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List Zarządu do Akcjonariuszy  

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

 

Niniejszym mam przyjemność przekazać Państwu jednostkowy raport roczny Jantar Development SA za rok 

2013.  

Spółka w 2013 r. kontynuowała działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego poprzez realizację podję-

tych inwestycji jak również poszukiwała nowych inwestycji na przyszłość, celem realizacji zamierzonych celów. 

Podstawowym kierunkiem działalności w roku 2013 r. było wznoszenie budynków wielorodzinnych, jak rów-

nież poszukiwanie innych inwestycji na przyszłe lata. Rok 2013  był rokiem również tragicznych wydarzeń w 

kierownictwie spółki co spowodowało czasowe perturbacje w jej działalności. 

Koniec roku przyniósł smutne wydarzenia, chwilowe zatrzymanie działań inwestycyjnych, co miało w dużej 

części wpływ na wynik finansowy, jednakże spółka podniosła się po tragicznych wydarzeniach i rozpoczęła 

nowy rozdział w swojej historii. Rok 2014 to nowe spojrzenie na realizację biznesu w działalności Emitenta. 

Spółka będzie dywersyfikować swoją działalność, poprzez udział w nowych gałęziach gospodarki, aby osiągać 

coraz to większą zwrotność z ogromnego zaplecza kapitałowego, poprzez zwiększanie rentowności inwestycji.  

Spółka w przyszłości będzie funkcjonować w formie holdingu spółek zależnych, realizujących różne, często 

bardzo odmienne zadania, dywersyfikując działalność tak pod względem przychodów, zysków jak i ryzyka. 

W roku 2013 spółka miała otrzymać znaczne wsparcie kapitałowe, jednakże w wyniku tragicznych wydarzeń 

pod koniec roku, nie doszło do podwyższenia kapitału. 

W roku 2014 spółka pozyska nowe środki potrzebne do realizacji zamierzonych celów. W roku 2014 spółka 

zakończy również inwestycję w Pruszczu Gdańskim, a tym samym zostanie wsparta znacznymi środkami finan-

sowymi pozwalającymi na konsekwentny rozwój biznesu. 

 

 

Z wyrazami szacunku 



 

 

I. Podstawowe dane o Emitencie  

 

Informacje o Emitencie 

 

Firma: Jantar Development S.A 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Gdynia 

Adres: ul. Świętojańska 114, 81-388 Gdynia 

Tel.   +48 58 5557196 

fax:  +48 58 5557196 

Internet: www.jantardevelopment.pl 

E-mail: biuro@jantardevelopment.pl 

KRS: 0000383994  

REGON: 280103059 

NIP:  739-35-42-462 

 

Informacje o Autoryzowanym Doradcy 

 

Firma: 4Capital Sp. z o.o.  

Forma prawna: spółka z o.o  

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Gdynia 

Adres: ul. Władysława IV 43 

tel.: + 48 58 699 28 23 

faks: + 48 58 699 28 20 

Internet: www.4capital.pl 

E-mail: biuro@4capital.pl 

KRS: 0000374267 

NIP: 5862262947 

 

 

 

 

 

http://www.jantardevelopment.pl/


 

 

 

Skład Zarządu  

1/ Maria Jolanta Sadza – Prezes Zarządu 

 

Skład Rady Nadzorczej  

1/ Sebastian Kołacz - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2/ Janusz Olszewski - Członek Rady Nadzorczej 

3/ Barbara Marczak - Członek Rady Nadzorczej 

4/ Grzegorz Pajko - Członek Rady Nadzorczej 

5/ Damian Wąsiewski - Członek Rady Nadzorczej 

 

 

II. Jednostkowe Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozda-

nia finansowego za 2013 rok (przeliczone na euro) 

 

Poniżej przedstawione są dane finansowe z rachunku zysków i strat oraz bilansu. 

 

Jednostkowe Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat: 

Wybrane dane finansowe z Rachunku Zy-

sków i Strat 

PLN 

01.01.2012 

31.12.2012  

PLN 

01.01.2013 

31.12.2013 

EUR 

01.01.2012 

31.12.2012* 

EUR 

01.01.2013 

31.12.2013 

Przychody netto ze sprzedaży  2 503 032,51 183 184,54 612 257,84 44 170,65 

Zysk ze sprzedaży 648 462,92 - 177 183,70 158 618,2 -42 723,69 

Zysk z działalności operacyjnej 514 032,54 -228 209,18 125 735,66 -55 027,29 

Zysk brutto 75 159,65 -318 467,04 18 384,53 - 76 790,85  

Zysk netto 50 466,65 -336 613,04 12 344,47 -81 166,33 

Amortyzacja  11 225,46 0 2 745,82 0 

 

 

 

 



 

 

 

Jednostkowe Wybrane dane finansowe z bilansu: 

Wybrane dane finansowe z bilansu 
PLN 

31.12.2011 

PLN 

31.12.2012 

EUR 

31.12.2011 

EUR 

31.12.2012 

Kapitał własny 539 507,72 2 181 256,57 122 149,00 533 549,38 

Należności długoterminowe 0 0 0 0 

Należności krótkoterminowe 419 457,13 1 107 648,27 94 968,56 270 937,89 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 256 472,44 301 795,08 58 067,48 73 821,02 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 889 437,26 1 344 198,29 201 375,94 328 799,54 

 

Dane zostały przeliczone według kursu EUR: 

Kurs średni z dn. 31.12.2012  4,08822 

Kurs średni z dn. 31.12.2013 4,1472 

 

 

Komentarz do jednostkowych wyników finansowych 

Zarząd spółki w roku 2013 r. skupił się na realizacji inwestycji w Pruszczu Gdańskim, co jednocześnie miało 

znaczący wpływ na publikowane wyniki finansowe, gdyż spółka nie generowała znacznych przychód z działal-

ności, gdyż rozliczenie w przychodach realizowanej inwestycji deweloperskiej nastąpi w momencie sprzedaży 

ostatecznej lokali. Wtedy też nastąpi rozliczenie przychodów i kosztów inwestycji. W związku z powyższym 

spółka  dla kontynuacji swojej działalności wymaga zakończenie prowadzonej inwestycji i jej sprzedaży, lub też 

pozyskania płynnego kapitału w formie podwyższenia kapitałów własnych jak również sprzedaży składników 

majątku, z których to środków spółka regulowała by swoje bieżące zobowiązania.  

 

 

III. Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za 2013 rok, zbadane przez podmiot uprawniony 

do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawo-

dowymi 

 

Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2013 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. 

 

IV. Sprawozdanie Zarządu z działalności Jantar Development S.A. w roku 2013 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Jantar Development S.A. z siedzibą w Gdyni za roku 2013 stanowi za-

łącznik nr 2 do niniejszego raportu.  



 

 

V. Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdania finansowego 

 

Niniejszym Oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy, roczne  sprawozdanie finansowe i dane porów-

nywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi naszą Spółkę oraz że odzwierciedlają w 

sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Jantar Development S.A. z siedzibą w Gdyni 

oraz wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności Jantar Development S.A. z siedzibą w Gdyni zawiera 

prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

 __________________ 

Maria Jolanta Sadza  

Prezes Zarządu  

 

VI. Podstawowe ryzyka i zagrożenia towarzyszące działalności Emitenta 

 

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem  

 

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce 

 

Sytuacja gospodarcza w Polsce ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Ewentualne 

zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyj-

nych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową 

Emitenta. Działalność Emitenta jest uzależniona od koniunktury na rynku nieruchomości. Koniunktura ta jest 

natomiast powiązana z sytuacja na rynku finansowym, a w szczególności z tendencjami na rynku stóp procen-

towych. Ewentualny wzrost inflacji i stóp procentowych może zdecydowanie wpłynąć na wielkość przychodów 

Emitenta. Działalność w branży deweloperskiej powoduje ponadto, że poziom przychodów jest w dużym 

stopniu powiązany z koniunkturą gospodarczą, poprzez silne powiązane popytu na mieszkania i inne nieru-

chomości od poziomu dochodów gospodarstw domowych oraz poziomem inwestycyjnym przedsiębiorstw. 

Utrzymujący się kryzys na rynkach finansowych skutkuje utrzymaniem przez banki zaostrzonych procedur kre-

dytowych, co z kolei powoduje istotny wzrost minimalnych wymagań finansowych i trudności w pozyskiwaniu 

kredytów hipotecznych przez nabywców mieszkań. Istnieje zatem ryzyko spadku sprzedaży nieruchomości 

lokalowych, co może negatywnie wpłynąć na wielkość przychodów Emitenta. 

Celem zminimalizowania przedmiotowego ryzyka, Emitent stale monitoruje sytuację oraz podejmie wszelkie 

możliwe działania celem minimalizacji ewentualnych negatywnych skutków kryzysu, poprzez np. dostosowanie 

struktury organizacyjnej lub dywersyfikację swojej działalności. 



 

 

Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce 

 

Na realizację założonych przez Emitenta celów strategicznych wpływ mają między innymi czynniki makroeko-

nomiczne, które są niezależne od działań Emitenta. Do czynników tych zaliczyć można: politykę rządu; decyzje 

podejmowane przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, wpływające na podaż pieniądza, 

wysokości stóp procentowych i kursów walutowych, podatki, wysokość PKB, poziom inflacji, wielkość deficytu 

budżetowego i zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności itd. Niekorzystne 

zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób niekorzystnie wpłynąć na działalność i wy-

niki ekonomiczne osiągane przez Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco moni-

toruje zmiany w opisanym wyżej obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta 

do występujących zmian. 

 

Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji 

 

Działalność podmiotów z branży budowlanej regulowana jest m.in. przez przepisy prawa budowlanego. Jednak 

dodatkowo w ostatnich latach wprowadzone zostały także inne regulacje, które mają wpływ m.in. na zdolność 

kredytową potencjalnych klientów, a także na warunki umów zawieranych pomiędzy klientem a deweloperem. 

W latach 2010 i 2011 Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendacje T i S, w których znalazły się zale-

cenia dla banków, ograniczające w dużym stopniu możliwości udzielania kredytów hipotecznych w walutach 

obcych. Ponadto pod koniec kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Jej celem było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa nabywców nie-

ruchomości. Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego dokonała  aktualizacji rekomendacji S, która  obni-

żyła niektóre surowe wymagania stawiane potencjalnym kredytobiorcom. Należy także podkreślić, że Emitent 

skupia się na realizacji inwestycji polegających na budowie lokali mieszkalnych, które posiadają cechy prefero-

wane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz politykę prowadzoną przez Polskie ograny państwowe 

(tj. ukierunkowanie głównie na średnio zarabiające młode małżeństwa, a także ogólnie na ludzi młodych 

o przeciętnych dochodach).  

 

Istnieje ryzyko, że w przyszłości zostaną wprowadzone kolejne regulacje prawne, które będą miały negatywny 

wpływ na warunki prowadzenia działalności przez deweloperów, w tym Emitenta, jednak można założyć, 

że kierunek dotychczas obrany przez rząd będzie utrzymywany, a wówczas wprowadzane nowe przepisy nie 

powinny ograniczać popytu na lokale oferowane przez Emitenta. 

 

Zgodnie z przyjętą przez Emitenta strategią Zarząd zakłada, że okres realizacji poszczególnych inwestycji bę-

dzie krótszy lub zbliżony do 12 miesięcy. Jest to jednocześnie okres, w którym wszelkie nowe przepisy na rynku 

nieruchomości są ogłaszane i wprowadzane w życie. Zatem w przypadku zamiaru wprowadzenia przez władze 

państwowe nowych przepisów Emitent będzie miał wystarczająco dużo czasu, aby zakończyć ewentualnie 



 

 

trwającą inwestycję i dostosować swoją politykę do planowanych zmian prawnych. Dzięki temu ryzyko nega-

tywnego wpływu nowych przepisów na sytuację finansową Spółki jest zdecydowanie ograniczone. 

 

Ponadto należy zaznaczyć, że prowadzona obecnie przez Emitenta inwestycja nie została objęta zapisami usta-

wy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ze względu na fakt, że działania 

zmierzające do sprzedaży budowanych mieszkań zostały rozpoczęte w okresie, gdy ustawa jeszcze nie obowią-

zywała. Oznacza to, że Emitent może dokonywać sprzedaży tych lokali na poprzednio obowiązujących warun-

kach. Jednakże wszystkie nowe inwestycje będą opierały się już na zapisach nowej ustawy. 

 

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 

oraz rekomendacje przedstawiane przez Komisję Nadzoru Finansowego obejmują jedynie nabywców będących 

osobami fizycznymi, co oznacza, że w przypadku gdy nabywcą są przedsiębiorcy, przepisy te nie mają zastoso-

wania. Ma to istotne znaczenie ze względu na fakt, iż wśród klientów Emitenta. jest również liczna grupa 

przedsiębiorców w tym spółek prawa handlowego. 

 

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 

 

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów i nie-

spójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, 

wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodo-

wać niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta lub spółki 

zależne Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą 

spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finanso-

wych Emitenta lub jego spółek zależnych. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punk-

tu widzenia Emitenta przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprze-

dzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian. 

 

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 lub spółek z zależnych Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje 

występujące czynniki ryzyka dla nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Emitenta, starając 

się z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na dostrzegane czynniki ryzyka. 

 



 

 

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

 

Ryzyko niepowodzenia strategii działalności Emitenta 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent znajduje się w fazie kontynuacji przyję-

tej strategii działalności, tj podstawowym przedmiotem działalności jest działalność deweloperska. Emitent 

zamierza realizować i oferować klientom zarówno inwestycje budowlane obejmujące budynki mieszkaniowe, 

jak i usługowo-handlowe. Emitent dopuszcza także możliwość zakupu nieruchomości (budynków) celem ich 

dalszej komercjalizacji. Działalność w obu sektorach rynku deweloperskiego powinna pozwolić Emitentowi 

zdywersyfikować ryzyko związane z prowadzeniem działalności deweloperskiej. Emitent zakłada, realizację 

poszczególnych projektów w ramach posiadanych jak i nowo powoływanych spółek celowych Emitent zakła-

da, iż zrealizowane inwestycje będą - w zależności od sytuacji rynkowej oraz właściwości konkretnego projektu 

- zarówno zbywane jak i pozostawiane w zasobach Emitenta jako środki trwałe, celem osiągania przychodów 

z długoterminowego najmu (zwłaszcza lokali użytkowych).  

 

Emitent wskazuje, iż ryzyko wprowadzenia nowej strategii, było minimalizowane dzięki powołaniu na stanowi-

sko Prezesa Zarządu Pana Michaela Sadza, posiadającego bogate doświadczenie zdobyte w trakcie wcześniej-

szego prowadzenia działalności na rynku nieruchomości, a następnie w jego miejsce Pani Marii Jolanty Sadza. 

Wsparcie Członków Rady Nadzorczej, posiadających również doświadczenie na rynku nieruchomości pozwala 

przyjąć, iż opracowana strategia nie będzie zawierać błędnych założeń. Ponadto Emitent stara się ograniczać 

powyższe ryzyko poprzez prowadzanie ciągłych analiz rynku oraz potrzeb klientów, celem przygotowania ofer-

ty w najwyższym stopniu spełniającej oczekiwania klientów.  

 

Ryzyko błędnych decyzji w zakresie charakterystyki inwestycji budowlanej 

 

Błędne założenia, co do konkretnych projektów developerskich polegające na niewłaściwej ocenie atrakcyjności 

lokalizacji, zainteresowania określoną powierzchnią mieszkań, ich standardu albo ceny, mogą spowodować 

trudności w sprzedaży lokali, powodując jednocześnie pogorszenie sytuacji finansowej Emitenta. Przedmioto-

we ryzyko powiązane jest również ze zmiennymi opiniami klientów, co do wiarygodności firm deweloperskich, 

czy też zmieniającą się modą na poszczególne lokalizacje Podjecie nietrafnych decyzji wynikających 

z niewłaściwej oceny sytuacji lub niezdolność adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych 

może mieć negatywne skutki dla wyników finansowych Emitenta w przyszłości. 

 



 

 

Ryzyko związane z udziałem podwykonawców  

 

Działalność Emitenta na rynku nieruchomości powoduje, iż w przypadku ewentualnego nie wywiązania 

się podwykonawców inwestycji budowlanych z zawartego kontraktu pomiędzy podwykonawcą a Emitentem, 

Emitent może być narażony na roszczenia ze strony swoich klientów w związku z nie wywiązaniem 

się z zawartych z nimi umów. Ewentualne nagłe zerwanie współpracy z dotychczasowym podwykonawcą zwią-

zane byłoby z koniecznością znalezienia nowych partnerów, co z kolei może powodować przejściowe proble-

my z terminowością wywiązywania się Emitenta z zawartych umów. Ponadto, konieczność nawiązania współ-

pracy z nowymi podwykonawcami może skutkować przyjęciem nowych (gorszych) warunków finansowych. 

 

Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników oraz osób zarządzających Emitenta 

 

Istnieje ryzyko wystąpienia sytuacji, w której część lub wszyscy kluczowi członkowie zespołu Emitenta przesta-

ną współpracować z Emitentem, decydując się na rezygnację z pełnionych stanowisk. Jednak należy podkreślić, 

że  Prezes Zarządu Michael Sadza był autorem projektu nowej strategii, zaś nowym Prezesem Zarządu, jest 

Pani Maria Jolanta Sadza, która w sposób konsekwentny kontynuuje strategię wybraną przez syna. Należy za-

tem założyć ciągłość myśli twórczej oraz długoterminowe związanie Prezesa Zarządu z Emitentem. W związku 

z czym, przedmiotowe ryzyko jest w istotnym stopniu ograniczone. 

 

Ryzyko konkurencji 

 

Branża w której działa Emitent, w szczególności budownictwo mieszkaniowe, jest branżą w której działają za-

równo duże podmioty, specjalizujące w realizacji projektów developerskich na terenie całego kraju, jak i mali, 

lokalni deweloperzy realizujący projekty budowlane tylko na określonym obszarze. Sprawia to, iż branża bu-

downictwa mieszkaniowego jest silnie konkurencyjna, co z kolei ma wpływ na warunki dokonywanych inwesty-

cji. Ponadto funkcjonowanie znacznej liczby podmiotów konkurencyjnych oznacza dużą podaż mieszkań 

oraz obiektów komercyjnych, co może prowadzić do konieczności stosowania obniżek cenowych w celu znale-

zienia klientów  

 

Emitent ograniczając ryzyko konkurencji zdecydował się na przyjęcie strategii, która przewiduje prowadzenie 

działalności przede wszystkim na terenie Trójmiasta, gdzie funkcjonuje zdecydowanie mniejsza liczba dewelo-

perów w stosunku do Warszawy. Prezes Zarządu Emitenta posiada doświadczenie, które zdobywała zajmując 

się wcześniej działalnością na tym terenie i posiada szeroką wiedzę na temat jego charakterystyki. Ponadto Emi-

tent opierając się głównie o podwykonawców ogranicza koszty stałe, co pozwala oferować atrakcyjne ceny lo-

kali mieszkalnych dla klientów końcowych, które często są wyraźnie niższe niż te oferowane przez konkuren-

tów. 

 



 

 

Ryzyko związane ze stopami procentowymi 

 

Prowadzenie działalności deweloperskiej związane jest najczęściej z pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania 

na potrzeby realizacji inwestycji budowlanych. Emitent zakłada możliwość realizacji swoich inwestycji poprzez 

finansowanie zewnętrzne również w postaci kredytu. W związku z tym Spółka narażona jest na zmiany w po-

ziomie stóp procentowych, które mają wpływ na wysokość ponoszonych przez Spółkę kosztów (oprocentowa-

nia zaciągniętych kredytów). 

 

W przypadku nieoczekiwanego wzrostu obowiązujących stóp procentowych istnieje ryzyko, że realizowany 

przez Emitenta przy wykorzystaniu  kredytu bankowego projekt inwestycyjny przyniesie Emitentowi niższe 

niż oczekiwano początkowo zyski z powodu konieczności ponoszenia wyższych kosztów związanych z obsługą 

kredytu. W takiej sytuacji pogorszeniu mogą ulec wyniki finansowe Emitenta. Należy jednak zawrócić uwagę na 

fakt, iż zgodnie z ostatnimi komunikatami po posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej, która odpowiada 

za ustalanie wysokości referencyjnych stóp procentowych, w najbliższej przyszłości nie należy spodziewać 

się wzrostu stóp procentowych. W związku z tym w chwili obecnej przedstawione powyżej ryzyko jest mini-

malne. 

 

Ryzyko zmienności cen prac i materiałów budowlanych 

 

Kształtowanie się cen prac i materiałów budowlanych w istotny sposób będzie miało wpływ na wyniki finan-

sowe Emitenta i jego Grupy. Ceny te, zwłaszcza na rynku rosyjskim, podlegają znacznym wahaniom wynikają-

cym z bieżących zmian w gospodarce (w tym na rynku pracy). Ryzykiem tym objęte są wszystkie podmioty 

działające na rynku deweloperskim. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje 

zmiany cen prac i materiałów budowlanych i tendencje rynkowe w tym zakresie, starając się z odpowiednim 

wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian. 

 

Ryzyko związane z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych 

 

Realizowanie projektów deweloperskich związane jest z koniecznością uzyskiwania różnego rodzaju zgód, które 

wydawane są na drodze decyzji administracyjnych. Do niezbędnych zezwoleń związanych z działalnością Emi-

tenta można zaliczyć m.in.: decyzję o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę czy zgodę na użytkowanie 

wybudowanego obiektu. Mimo, iż obowiązujące przepisy nakładają na organy wydające powyższe zezwolenia, 

określone prawem terminy wydawania decyzji, praktyka pokazuje, że zdarza się iż terminy te nie są dotrzymy-

wane. Nie można zatem wykluczyć, że przygotowywany harmonogram realizacji danego projektu przyjmie 

pewne założenia co do terminów otrzymywania poszczególnych pozwoleń, które później nie będą dotrzymy-

wane. W takim przypadku opóźnieniu mogą ulec wszystkie prace, a Spółka może być zmuszona do wypłacania 

kar umownych lub odszkodowań, co może wpłynąć negatywnie na jej sytuację finansową oraz na przyszłe pro-



 

 

jekty.  

 

Ograniczając to ryzyko Emitent przyjął strategię, która zakłada, iż Emitent będzie nabywał jedynie działki 

dla których zostało wydane decyzję w sprawie udzielenia pozwoleń na budowę. Dzięki temu ryzyko wydłużania 

się procesu inwestycyjnego ze względu na opóźnienia w otrzymywaniu niezbędnych zezwoleń jest ograniczone.  

 

Ryzyko niepozyskania atrakcyjnych gruntów 

 

Zdolność do pozyskiwania atrakcyjnych gruntów po konkurencyjnych cenach ma znaczny wpływ na rentow-

ność Emitenta. Natomiast możliwość ich pozyskania jest uzależniona nie tylko od działalności samego Emiten-

ta, ale także od obiektywnych czynników takich jak niewystarczająca podaż gruntów objętych miejscowymi pla-

nami zagospodarowania przestrzennego, czy też posiadających wymaganą infrastrukturę. Pozyskanie gruntów 

pod zabudowę jest wyjątkowo trudne w związku z bardzo dużą konkurencją na rynku budowlanym. 

 

Ryzyko związane z infrastrukturą 

 

Podczas realizacji projektów deweloperskich konieczne jest uwzględnienie wymogów prawnych i praktycznych  

w zakresie odpowiedniego uzbrojenia terenu w infrastrukturę. Zaplanowane na etapie koncepcyjnym inwestycje 

infrastrukturalne mogą wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów na ich realizację, 

a w efekcie końcowym opóźnić realizacje całego projektu deweloperskiego. W celu zminimalizowania tego ry-

zyka Emitent dokonuje na etapie przedkoncepcyjnym analizy potrzeb infrastrukturalnych na określonym grun-

cie i w określonym projekcie. 

Ryzyko związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 

 

Realizacja projektów deweloperskich jest w dużym stopniu uzależniona od warunków atmosferycznych, ponie-

waż część prac związanych z realizacją projektu deweloperskiego może zostać zrealizowana tylko przy sprzyja-

jących warunkach pogodowych. Niesprzyjające warunki atmosferyczne mogą doprowadzić do przekroczenia 

harmonogramów realizowanych projektów, a co za tym idzie do nieplanowanego wzrostu kosztów i obniżenia 

wyniku finansowego Emitenta. Spółka planuje ograniczyć to ryzyko przez odpowiednie planowanie prac bu-

dowlanych. 

 

Ryzyko związane ze zmianami wykorzystywanych technologii i wzrostem jakości usług oferowanych 

przez konkurencję 

 

Budownictwo polskie znajduje się na etapie poważnego przeobrażenia technologicznego i organizacyjnego. 

Konieczność wprowadzania nowych energooszczędnych technologii oraz zmian strukturalnych wynika                   

z ciągłego wzrostu cen energii, materiałów budowlanych oraz robocizny. Zmiany w wykorzystywanych techno-



 

 

logiach podążają w kierunku zmniejszenia pracochłonności, zmniejszenia masy konstrukcji nośnych, zmniej-

szenia energochłonności i transportochłonności, wykorzystania miejscowych materiałów oraz ograniczenia 

wykorzystywania ciężkich maszyn budowlanych. Strategia działania Emitenta koncentruje się na wzmacnianiu 

pozycji rynkowej i powiększaniu przewagi konkurencyjnej poprzez wysoką jakość usług, oferowanie komplek-

sowych rozwiązań, elastyczność oferty i stosowanie nowoczesnych technologii. Istnieje ryzyko, że Emitent nie 

będzie w stanie utrzymać, jakości oferowanych usług na wysokim poziomie i może mieć to negatywny wpływ 

na wyniki finansowe i dalszy rozwój Emitenta. 

 

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym  

 

Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji 

 

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym wa-

haniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu złożonych czynni-

ków, 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 wa-

hań cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, jak i w dłu-

gim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym sys-

temie 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 wybra-

nych 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 ryzy-

ko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych Emitenta w ramach transakcji zawartej w Al-

ternatywnym systemie obrotu może nie mieć możliwości zakupu tych papierów w wybranych przez siebie ter-

minie 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. 

 

 

 

 

 



 

 

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu 

w Alternatywnym systemie obrotu 

 

Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może zawiesić obrót instrumen-
tami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 5 Regulaminu 
ASO: 

 na wniosek emitenta; 

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

 

 

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

menty 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 upa-

dłości 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 fi-

nansowe 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, obej-

mującej 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 instru-

mentami 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, 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 opubli-

kowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym 

systemie obrotu. 

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 określone w niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje obowiązków 

nałożonych na niego na podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może: 

 nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie ust. 1 

pkt 2) 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 alternatywne-

go systemu obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu 

w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finanso-

wymi 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 ob-



 

 

rotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego syste-

mu 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 zagra-

ża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obro-

tu 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. 

 

Ryzyka 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 

 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. 

 

Zgodnie z art. 176 ustawy o obrocie, w przypadkach gdy emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obo-

wiązki, o których mowa w art. 157, 158 lub 160 ustawy o obrocie, w tym w szczególności wynikające 

z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, Komisja może:  

1) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych obrotu, 

2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, albo 

3) wydać decyzję o wykluczeniu na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych obrotu,  

   nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną w pkt. 2.  

Do powyższych, odpowiednio stosuje się postanowienia art. 96 ust. 5 - 8, 10 i 11 ustawy o ofercie. 



 

 

Ponadto, zgodnie z postanowieniami art. 176a ustawy o obrocie, w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje 

lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 ustawy o obrocie, Komisja może nałożyć karę pienięż-

ną do  wysokości 1.000.000 zł. 

 

 

VII. Oświadczenie dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania rocznego 

 

Niniejszym oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania 

rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz 

biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależ-

nej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

 

 __________________ 

Maria Jolanta Sadza 

Prezes Zarządu  

 

 

VIII. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdań finanso-

wych z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok 

 

Opinia wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego stanowią załączniki 

nr 3 do niniejszego raportu. 

 

 



 

 

IX. Informacje na temat stosowania przez emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa 

w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” w roku 2013 

 

 
Oświadczenie Zarządu w sprawie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 

NewConnect” zawartych w Załączniku Nr 1 Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r i zmian dokumentu zatwierdzonych Uchwałą nr 293/2010 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. 

 

PKT Dobra praktyka 

OŚWIADCZE-
NIE O STOSO-

WANIU DOBREJ 
PRAKTYKI 
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 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo 
oraz szeroki i interaktywny dostęp do in-
formacji. Spółka, korzystający w jak naj-
szerszym 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 zgroma-
dzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać 
go na stronie internetowej. 

TAK 
 

Spółka stosuje wszystkie zapisy 
tego punktu z wyłączeniem 
transmisji obrad walnego zgro-
madzenia przez Internet, reje-
stracji przebiegu obrad i upu-
bliczniania go na stronie inter-
netowej. W opinii Zarządu 
koszty związane z techniczną 
obsługa transmisji oraz rejestra-
cji posiedzeń walnego zgroma-
dzenia przez Internet są nie-
współmierne do ewentualnych 
korzyści z tego wynikających.  

2 

Spółka powinna zapewnić efektywny do-
stęp do informacji niezbędnych do oceny 
sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu 
jej funkcjonowania. 

TAK 

 

3 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 

3.1 
Podstawowe informacje o spółce i jej 
działalności (strona startowa) 

TAK 
 

3.2 
Opis działalności emitenta ze wskazaniem 
rodzaju działalności, z której emitent uzy-
skuje 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 
oświadczenia członka rady nadzorczej, 

TAK 
 



 

 

informacje o powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem dysponują-
cym akcjami reprezentującymi nie mniej 
niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki, 

3.6 Dokumenty korporacyjne spółki TAK  

3.7 Zarys planów strategicznych spółki, TAK  

3.8 

Opublikowane prognozy wyników finan-
sowych na bieżący rok obrotowy, wraz z 
założeniami do tych prognoz oraz korek-
tami do tych prognoz (w przypadku gdy 
emitent publikuje prognozy), 

NIE 

Przyczyna odstąpienia od sto-
sowania powyższej zasady wy-
nika z specyfiki branży, w której 
funkcjonuje Spółka. W opinii 
zarządu, specyfika branży dewe-
loperskiej  jak również obecna, 
zbyt duża zmienność sytuacji 
gospodarczej na rynku Polskim, 
rodzi ryzyko, iż przedstawione 
przez Spółkę prognozy mogły-
by znacząco odbiegać od zreali-
zowanych przez spółkę wyni-
ków finansowych. W związku z 
powyższym zarząd spółki pod-
jął decyzją o niepublikowaniu 
prognoz finansowych. 

3.9 
Strukturę akcjonariatu emitenta, ze wska-
zaniem 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 inwe-
storskie 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 korporacyj-
nych, takich jak wypłata dywidendy, oraz 
innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub 
ograniczeniem praw po stronie akcjona-
riusza, z uwzględnieniem terminów oraz 
zasad przeprowadzania tych operacji. In-
formacje te powinny być zamieszczone w 
terminie umożliwiającym podjecie  przez 
inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

TAK 

 

3.15 (skreślony) -  

3.16 

Pytania dotyczące spraw objętych porząd-
kiem obrad, zadawane przed i w trakcie 
walnego zgromadzenia, wraz z odpowie-
dziami na zadawane pytania, 

NIE 

Spółka uważa, iż publikacja py-
tań mogłaby naruszyć interesy 
akcjonariuszy. 

3.17 
Informację na temat powodów odwołania 
walnego zgromadzenia, zmiany terminu 

TAK 
 



 

 

lub porządku obrad wraz z uzasadnie-
niem, 

3.18 
Informację o przerwie w obradach walne-
go zgromadzenia i powodach zarządzenia 
przerwy, 

TAK 
 

3.19 

Informacje na temat podmiotu, z którym 
spółka podpisała umowę o świadczenie 
usług Autoryzowanego Doradcy ze wska-
zaniem nazwy, adresu strony internetowej, 
numerów telefonicznych oraz adresu 
poczty elektronicznej Doradcy, 

TAK 
 

 

3.20 
Informację na temat podmiotu, który peł-
ni funkcję animatora akcji emitenta, 

TAK 
 

 

3.21 
Dokument informacyjny (prospekt emi-
syjny) spółki, opublikowany w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, 

TAK 
 

3.22 (skreślony) -  

 

Informacje zawarte na stronie interneto-
wej powinny być zamieszczane w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp do tych in-
formacji. Emitent powinien dokonywać 
aktualizacji informacji umieszczanych na 
stronie internetowej. W przypadku poja-
wienia się nowych, istotnych informacji 
lub wystąpienia istotnej zmiany informacji 
umieszczanych na stronie internetowej, 
aktualizacja powinna zostać przeprowa-
dzona niezwłocznie. 

TAK 

 

4 

Spółka prowadzi korporacyjna stronę in-
ternetową, według wyboru emitenta, w 
języku polskim lub angielskim. Raporty 
bieżące i okresowe powinny być zamiesz-
czane na stronie internetowej co najmniej 
w tym samym języku, w którym następuje 
ich publikacja zgodnie z przepisami obo-
wiązującymi emitenta. 

TAK 

 

5 

Spółka powinna prowadzić politykę in-
formacyjną ze szczególnym uwzględnie-
niem potrzeb inwestorów indywidualnych. 
W tym celu spółka, poza swoją stroną 
korporacyjną powinna wykorzystywać 
indywidualną dla danej spółki sekcję rela-
cji inwestorskich znajdującą się na stronie 
www.GPWInfoStrefa.pl 

NIE 

Spółka nie wykorzystuje obec-
nie indywidualnej sekcji relacji 
inwestorskich znajdującą się na 
stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl, jed-
nakże zapewnia wystarczający 
dostęp do informacji poprzez 
prowadzenie działu „Relacje 
Inwestorskie” na stronie  
www.jantardevelopment.pl.  

6 

Emitent powinien utrzymywać bieżące 
kontakty z przedstawicielami Autoryzo-
wanego Doradcy, celem umożliwienia mu 
prawidłowego wykonywania swoich obo-
wiązków wobec emitenta. Spółka powinna 
wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kon-

TAK 

 

http://www.gpwinfostrefa.pl/
http://www.jantardevelopment.pl/


 

 

takt z Autoryzowanym Doradcą. 

7 

W przypadku, gdy w spółce nastąpi zda-
rzenie, które w ocenie emitenta ma istotne 
znaczenie dla wykonywania przez Autory-
zowanego Doradcę swoich obowiązków, 
emitent niezwłocznie powiadomi o tym 
fakcie Autoryzowanego Doradcę. 

TAK 

 

8 

Emitent powinien zapewnić Autoryzowa-
nemu Doradcy dostęp do wszelkich do-
kumentów i informacji niezbędnych do 
wykonywania obowiązków Autoryzowa-
nego Doradcy. 

TAK 

 

9 Emitent przekazuje w raporcie rocznym:   

9.1 

Informacje na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków zarzą-
du i rady nadzorczej, 

NIE  

Kwestia wynagrodzeń człon-
ków zarządu oraz członków 
rady nadzorczej jest informacją 
poufną. Emitent bez zgody 
członków organów spółki nie 
będzie publikował takich in-
formacji.  

9.2 

Informację na temat wynagrodzenia Auto-
ryzowanego Doradcy otrzymywanego od 
emitenta z tytułu świadczenia wobec emi-
tenta usług w każdym zakresie 

NIE 

Kwestia wynagrodzenia Autory-
zowanego Doradcy jest infor-
macją poufną zawartą w umo-
wie. Emitent nie publikuje ta-
kich informacji bez zgody Auto-
ryzowanego Doradcy. 

10 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej 
powinni uczestniczyć w obradach walnego 
zgromadzenia w składzie umożliwiającym 
udzielenie merytorycznej odpowiedzi na 
pytania zadawane w trakcie walnego 
zgromadzenia. 

TAK 

 

11 

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizować publicznie dostęp-
ne spotkanie z inwestorami, analitykami i 
mediami. 

NIE 

Spółka nie wyklucza zmiany 
swojego stanowiska odnośnie 
stosowania tej zasady w przy-
szłości. Emitent przy współpra-
cy z Autoryzowanym Doradcą 
będzie jednak organizować spo-
tkania z inwestorami, analityka-
mi i mediami tak często, jak 
będzie to możliwe i niezbędne 
dla prawidłowego funkcjono-
wania Spółki. 

12 

Uchwała walnego zgromadzenia w spra-
wie emisji akcji z prawem poboru powin-
na precyzować cenę emisyjną albo mecha-
nizm jej ustalenia lub zobowiązać organ 
do tego upoważniony do ustalenia jej 
przed dniem ustalenia prawa poboru, w 
terminie umożliwiającym podjęcie decyzji 
inwestycyjnej. 

TAK 

 

13 Uchwała walnego zgromadzenia powinna TAK  



 

 

zapewnić zachowanie niezbędnego odstę-
pu czasowego pomiędzy decyzjami powo-
dującymi określone zdarzenia korporacyj-
ne a datami, w których ustalane są prawa 
akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń 
korporacyjnych. 

13a 

W przypadku otrzymania przez zarząd 
emitenta od akcjonariusza posiadającego 
co najmniej połowę kapitału zakładowego 
lub co najmniej połowę ogółu głosów w 
spółce, informacji o zwołaniu przez niego 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w 
trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu 
spółek handlowych, zarząd emitenta nie-
zwłocznie dokonuje czynności, do któ-
rych jest zobowiązany w związku z orga-
nizacją i przeprowadzeniem walnego 
zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie 
również w przypadku upoważnienia przez 
są rejestrowy akcjonariuszy do zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek 
handlowych. 

TAK 

 

14 

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz 
dzień wypłaty dywidendy powinny być tak 
ustalone, aby czas przypadający pomiędzy 
nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym 
przypadku nie dłuższy niż 15 dni robo-
czych. Ustalenie dłuższego okresu pomię-
dzy tymi terminami wymaga szczegółowe-
go uzasadnienia. 

TAK 

 

15 

Uchwała walnego zgromadzenia w spra-
wie dywidendy warunkowej może zawie-
rać tylko takie warunki, których ewentual-
ne ziszczenie nastąpi przed dniem ustale-
nia prawa do dywidendy. 

TAK 

 

16 

Emitent publikuje raporty miesięczne, w 
terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 
Raport miesięczny powinien zawierać co 
najmniej: 
• informacje na temat wystąpienia tenden-
cji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emi-
tenta, które w ocenie emitenta mogą mieć 
w przyszłości istotne skutki dla kondycji 
finansowej oraz wyników finansowych 
emitenta, 
• zestawienie wszystkich informacji opu-
blikowanych przez emitenta w trybie ra-
portu bieżącego w okresie objętym rapor-
tem, 
• informacje na temat realizacji celów emi-
sji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, 

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 
kompletnych i wystarczających 
informacji dających pełny obraz 
sytuacji Spółki, Zarząd Emiten-
ta nie widzi w chwili obecnej 
konieczności publikacji rapor-
tów miesięcznych. 



 

 

miała miejsce w okresie objętym rapor-
tem, 
• kalendarz inwestora, obejmujący wyda-
rzenia mające mieć miejsce w nadchodzą-
cym miesiącu, które dotyczą emitenta i są 
istotne z punktu widzenia interesów inwe-
storów, w szczególności daty publikacji 
raportów okresowych, planowanych wal-
nych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 
spotkań z inwestorami lub analitykami, 
oraz oczekiwany termin publikacji raportu 
analitycznego. 

16a 

W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku informacyjnego określonego w 
Załączniku nr 3 do Regulaminu Alterna-
tywnego Systemu Obrotu („Informacje 
bieżące i okresowe przekazywane w alter-
natywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect”) emitent powinien nie-
zwłocznie opublikować, w trybie właści-
wym dla przekazywania raportów bieżą-
cych na rynku NewConnect, informację 
wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK 

 

17 (skreślony) -  

 

}}} 


