do zmniejszenia ilości obecnych oraz utratę 

potencjalnych klientów. Należy zaznaczyć, że mimo funkcjonowania na rynku wielu galerii czy domów 

aukcyjnych, żaden z nich nie stanowi bezpośredniej konkurencji dla Emitenta ze względu na 

unikatowy model biznesowy jaki wybrał Emitent. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości nie pojawi 

się silny kapitałowo konkurent próbujący skopiować model biznesowy Emitenta. Powyższe ryzyko 

Emitent będzie starał się zniwelować poprzez wypracowanie przewagi konkurencyjnej z tytułu 

pierwszeństwa na rynku, posiadania doświadczonych pracowników oraz ekspertów, dużej bazy 

artystów z jakimi podpisano umowy na wyłączność, a także unikatowych relacji z klientami. Opisane 

powyżej okoliczności mogą jednak mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane 

wyniki i sytuację finansową Emitenta. 
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2.8. RYZYKO NABYCIA BĄDŹ SPRZEDAŻY FALSYFIKATÓW, DZIEŁ SZTUKI DO KTÓRYCH 

WYSTĘPUJĄ ROSZCZENIA SPADKOBIERCÓW BĄDŹ POSIADAJĄ INNE WADY PRAWNE 

 

Z uwagi na zakres prowadzonej przez Emitenta działalności, istnieje ryzyko nabycia a następnie 

sprzedaży falsyfikatów lub dzieł sztuki, do których występują roszczenia spadkobierców bądź 

wystąpienia innych wad prawnych. Należy zaznaczyć, iż Emitent koncentruje się na nabywaniu dzieł 

bezpośrednio od twórców, dlatego przedmiotowe ryzyko jest znacząco eliminowane. Emitent 

każdorazowo wystawia certyfikat potwierdzający autentyczność pochodzenia dzieła. Ponadto Emitent 

dokłada wszelkich niezbędnych starań alby podczas nabywania dzieł sztuki od osób trzecich, dokonać 

wszelkich niezbędnych ekspertyz w celu minimalizacji ryzyka nabycia dzieł obciążonych prawami osób 

trzecich. Emitent nie wyklucza ubezpieczania transakcji, co do których mogą zachodzić przesłanki 

wad prawnych. Pewien odsetek dzieł na rynku sztuki stanowią falsyfikaty, dotyczy to głównie dzieł 

starszych. Dlatego też nie można wykluczyć ryzyka nabycia przez Emitenta dzieła sfalsyfikowanego. 

W przypadku nabycia, a następnie odsprzedaży takiego dzieła mogą pojawić się roszczenia  

w stosunku do Emitenta ze strony osób, które nabyły nieoryginalne dzieło, a co za tym idzie 

poniesienia przez niego istotnej straty. Dodatkowo taka sytuacja może istotnie nadszarpnąć reputację 

Emitenta i mieć wpływ na jego przyszłą sprzedaż. Emitent w swoim modelu stawia na promowanie 

artystów współczesnych, związanych umowami z Emitentem a nabywanie dzieł sztuki dawnej stanowi 

margines jej działalności. Cena jednostkowa dzieła dawnego może jednak stanowić istotną cześć 

aktywów Emitenta, stąd ryzyko zakupu falsyfikatów może wpłynąć istotnie na działalność Spółki.  

W trakcie prowadzenie działalności przez Emitenta może się również okazać, że wobec nabytego 

dzieła występują roszczenia spadkobierców. Nie można również wykluczyć pojawienia się innych 

rodzajów wad prawnych, szczególnie w zakresie praw majątkowych lub autorskich. Zaistnienie 

powyższych sytuacji może powodować ryzyko pojawienia się straty finansowej na inwestycji. Należy 

zaznaczyć, że ze względu na model biznesowy Emitent koncentruje się na nabywaniu dzieł 

bezpośrednio od twórców dlatego ryzyko nabycia falsyfikatu jest marginalne. Ponadto Emitent dokłada 

wszelkich starań aby podczas nabywania dzieł od osób trzecich, dokonać wszelkich niezbędnych 

ekspertyz w celu minimalizacji ryzyka nabycia dzieł obciążonych prawami osób trzecich. Emitent nie 

wyklucza ubezpieczania transakcji co do, których mogą zachodzić przesłanki wad prawnych. Opisane 

powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki  

i sytuację finansową Emitenta. 

 

 

2.9. RYZYKO NIEUBEZPIECZENIA DZIEŁ SZTUKI  

 

Co do zasady Emitent dokłada wszelkich starań aby chronić posiadane dzieła sztuki  

i zamierza ubezpieczyć wszystkie swoje dzieła od ich utraty bądź zniszczenia. Niemniej jednak  

w pewnych wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, że ze względu na ograniczoną zdolność rynku 

ubezpieczeń lub błąd Emitenta, nie nastąpi odpowiednie ubezpieczenie dzieła sztuki. W wyniku 

zaistnienia takiej sytuacji Emitent może ponieść stratę finansową i w konsekwencji istotny negatywny 

wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i  sytuację finansową Emitenta. 

 

 

2.10. RYZYKO ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTÓW ZAGRANICZNYCH  

 

Główny model biznesowy Emitenta opiera się na obrocie dziełami sztuki młodych artystów.  

Nie mniej jednak Emitent może nabywać na własny rachunek również starsze dzieła, w tym 

zabytkowe, których wywóz może podlegać ograniczeniom. 

 

Szczegółowe warunki dotyczące kategorii dzieł wobec, których wymagane jest uzyskanie pozwolenia 

na wywóz za granicę zamieszczone są w art. 51 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 06.225.1635 z późn. zm.). Zakres dzieł sztuki wyłączonych  
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z wymogu uzyskania pozwolenia reguluje art. 59 ww. ustawy. Jednocześnie zgodnie z treścią 

załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 06.225.1635 z późn. 

zm.) pozwolenia na wywóz stały zabytku podlega opłacie skarbowej w wysokości 25% wartości 

zabytku ustalonej przez biegłych. 

 

Ze względu na koncentrowanie się Emitenta na rynku dzieł młodych artystów współczesnych 

powyższe ryzyko nie jest wysokie, aczkolwiek w sporadycznych przypadkach może wystąpić. 

 

 

3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z NOWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA  

 

 

3.1. RYZYKO NIEPOWODZENIA NOWEJ STRATEGII DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent wdrożył i z powodzeniem 

realizuje nową strategię działalności. Zgodnie z nową strategią działalności, podstawowa działalność 

Emitenta będzie polegać na (1) udostępnianiu treści, (2) oferowaniu usług oraz (3) kształceniu / 

edukacji w zakresie rynku sztuki oraz biznesu z nim związanego (art & business). 

 

Biorąc pod uwagę wczesny etap realizacji nowej strategii działalności Emitenta i jego Grupy 

Kapitałowej, w skład której, na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego, wchodzi 

Art. & Business S.A. oraz Skate’s LLC (docelowo w skład grupy kapitałowej Emitenta planowane jest 

także włączenie wiodącej na rynku amerykańskim spółki działającej w obszarze mediów rynku sztuki 

(art media)), Spółka narażona jest na istotne ryzyko związane z niepowodzeniem działań 

zmierzających do zdobycia pozycji globalnego lidera w zakresie mediów związanych ze sztuką („art 

media”), niezrealizowania planów strategicznych oraz nieosiągnięcia zakładanych rezultatów. 

Jednakże biorąc pod uwagę doświadczenie Emitenta oraz jego spółek zależnych na rynku sztuki  

w Polsce i za granicą, ryzyko niepowodzenia realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta jest 

ograniczone. 

 

 

3.2. RYZYKO BRAKU SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OBLIGACJI WYEMITOWANYCH 

PRZEZ EMITENTA 

 

Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent wyemitował osiem serii 

obligacji. Wszystkie dotychczasowe świadczenia należne obligatariuszom z tytułu tych papierów 

wartościowych zostały przez Emitenta wypłacone. Obecnie i w dającej się przewidzieć przyszłości 

płynność finansowa Spółki gwarantuje wypłatę zobowiązań wobec obligatariuszy obligacji serii od G 

do L. Nie można jednak wykluczyć wystąpienia w przyszłości sytuacji, w której Emitent nie będzie 

zdolny dokonać wykupu obligacji czy też wypłacić odsetek od obligacji. 

 

 

3.3. RYZYKO UTRATY KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI 

DORADZTWA DLA EMITENTA 

 

Kluczową kompetencją dla prawidłowego rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta jest zespół 

doświadczonych analityków rynku sztuki współpracujący ze Skate’s LLC. W związku z tym utrata tego 

typu ekspertów może niekorzystnie wpłynąć na działalność Skate’s LLC, a tym samym na wynik 

finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta. 

 

Należy zaznaczyć, że Emitent obecnie dokłada i w przyszłości dołoży wszelkich starań celem 

budowania stabilnej polityki kadrowe w celu minimalizacji powyższego ryzyka. Opisane powyżej 
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okoliczności mogą mieć jednak istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki  

i sytuację finansową Emitenta. 

 

 

3.4. RYZYKO POJAWIENIA SIĘ NOWEJ SILNEJ KONKURENCJI O PODOBNYM MODELU 

BIZNESOWYM 

 

Emitent nie może wykluczyć pojawienia się na rynku podmiotu oferującego globalne usługi 

szkoleniowe oraz analityczne dla rynku sztuki, konkurencyjne w stosunku do oferty Emitenta oraz 

Skate’s LLC - spółki zależnej od Emitenta -co w konsekwencji może prowadzić do zmniejszenia ilości 

obecnych oraz utratę potencjalnych klientów. Obecnie ofertę edukacyjną na międzynarodowym rynku 

sztuki prowadzi m.in. Sotheby’s (poprzez Sotheby’s Institute of Art), Christie’s (Christiee’s Education) 

oraz niektóre uniwersytety. Powyższe ryzyko jest ograniczane dzięki ugruntowanej pozycji rynkowej 

Skate’s LLC jako lidera w oferowaniu globalnych usług szkoleniowych oraz analitycznych dla rynku 

sztuki. 

 

Emitent obserwuje wzrost liczby podmiotów rozpoczynających działalność na rynku sprzedaży dzieł 

sztuki on-line, które stanowią konkurencję dla modelu biznesowego Artnet AG - spółki, w której 

Emitent posiada akcje reprezentujące 8,28 proc. kapitału zakładowego. Przykłady takich firm to: 

Paddle8 (Nowy Jork), Auctionata (Berlin) oraz Art.sy (Nowy Jork). Emitent spodziewa się, że liczba 

konkurencyjnych platform będzie w przyszłości rosła. Emitent wskazuje jednakże, iż Artnet AG  

w porównaniu z nowymi podmiotami, posiada pozycję lidera i cieszy się dużym zaufaniem klientów, 

które jest kluczowym czynnikiem wpływającym na sprzedaż dzieł sztuki poprzez Internet.  

 

Opisane powyżej okoliczności mogą jednak mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, 

osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

 

 

3.5. RYZYKO ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM INTERNETOWYM ORAZ OCHRONĄ DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

Działalność multimedialnej platformy informacyjnej, a także platformy edukacyjnej – prowadzonych 

przez Emitenta oraz Skate’s LLC opiera się na wykorzystaniu infrastruktury teleinformatycznej, a tym 

samym wiąże się z zagrożeniami typowymi dla sieci informatycznych, czyli ryzykiem włamania do 

systemu, paraliżu sieci lub kradzieży danych o udostępnianych usługach lub danych osobowych 

podlegających rygorowi ustawy o ochronie danych osobowych. Niebezpieczeństwo włamania, 

kradzieży danych teleinformatycznych lub paraliżu systemu wiążę się z zagrożeniem dla możliwości 

świadczenia usług przez Emitenta. Z kolei kradzież lub udostępnienie danych niezgodnie z ustawą  

o ochronie danych osobowych może skutkować karami przewidzianymi ustawą lub roszczeniami osób 

poszkodowanych. Emitent stara się stosować nowoczesne systemy ochrony przed włamaniami do 

jego systemu oraz stosować rozwiązania zapewniające stabilność działalności spółek z Grupy 

Kapitałowej Emitenta.  
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4. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 

 

 

4.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z SANKCJAMI ADMINISTRACYJNYMI NAKŁADANYMI PRZEZ 

FEDERALNY URZĄD NADZORU FINANSOWEGO W NIEMCZECH (BAFIN) 

 

Emitent, jako akcjonariusz spółki publicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych we 

Frankfurcie zobowiązany jest m.in. do przestrzegania prawa obowiązującego w Niemczech,  

a w szczególności przepisów związanych z obrotem papierami wartościowymi. Brak wypełniania 

obowiązków informacyjnych przez akcjonariuszy spółek publicznych obarczone jest ryzykiem 

nałożenia przez organ stanowiący nadzór nad niemieckim rynkiem kapitałowym (BAFIN) kar 

administracyjnych do 1.000.000 mln EUR. 

 

Przedmiotowe ryzyko jest niewielkie z uwagi na fakt, iż Emitent posiada niezbędną wiedzę z zakresu 

obowiązków informacyjnych nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych tak w Polsce,  

jak i w Niemczech, a także współpracuje z osobami, które na bieżąco analizują wszelkie zmiany 

zachodzące w prawie niemieckim, w szczególności związane z rynkiem kapitałowym. 

 

 

4.2. RYZYKO WAHAŃ CEN AKCJI ORAZ NIEDOSTATECZNEJ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 

 

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać 

znaczącym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od 

wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji 

inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na 

ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu jest niezależnych od 

sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych  

w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. 

Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu cechują się mniejsza 

płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym. W celu 

utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi Emitent podpisał umowę o pełnienie roli 

animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej funkcji. 

 

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich  

w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym 

przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich 

nabycia. Podobnie istnieje ryzyko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych 

Emitenta w ramach transakcji zawartej w Alternatywnym systemie obrotu może nie mieć możliwości 

zakupu tych papierów w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie 

cenie. 

 

Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym 

systemie obrotu jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, 

w papiery skarbowe czy też w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu 

lub zrównoważonych. 
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4.3. RYZYKO ZWIĄZANE Z WYDANIEM DECYZJI O ZAWIESZENIU LUB WYKLUCZENIU AKCJI 

EMITENTA Z OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU 

 

Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem §12 ust. 3  

i §17 ust. 5: 

- na wniosek emitenta; 

- jeżeli uzna, że wymaga bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników. 

 

Zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może wykluczyć 

instrumenty finansowe z obrotu: 

- na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od 

spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków; 

- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 

- wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku  

o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów 

postępowania; 

- wskutek otwarcia likwidacji emitenta; 

- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 

przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić 

odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem 

przekształcenia. 

 

Zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator wyklucza 

instrumenty finansowe z obrotu: 

- w przypadkach określonych przepisami prawa; 

- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona; 

- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów; 

- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku 

o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów 

postępowania. 

 

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji  

o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może 

zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje 

się postanowienia §11 ust. 1 (zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące). 

 

Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad 

lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, w szczególności te określone  

w §15a, §15b, §17-17b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego 

Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: 

- upomnieć emitenta; 

- nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. 

 

Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary 

pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub 

podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności 

może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na 

warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. 
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W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie 

przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu lub nie wykonuje 

lub nienależycie wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub też nie 

wykonuje obowiązków nałożonych na niego, o których mowa w akapicie powyżej, Organizator 

Alternatywnego Systemu może:  

- nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na 

podstawie §17c ust. 1 nie może przekraczać 50.000 zł,  

- zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, 

- wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. 

 

Zgodnie z § 17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu 

może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez emitenta 

zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków lub o nałożeniu kary na emitenta.  

W informacji tej Organizator Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego  

w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu  

w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator 

alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów 

finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu 

wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami 

finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 

prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu 

dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na 

żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu zawiesza obrót tymi 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego 

systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy 

obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu 

lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje 

naruszenie interesów inwestorów. 

 

Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są 

niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

Zawieszenie notowań akcji na Giełdzie lub ich wykluczenie może mieć negatywny wpływ  

na płynność akcji w obrocie wtórnym oraz ich wartość rynkową, a w szczególności może utrudnić 

akcjonariuszom ich zbywanie. Ryzyko powyższe dotyczy akcji wszystkich spółek notowanych na 

Giełdzie. 

 

 

4.4. RYZYKO ZWIĄZANE Z SANKCJAMI ADMINISTRACYJNYMI NAKŁADANYMI PRZEZ KNF 

 

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane  

w art. 96 Ustawy o ofercie publicznej, Komisja może: 

- wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych  

z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu, albo 
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- nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest 

nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo 

- zastosować obie sankcje łącznie. 
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Informacja o stosowaniu zasad  

Ładu Korporacyjnego 
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Abbey House Group S.A. przykłada dużą wagę do zapewnienia wszystkim akcjonariuszom 

swobodnego dostępu do informacji o Spółce i poszanowania ich praw. By dać wyraz 

przejrzystości prowadzonych działań oraz zapewnić swym inwestorom i akcjonariuszom 

dostęp do rzetelnych informacji, które są niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji 

inwestycyjnych, Abbey House Group S.A. przestrzega zasad ładu korporacyjnego 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”. 

 

 

PKT DOBRA PRAKTYKA 

TAK / NIE 

/  

NIE 

DOTYCZY 

UWAGI 

1 

Spółka powinna prowadzić przejrzystą  

i efektywną politykę informacyjną zarówno  

z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak  

i z użyciem nowoczesnych technologii oraz 

najnowszych narzędzi komunikacji zapew-

niających szybkość, bezpieczeństwo oraz 

szeroki i interaktywny dostęp do informacji. 

Spółka, korzystający w jak najszerszym 

stopniu z tych metod, powinna zapewnić 

odpowiednią komunikację z inwestorami  

i analitykami, wykorzystując w tym celu 

również nowoczesne metody komunikacji 

internetowej, umożliwiając transmitowanie 

obrad walnego zgromadzenia z wykorzy-

staniem sieci Internet, rejestrować przebieg 

obrad i upubliczniać go na stronie 

internetowej. 

TAK 

 

Spółka stosuje wszystkie zapisy tego 

punktu z wyłączeniem transmisji obrad 

walnego zgromadzenia przez Internet, 

rejestracji przebiegu obrad i upublicz-

niania go na stronie internetowej. 

W opinii Zarządu koszty związane  

z techniczną obsługa transmisji oraz 

rejestracji posiedzeń walnego zgro-

madzenia przez Internet są niewspół-

mierne do ewentualnych korzyści  

z tego wynikających. 

2 

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp 

do informacji niezbędnych do oceny sytuacji  

i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjo-

nowania. 

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 rynku, 
TAK  

3.4 
Życiorysy zawodowe członków organów 

spółki, 
TAK  

3.5 

Powzięte przez zarząd, na podstawie oświad-

czenia 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  
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3.8 

Opublikowane prognozy wyników finan-

sowych na bieżący rok obrotowy, wraz z 

założeniami do tych prognoz oraz korektami 

do tych prognoz (w przypadku gdy emitent 

publikuje prognozy), 

NIE 

Przyczyna odstąpienia od stosowania 

powyższej zasady wynika z  specyfiki 

branży, w której funkcjonuje Spółka jak 

również wpływie wielu różnych czyn-

ników na osiągane przez Emitenta 

wyniki finansowe. W opinii zarządu, 

powyższe przyczyny jak również 

obecna, zbyt duża zmienność sytuacji 

gospodarczej, rodzi ryzyko, iż 

przedstawione przez Spółkę prognozy 

mogłyby znacząco odbiegać od  

zrealizowanych przez spółkę wyników 

finansowych. W związku z powyższym 

zarząd spółki podjął decyzją o 

niepublikowaniu prognoz finansowych. 

3.9 

Strukturę akcjonariatu emitenta, ze 

wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 

akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 
TAK  

3.10 

Dane oraz kontakt z do osoby, która jest 

odpowiedzialna w spółce za relacje 

inwestorskie oraz kontakt 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 ograni-

czeniem 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  

3.15 (skreślony) -  

3.16 

Pytania dotyczące spraw objętych porządkiem 

obrad, zadawane przed i w trakcie walnego 

zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zada-

wane pytania, 

NIE 

Spółka uważa, iż publikacja pytań 

mogłaby naruszyć interesy 

akcjonariuszy. 

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 elektro-

nicznej 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 umożli-

wiający 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 korporacyjna stronę 

internetową, według wyboru emitenta,  

w języku polskim lub angielskim. Raporty 

bieżące i okresowe powinny być zamieszczane 

na stronie internetowej co naj-mniej w tym 

samym języku, w którym następuje ich 

publikacja zgodnie z przepisami obowiązują-

cymi emitenta. 

TAK  

5 

Spółka powinna prowadzić politykę infor-

macyjną ze szczególnym uwzględnieniem pot-

rzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu 

spółka, poza swoją stroną korporacyjną powin-

na wykorzystywać indywidualną dla danej 

spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą 

się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl 

NIE 

Spółka nie wykorzystuje obecnie 

indywidualnej sekcji relacji 

inwestorskich znajdującą się na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl, jednakże 

zapewnia wystarczający dostęp do 

informacji poprzez prowadzenie strony 

www.abbeyhousegroup.com 

6 

Emitent powinien utrzymywać bieżące 

kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego 

Doradcy, celem umożliwienia mu 

prawidłowego wykonywania swoich obowiąz-

ków wobec emitenta. Spółka powinna wyz-

naczyć osobę odpowiedzialną za kontakt  

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 po-wiadomi 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 

Informacje na temat łącznej wysokości wyna-

grodzeń wszystkich członków zarządu i rady 

nadzorczej, 
NIE 

Kwestia wynagrodzeń członków 

zarządu oraz członków rady nadzorczej 

jest informacją poufną. Emitent bez 

zgody członków organów spółki nie 

będzie publikował takich informacji. 

9.2 

Informację na temat wynagrodzenia Autoryzo-

wanego Doradcy otrzymywanego od emitenta  

z tytułu świadczenia wobec emitenta usług  

w każdym zakresie 

NIE 

Kwestia wynagrodzenia Autoryzo-

wanego Doradcy jest informacją poufną 

zawartą w umowie. Emitent nie publi-

kuje takich informacji bez zgody 

Autoryzowanego Doradcy. 

http://www.gpwinfostrefa.pl/
http://www.abbeyhouse/
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10 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 

uczestniczyć w obradach walnego zgroma-

dzenia 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, powi-

nien organizować publicznie dostępne spot-

kanie z inwestorami, analitykami i mediami. 

NIE 

Spółka nie wyklucza zmiany swojego 

stanowiska odnośnie stosowania tej za-

sady w przyszłości. Emitent przy 

współpracy z Autoryzowanym Doradcą 

będzie jednak organizować spotkania  

z inwestorami, analitykami i mediami 

tak często, jak będzie to możliwe  

i niezbędne dla prawidłowego funkcjo-

nowania Spółki. 

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 umoż-

liwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

TAK  

13 

Uchwała walnego zgromadzenia powinna 

zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu 

czasowego pomiędzy decyzjami powodu-

jącymi 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 nad-

zwyczajnego 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 rejes-

trowy akcjonariuszy do zwołania nadzwy-

czajnego 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 

dywidendy warunkowej może zawierać tylko 

takie warunki, których ewentualne ziszczenie 

nastąpi przed dniem ustalenia prawa do 

dywidendy. 

TAK  
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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 opubli-

kowanych 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, obej-

mujący 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 inwesto-

rami lub analitykami, oraz oczekiwany 

termin publikacji raportu analitycznego. 

NIE 

W chwili obecnej zasada ta nie jest 

stosowana przez Emitenta. Z uwagi na 

fakt, iż publikowane raportu bieżące  

i okresowe zapewniają akcjonariuszom 

oraz inwestorom dostęp do komplet-

nych i wystarczających informacji 

dających pełny obraz sytuacji Spółki, 

Zarząd Emitenta nie widzi w chwili 

obecnej konieczności publikacji 

raportów miesięcznych. 

16a 

W przypadku naruszenia przez emitenta 

obowiązku informacyjnego określonego  

w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alter-

natywnego Systemu Obrotu („Informacje 

bieżące i okresowe przekazywane w alter-

natywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie 

opublikować, w trybie właściwym dla przeka-

zywania raportów bieżących na rynku 

NewConnect, informację wyjaśniającą 

zaistniałą sytuację. 

TAK  

17 (skreślony) -  
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Oświadczenia Zarządu Abbey House Group S.A. 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  

W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 

za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2013 r. 

 

 

Niniejszym Oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy, roczne 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały 

zgodnie z przepisami obowiązującymi naszą Spółkę oraz że odzwierciedlają w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej Abbey 

House Group S.A. z siedzibą w Warszawie, jej wynik finansowy, oraz że 

sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Abbey House Group S.A. z siedzibą  

w Warszawie zawiera prawdziwy obraz sytuacji grupy, w tym opis podstawowych 

zagrożeń i ryzyk. 

 

 

 

 

 

 

 

  ........................................................  
  Jakub Kokoszka 

  Prezes Zarządu 

 

 

 

  ........................................................  
  Izabela Depczyk 

  Członek Zarządu 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  

W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

 

 

 

Niniejszym oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ........................................................  
  Jakub Kokoszka 

  Prezes Zarządu 

 

 

 

  ........................................................  
  Izabela Depczyk 

  Członek Zarządu 

 

 

 


