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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 
 

Nazwa (firma): Jurajski Dom Brokerski Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Częstochowa 

Adres siedziby: ul. Oławska 8, 42-200 Częstochowa 

Numer KRS: 0000356127 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy 

REGON: 241243032 

NIP: 573-277-71-10 

Telefon: (34) 371 11 65 

Fax: (34) 371 11 65 

Poczta e-mail: kancelaria@jdbsa.pl 

Strona www: www.jdbsa.pl 

Ilość akcji: 10 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 PLN 
12 400 000 akcji zwykłych na okaziciela  serii A2 o wartości nominalnej 0,10 PLN,  
10 918 000 akcji zwykłych na okaziciela  serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN, 
13 682 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN, 

Zarząd: Sebastian Bogus – Prezes Zarządu 

Rada Nadzorcza:  Waldemar Nowicki, Marcin Mosiołek, Dorota Bogus,  Katarzyna Reng 
Przemysław Jasnowski. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. PISMO ZARZĄDU 
 
Szanowni Akcjonariusze, 

   
 W imieniu Zarządu Spółki Jurajski Dom Brokerski S.A. przedstawiam Państwu raport  roczny 

spółki za rok 2013 .   

 

Szanowni Państwo, minęły 3 pełne lata od powołania Spółki Jurajski Dom Brokerski S.A..  

W tym czasie spółka dorobiła się  stabilnego portfela klientów i rozpoznawalności na lokalnym rynku.  

Rok 2013 był rokiem trudnym dla spółki. Po pierwsze spółka ujawniła konkurencyjne  działania byłego 

pracownika, po drugie rozpoczęcie działalności na Czechach związane było z większym 

zaangażowaniem i poznawaniem tamtejszego rynku usług ubezpieczeniowych, po trzecie aktualizacje 

inwestycji  kapitałowych  dokonanych w latach 2011-2012 spowodowały, na wniosek biegłego 

rewidenta,  bardzo wysokie obciążenie bieżącego wyniku finansowego. 

 

Pragnę podziękować przede wszystkim pracownikom Jurajskiego Domu Brokerskiego  S.A. - 

za ich ciężką pracę i zaangażowanie, Klientom  -  za obdarzone zaufanie.   Pragnę w tym miejscu 

podziękować  Akcjonariuszom Jurajskiego Domu Brokerskiego ,  którzy pomimo bardzo niskiej 

jednostkowej wyceny  akcji spółki JDB nadal  są ich posiadaczami. Głęboko wierzę, iż w najbliższym 

czasie cierpliwość Akcjonariuszy zostanie nagrodzona wzrostem kursu akcji wraz z pojawieniem się 

zapowiadanego nowego inwestora w Spółce. 

 

Zapraszam do lektury niniejszego raportu, który w sposób wyczerpujący przedstawi Państwu 

podsumowanie roku 2013 w spółce Jurajski Dom Brokerski SA. 

 

Ze swojej strony pragnę podziękować wszystkim za trzy lata mojej kadencji, która wraz z odbyciem 

najbliższego wlanego zgromadzenia akcjonariuszy  się zakończy.  

 

 

Z wyrazami szacunku, 

Sebastian Bogus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 

 
 
 
 
 
 



4. WYBRANE DANE FINANSOWE  
 
Informacja o prezentacji danych  
Poniższe tabele przedstawiają wybrane dane finansowe Emitenta za  rok  2012 i 2013. Dane te 
powinny być analizowane w oparciu o informacje dotyczące czynników wpływających na prowadzoną 
przez Emitenta działalność oraz w kontekście sprawozdań finansowych zamieszczonych w niniejszym 
raporcie. Dane finansowe prezentowane zgodnie z ustawą o rachunkowości pochodzą ze zbadanego 
sprawozdania finansowego. 
 

Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad: 

Przeliczenia kursu 2012 2013 

Kurs euro na dzień bilansowy 4,0882 4,1472 

Średni kurs euro w okresie 4,1736 4,2110 

a. poszczególne pozycje bilansu wg stanu przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na 
dany dzień bilansowy.  

b. poszczególne   pozycje   rachunku  zysków  i  strat przeliczono wg kursu ustalonego poprzez obliczenie średniej 
arytmetycznej z średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca.  
 

Bilans PLN EUR 

Wg stanu na dzień  
31-12-2013r. 

Wg stanu na dzień  
31-12-2012r. 

Wg stanu na dzień  
31-12-2013r. 

Wg stanu na dzień  
31-12-2012r. 

Kapitał własny 2.102.230,86 5.349.302,83 506.903,66 1.308.473,86 

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

Należności krótkoterminowe 90.144,41 65.622,20 21.736,21 16.051,61 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 9.244,70 1.960.024,36 2.229,14 479.434,56 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.444,70 10.024,32 1.553,99 2.452,01 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 1.173.130,15 747.216,52 282.872,82 182.773,96 

Aktywa trwałe 3.267.936,14 4.069.397,94 787.986,15 995.400,90 

Aktywa obrotowe 108.017,44 2.034.641,25 26.045,87 497.686,33 

Aktywa/Pasywa razem 3.375.953,58 6.104.039,19 814.032,02 1.493.087,22 

   

Rachunek Zysków i Strat PLN EUR 

 od 01.01.2013 
 do 31.12.2013 

 od 01.01.2012 
 do 31.12.2012 

od 01.01.2013 
do 31.12.2013 

od 01.01.2012 
do 31.12.2012 

Przychody netto ze sprzedaży 562.156,74 963.315,80 133.497,21 230.811,72 

Amortyzacja 14.122,72 234.715,62 3.353,77 56.238,17 

Zysk (strata) ze sprzedaży - 383.086,34 - 1.708,68 - 90.972,77 - 409,41 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 3.003.915,85 - 358.162,31 - 713.349,76 - 85.816,16 

Zysk (strata) brutto -3.157.640,97 286.154,39 - 749.855,37 68.562,97 

Zysk (strata) netto - 3.247.071,97 203.670,39 - 771.092,85 48.799,69 

 
 

5. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO  RAPORTU 

 
5.1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA 
5.2. BILANS 
5.3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
5.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
5.5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
5.6. INFORMACJA DODATKOWA 



 
6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI, W TYM OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYK 

 
 
 

 

 

 

Sprawozdanie Zarządu Spółki  

za rok 2013  

 

1. Dane Spółki 

Nazwa (firma): Jurajski Dom Brokerski Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Częstochowa 

Adres siedziby: ul. Oławska 8, 42-200 Częstochowa 

Numer KRS: 0000356127 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy 

REGON: 241243032 

NIP: 573-277-71-10 

Telefon: (34) 371 11 65 

Fax: (34) 371 11 65 

Poczta e-mail: kancelaria@jdbsa.pl 

Strona www: www.jdbsa.pl 

Ilość akcji: 10 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 PLN 
12 400 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 o wartości nominalnej 0,10 PLN 
10 918 000 akcji zwykłych na okaziciela  serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN, 
13 682 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN, 

Zarząd: Sebastian Bogus – Prezes Zarządu 
 

Rada Nadzorcza:  Waldemar Nowicki, Marcin Mosiołek , Dorota Bogus, Katarzyna Reng, Przemysław 
Jasnowski 

Akcjonariat Sebastian Bogus –Prezes Zarządu : 30.150.774  sztuk akcji  JDB S.A. co stanowi 64,15 % 
udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 52.350.774 głosów (co 
stanowi 70,44 %  ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu  JDB S.A.). 

 
 



2. Przedmiot Działalności 

Jurajski Dom Brokerski S.A. świadczy usługi brokerskie oraz analityczne i konsultingowe w zakresie 
ubezpieczeń, w szczególności w obszarach ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, finansowych 
oraz pracowniczych. Usługi świadczone przez Spółkę polegają na opracowaniu i przygotowaniu dla 
klienta odpowiedniego rozwiązania w oparciu o oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Spółka 
reprezentuje również interesy ubezpieczonych przy likwidacji szkód oraz dochodzeniu świadczeń 
odszkodowawczych. W ramach współpracy ze spółkami komunalnymi świadczy usługi prowadzenia 
procedur przetargowych o udzielenie zamówień publicznych. 
 
 
 Zlecenia wykonywane przez JDB w 2013r.: 

 programy ubezpieczeniowe obejmujące procesy związane z procedurą zamówień 
publicznych. Programy opracowane i stosowane przez Jurajski Dom Brokerski S.A. opierają 
się na zamianie kosztownych formuł zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowych, lokat 
pieniężnych czy też systemu potrąceń z faktur cząstkowych na odpowiednie narzędzia 
ubezpieczeniowe, 

 programy ubezpieczeniowe łączące interesy podwykonawców w realizacji kontraktu 
kooperacyjnego powodujące obniżenie kosztów zabezpieczenia umów kontraktowych. 
Eliminują one w strukturze podwykonawczej zbędne podwójne ubezpieczenie tak w zakresie 
gwarancji dobrego wykonania kontraktu jak i ryzyk budowlanych oraz konieczność obciążania 
podatkiem VAT przy refakturowaniu udziału w kosztach ubezpieczenia, 

 programy ubezpieczenia flot samochodowych i transportowych, 

 programy ubezpieczenia dla operacji kredytu i leasingu, 

 programy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej oraz odpowiedzialności 
cywilnej deliktowej i kontraktowej, 

 programy ubezpieczenia majątku nieruchomego, ruchomego, 

 przygotowanie i przeprowadzanie przetargów w imieniu i na rzecz Klienta w trybie zamówień 
publicznych, 

 konstruowanie pracowniczych programów grupowych ubezpieczeń na życie. 

 

3. Wskazanie przepisów prawnych na podstawie, których działa Spółka 

Spółka została utworzona na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu 
spółek handlowych.  
W dniu 24 kwietnia 2009 r. zawiązana została spółka Jurajski Dom Brokerski Sp. z o.o. z siedzibą w 
Częstochowie.  
Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 stycznia 2010 r. postanowiono o 
przekształceniu formy prawnej w spółkę akcyjną oraz o zmianie firmy spółki.  
Jurajski Dom Brokerski Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 
maja 2010 r. (Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego,  numer KRS 0000356127).  

 
 

4. Kapitał zakładowy Spółki 

Kapitał zakładowy Spółki JDB S.A. wynosi 4.700.000,00 zł (cztery miliony siedemset tysięcy złotych) i 
dzieli się na 10.000.000 akcji uprzywilejowanych serii A1, 12.400.000 akcji na okaziciela serii A2, 
10.918.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 13.682.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 
 
 



5. Organizacji Spółki 

W 2013 roku nie nastąpiła zmiana siedziby spółki. JDB posiada centralę zlokalizowaną w 
Częstochowie, przy ul. Oławskiej 8  oraz jeden  oddział zlokalizowany w Opolu przy ul. Budowlanych  
50.  W dnu 01.06.2013 roku Spółka otwarła oddział w Republice Czeskiej w mieście Ostrava przy  ulicy 
Pohraniční 3135/16, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava. Na dzień 31 grudnia Spółka zatrudniała 7 
osób. 

 

 

6. Zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku 
obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego 

 
 
W roku 2013 kontynuowano przeprowadzanie audytów prawno-finansowych pojedynczych kancelarii 
brokerskich działających na zasadzie jednoosobowych działalności gospodarczych. Zarząd Spółki 
dokonywał inwestycji kapitałowych w obligacje korporacyjne oraz akcje spółek publicznych i 
niepublicznych. W związku z powyższym Zarząd Spółki wskazuje, że na wynik finansowy generowany 
przez spółkę bardzo duży wpływ mają aktualizacja wartości inwestycji posiadanego portfela aktywów 
finansowych.  
 
Zarząd Spółki w 2013 roku zakończył proces due dilligance w dwóch kancelariach brokerskich. Nie 
zdecydowano się na zakup bezpośredni analizowanych kancelarii, ze względu na brak 
satysfakcjonującego poziomu zwrotu z ewentualnej inwestycji. Pozyskani brokerzy współpracują 
natomiast z JDB na podstawie umów cywilno-prawnych. Zarząd JDB zakłada stworzenie oddziałów 
lub filii w miejscowościach, w których pracują poszczególni brokerzy – wyznaczając roczny horyzont 
decyzyjny.  Spółka w 2013 r. rozpoczęła  rozmowy  i negocjacje dotyczące pozyskania nowego 
inwestora zewnętrznego związanego  z wprowadzeniem nowej usługi w JDB.  
 
 
W roku 2013 spółka  posiadała 7 osobowy zespół brokerów, którzy zatrudnieni byli bezpośrednio w 
Oddziale w Częstochowie i Opolu, oraz dodatkowo podpisano umowę pośrednictwa z 4 brokerami, 
którzy w ramach swoich działalności gospodarczych prowadzić będą działania akwizycyjne na rzecz 
JDB S.A.. Wszystkie powyższe zmiany mają na celu zwiększenie przewagi konkurencyjnej w ramach 
ogłaszanych publicznych konkursów na wyłonienie brokera ubezpieczeniowego przez Zamawiających.  
 
 
 

 
Do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 wystąpiły następujące istotne 
wydarzenia, które w ocenie Zarządu JDB wpłyną na działalność Spółki: 
 

a) W I półroczu 2014 roku Spółka podjęła pierwsze kroki mające na celu rozszerzenie 
działalności o obrót wierzytelnościami. 

b) Spółka rozpoczęła działania zmierzające do zamknięcia Oddziału w Ostravie w związku z 
niewywiązywaniem się z umowy kontrahenta Czeskiego. 

c) Spółka zakończyła rozmowy z inwestorem zewnętrznym, celem jej dokapitalizowania.  
 

 

 



7. Sytuacja finansowa Spółki 

Rok 2013 był dla spółki Jurajski Dom Brokerski S.A. trzecim, pełnym obejmującym okres dwunastu 
miesięcy.  

W całym roku 2013 praca zespołu brokerskiego JDB S.A. skoncentrowana była na obsłudze 
dotychczasowych klientów, jak również na obsłudze nowych klientów z terytorium Republiki Czeskiej. 
Niższy poziom przychodu aniżeli wykazany w raporcie kwartalnym za IV kwartał wynika z tego, iż w 
wystawiony rachunek sprzedaży na kwotę 125.000 Euro na kontrahenta z Czech został zwrócony,  w 
związku z czym Zarząd zdecydował się na dokonanie korekty zerującej przedmiotowy rachunek. 
Zgodnie z podpisana umową Zarząd JDB jest uprawniony do wystawiania dokumentów księgowych 
na początku każdego kolejnego miesiąca za rok poprzedni, a ponieważ wystawiona faktura została 
zwrócona przez kontrahenta w kwietniu b.r. jako wystawiony po terminie , należało wystawić 
dokument korygujący.  

Zarząd spółki w roku 2013r. znacząco ograniczył koszty działalności spółki oraz przeprowadził 
redukcję zatrudnienia. 

W związku z zaleceniami biura biegłych rewidentów, Zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisów 
aktualizujących na posiadane krótkoterminowe aktywa finansowe w pełnej wysokości, tym samym 
wykazując w sprawozdaniu ich wartości na poziomie zera. Powyższe wynika z faktu posiadania spółki 
Jurajski Dom Brokerski S.A. powiązań kapitałowych z Domem Inwestycyjnym TAURUS S.A. , który do 
dnia 15 stycznia 2013 roku pełnił obowiązki Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect, a obecnie 
znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. W wyniku czego dla celów ostrożnościowych biegły 
rewident zalecił dokonanie pełnych odpisów aktualizacyjnych na posiadane krótkoterminowe aktywa 
finansowe. W związku z dokonanymi odpisami na kwotę niemal 3 mln złotych, oraz w związku z 
dokonaniem korekty przychodów z oddziału w Czechach, sytuacja bilansowa spółki  uległa 
drastycznemu pogorszeniu. W wyniku dokonanych zapisów zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta 
w roku 2013 spółka wykazała stratę brutto w wysokości 3.157.640 zł.,  co wynika wyłącznie z 
aktualizacji wartości posiadanych aktywów .   

Zarząd spółki wskazuje jednocześnie na pozycję zobowiązań w wysokości 1.173 tys. zł, na które to w 
dużej mierze składa się zobowiązanie z tytułu dokonanego przejęcia kancelarii brokerskiej w Opolu w 
2011 roku, gdzie nie nastąpiło objęcie wyemitowanych akcji przez drugą stronę umowy. Na poziom 
zadłużenia wpłynęła również w dużej mierze kwota należnego i niepobranego przez Zarząd 
wynagrodzenia w roku 2013.  Faktyczna kwota zadłużenia wynikająca z bieżącej działalności 
operacyjnej na dzień 31.12.2013 wynosiła 159 tys. zł, a która to została niemal w całości spłacona w I 
półroczu bieżącego roku.  

Zarząd Jurajskiego Domu Brokerskiego S.A. wskazuje, że zamierza w najbliższym okresie rozszerzyć 
podstawowy przedmiot działalności, jakim są usługi brokera ubezpieczeniowego.  

W związku z podjęciem w latach 2011-2012 działalności Spółki poprzez dokonywanie inwestycji 
własnych na rynku kapitałowym, Spółka narażona jest dodatkowo na ryzyko spadku wartości 
inwestycji, co uwidocznione zostało odpisami aktualizacyjnymi na koniec 2013 roku. Na ryzyko to 
mają wpływ m.in. następujące czynniki:  

 wyniki finansowe spółek portfelowych,  

 uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze branży, w której działa spółka,  

 ogólna sytuacja ekonomiczna w kraju i na Świecie.  

 W przypadku instrumentów finansowych notowanych na rynku regulowanym bądź w 
alternatywnym systemie obrotu występuje również ryzyko niekorzystnych zmian kursów tych 
instrumentów z przyczyn niezwiązanych bezpośrednio z kondycją gospodarki i wynikami 
finansowymi spółki, takimi jak: kapitalizacja spółki , płynność spółki, ryzyko rynkowe.  

 
Ryzyko rynkowe wynika z natury samego rynku kapitałowego, który do wyceny aktywów oprócz 
czynnika racjonalnego używa także czynnika emocjonalnego. Dodatkowo obecnie rynki są ze sobą 



powiązane globalnie i spadek indeksów światowych może mieć istotny wpływ na notowania 
rodzimych spółek mimo ich dobrej kondycji finansowej.  Zarząd Spółki zdecydował o nie 
podejmowaniu w przyszłości żadnych decyzji inwestycyjnych i skupić się jedynie na prowadzeniu  
podstawowej działalności operacyjnej.  
 

Poniżej Spółka prezentuje wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego 
sprawozdania finansowego.  
 
W przypadku pozycji bilansowych przeliczonych na EURO zastosowano średni kurs NBP z danego dnia 
bilansowego.  W przypadku pozycji z rachunku zysków i strat przeliczonych na EURO zastosowano 
średnią ze średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego 
roku obrotowego.  
Kurs EURO dla pozycji bilansowych na dzień 31.12.2013 r. - 1 EUR = 4,1472 PLN  
Kurs EURO dla pozycji bilansowych na dzień 31.12.2012 r. - 1 EUR = 4,0882 PLN  
Kurs EURO dla pozycji z RZiS za okres 01.01-31.12.2013 r. – 1 EUR = 4,2110PLN  
Kurs EURO dla pozycji z RZiS za okres 01.01-31.12.2012 r. – 1 EUR = 4,1736 PLN 

 

Bilans PLN EUR 

Wg stanu na dzień  
31-12-2013r. 

Wg stanu na dzień  
31-12-2012r. 

Wg stanu na dzień  
31-12-2013r. 

Wg stanu na dzień  
31-12-2012r. 

Kapitał własny 2.102.230,86 5.349.302,83 506.903,66 1.308.473,86 

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

Należności krótkoterminowe 90.144,41 65.622,20 21.736,21 16.051,61 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 9.244,70 1.960.024,36 2.229,14 479.434,56 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.444,70 10.024,32 1.553,99 2.452,01 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 1.173.130,15 747.216,52 282.872,82 182.773,96 

Aktywa trwałe 3.267.936,14 4.069.397,94 787.986,15 995.400,90 

Aktywa obrotowe 108.017,44 2.034.641,25 26.045,87 497.686,33 

Aktywa/Pasywa razem 3.375.953,58 6.104.039,19 814.032,02 1.493.087,22 

 

Rachunek Zysków i Strat PLN EUR 

 od 01.01.2013 
 do 31.12.2013 

 od 01.01.2012 
 do 31.12.2012 

od 01.01.2013 
do 31.12.2013 

od 01.01.2012 
do 31.12.2012 

Przychody netto ze sprzedaży 562.156,74 963.315,80 133.497,21 230.811,72 

Amortyzacja 14.122,72 234.715,62 3.353,77 56.238,17 

Zysk (strata) ze sprzedaży - 383.086,34 - 1.708,68 - 90.972,77 - 409,41 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 3.003.915,85 - 358.162,31 - 713.349,76 - 85.816,16 

Zysk (strata) brutto -3.157.640,97 286.154,39 - 749.855,37 68.562,97 

Zysk (strata) netto - 3.247.071,97 203.670,39 - 771.092,85 48.799,69 

 

 

W roku 2013 Zarząd Spółki nie publikował prognoz wyników finansowych.  W raporcie kwartalnym za 
IV kwartał 2012 r. opublikowanym w dniu 14.02.2014r. Zarząd JDB S.A. przedstawił dane finansowe, 
które nie podlegały badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych. Zmiany w prezentowanych sprawozdaniach finansowych wynikają z zaleceń biegłego 
rewidenta. 

 

Podstawowe wskaźniki finansowe 

Rentowność 2012 2013 

Rentowność majątku 3,3 -96,18 

Rentowność sprzedaży netto 21,1 -577,61 

Rentowność sprzedaży brutto -0,2 -68,15 



Rentowność kapitału własnego 3,8 -154,46 

Zadłużenie     

Ogólny poziom zadłużenia 12,4 34,75 

Trwałość struktury 
finansowania 87,8 65,25 

Płynność     

Wskaźnik płynności bieżącej 2,7 0,09 

Wskaźnik podwyższonej 
płynności 2,7 0,08 

 
 
 
 

8. Strategia rozwoju 

 Strategia rozwoju Spółki zakłada wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez umocnienie 
pozycji na rynku lokalnym oraz podjęcie działań promujących Spółkę w większych miastach 
zlokalizowanych w południowej Polsce.  

 W ramach dotychczas świadczonych usług, Spółka zamierza zdywersyfikować źródła 
przychodów ze sprzedaży poprzez pobieranie ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego od 
klientów oraz wynagrodzenia w formie prowizji od wartości wygranych i poprowadzonych 
procesów likwidacji szkód oraz dochodzenia odszkodowań.  W roku 2013 przyjęto już 
pierwsze sprawy związane z pomocą w uzyskaniu przez klientów należnych odszkodowań.  

 Spółka nie planuje w przyszłości prowadzenia działalności inwestycyjnej w papiery 
wartościowe. 
 
 
 

9. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk 

Ryzyko utraty zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej oraz innych sankcji. 
Spółka świadczy usługi na podstawie wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na 
wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń (zezwolenie nr 1603/09). KNF może 
cofnąć zezwolenie, w drodze decyzji:  

 jeżeli broker ubezpieczeniowy przestał spełniać wymogi niezbędne do wykonywania swojej 
działalności, określone ustawą,  

 na wniosek brokera,  

 jeżeli broker ubezpieczeniowy wykonuje działalność z naruszeniem przepisów prawa lub w 
rażący sposób narusza interesy zleceniodawcy.  

Utrata zezwolenia przez Spółkę w istotny sposób zagroziłaby dalszemu funkcjonowaniu Spółka oraz 
możliwości dalszego świadczenia, znajdujących się w ofercie usług. Spółka jest także narażony na 
ryzyko nałożenia kar przez KNF w przypadku niedopełnienia procedur i naruszenia przepisów prawa 
obowiązujących brokerów. Nałożone kary w negatywny sposób wpłynęłyby na sytuację finansową 
Spółki.  
Spółka spełnia wszystkie niezbędne wymogi oraz przestrzega wszelkich obowiązujących w 
działalności brokerskiej przepisów prawa. W maju 2011 roku w siedzibie Spółki pracownicy Komisji 
Nadzoru Finansowego przeprowadzili kontrolę jej działalności - nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 
 
Ryzyko błędów merytorycznych w działalności Spółki 
Istnieje ryzyko, że przygotowane analizy, rekomendacje, programy ubezpieczeniowe oraz wszelkie 
inne czynności realizowane przez Spółkę w ramach świadczenia usług na rzecz swoich klientów będą 
obarczone błędami merytorycznymi, proceduralnymi lub innymi. Wystąpienie takich sytuacji może 



prowadzić do powstania roszczeń oraz utraty części klientów, a w efekcie do pogorszenia sytuacji 
finansowej Spółki.  
W celu ograniczenia możliwości występowania błędów merytorycznych przy zakończeniu negocjacji z 
zakładami ubezpieczeniowymi składana jest każdorazowo rekomendacja, w której zawarta jest 
specyfikacja, jak również warunki zaproponowane przez zakład ubezpieczeń. Rekomendacja 
podpisywana jest przez brokera oraz ubezpieczonego. W rekomendacji opisywane są szczegółowo: 
stan ubezpieczeń, zakres proponowanych przez brokera zmian, analiza ofert złożonych przez 
towarzystwa ubezpieczeniowe oraz rekomendowana przez brokera oferta. Ponadto umowy 
ubezpieczenia przez cały okres ich trwania są monitorowane i analizowane w kontekście zaistniałych 
zdarzeń losowych. W przypadku wykrycia luki pomiędzy zaproponowanymi w rekomendacji 
rozwiązaniami, a bieżącą sytuacją, klient jest każdorazowo pisemnie informowany.  
Zarząd Spółki podkreśla jednocześnie, iż w zawieranych umowach o świadczenie usług brokerskich 
nie występują klauzule gwarantujące klientom Spółki ewentualne odszkodowanie ze strony Spółki. 
Roszczenia na zasadach ogólnych mogą zostać pokryte z obowiązkowej polisy OC brokera. Kwota 
obowiązkowego ubezpieczenia OC wynosi minimalnie 1,5 mln EUR.  
 
Ryzyko uzależnienia działalności Spółki od Sebastiana Bogusa 
Pan Sebastian Bogus jest założycielem Kancelarii Brokerskiej Bogus Sebastian, na bazie której została 
zawiązana spółka Jurajski Dom Brokerski Sp. z o.o. (wniesienie aportem zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa). Pan Sebastian Bogus pełni obowiązki Prezesa Zarządu Spółki. Ze względu na wkład 
Pana Sebastiana Bogusa w rozwój Spółki oraz wpływ na bieżące funkcjonowanie, istnieje ryzyko, że w 
przypadku rezygnacji Pana Sebastiana Bogusa ze sprawowanej funkcji lub sprzedaży posiadanych 
akcji wystąpią bieżące lub trwałe trudności w funkcjonowaniu Spółki. Zaistniałe trudności mogłyby 
być bezpośrednio przyczyną między innymi nagłej rezygnacji znacznej liczby klientów z korzystania z 
usług Spółki, rozwiązania stosunku pracy przez znaczną część pracowników Spółki, powstania luki 
kompetencyjnej, trudności w pozyskaniu nowych klientów. Negatywne konsekwencje dla Spółki 
mogłyby być tym większe, jeżeli Pan Sebastian Bogus zdecydowałby się na prowadzenie działalności 
konkurencyjnej względem Spółki.  
 
Ryzyko utraty kluczowych klientów 
Przyjęty model współpracy pozwala zapewnić Spółce płynność finansową oraz ułatwia tworzenie 
długoterminowych planów finansowych. Istnieje ryzyko, że w przypadku rezygnacji z umowy przez 
któregoś z kluczowych klientów, generującego znaczną cześć przychodów ze sprzedaży, sytuacja 
finansowa Spółki może ulec pogorszeniu. Istnieje także ryzyko, że w przypadku zaprzestania 
długoterminowej współpracy z klientem, formułowane prognozy finansowe Spółki nie zostaną 
zrealizowane.  
W celu ograniczenia ryzyka utraty klientów kluczowych, Spółka przykłada dużą wagę do jakości 
świadczonych usług oraz odpowiedniego doboru produktów ubezpieczeniowych. Strategia Spółki 
zakłada także otwieranie oddziałów oraz przejmowanie innych podmiotów prowadzących działalność 
brokerską, czego efektem, w opinii Zarządu, będzie dywersyfikacja odbiorców.  
 
 
 
Ryzyko utraty kluczowych dostawców 
Charakter działalności Spółki zakłada oferowanie oraz doradzanie przy wyborze odpowiednich dla 
klienta produktów ubezpieczeniowych. Spółka współpracuje w tym zakresie z wiodącymi 
towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce. Istnieje ryzyko, że w sytuacji zaprzestania współpracy z 
wiodącymi  towarzystwami ubezpieczeniowymi, oferta Spółki ulegnie ograniczeniu, a w konsekwencji 
Spółka nie będzie w stanie świadczyć usług na wymaganym przez niektórych klientów poziomie, w 
związku z czym liczba klientów może ulec ograniczeniu, a sytuacja finansowa pogorszeniu.  
Spółka wskazuje, że znaczy udział produktów Inter Risk TU S.A. jest wynikiem dogodnego procesu 
akceptacji gwarancji ubezpieczeniowych oraz liczby drobnych gwarancji wadialnych. Dotychczasowy 
udział produktów PZU S.A. jest konsekwencją znacznej dominacji PZU S.A. na rynku oraz 



podyktowany faktem obejmowania przez PZU S.A. ubezpieczeniem dużych flot. Spółka wskazuje 
jednak, że udział PZU S.A. systematycznie maleje na rzecz innych ubezpieczycieli. 
  
Ryzyko zmiany warunków współpracy z dostawcami 
Zarząd Spółki podkreśla, iż w procesie świadczenia usług reprezentuje klientów, czyli podmioty 
poszukujące ubezpieczenia, a nie towarzystwa ubezpieczeniowe. Jedynym dokumentem 
formalizującym zasady współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, będącymi dostawcami usług 
ubezpieczeniowych, są ramowe porozumienia o kurtażu (prowizji pobieranej przez brokera). Zarząd 
Spółki zaznacza, iż należny Spółce kurtaż uzależniony jest od terminowości płatności składek przez 
klientów. Rozliczenia prowizji następują w miesiącu po wpływie należnej składki. Istnieje zatem 
ryzyko negatywnej dla Spółki zmiany warunków współpracy zawartych w ramowym porozumieniu o 
kurtażu, polegającej m. in. na obniżce kurtażu, zmianie formy wypłaty kurtażu, zmiana terminu 
rozliczenia prowizji od składek na późniejszy. Negatywna zmiana warunków współpracy z 
dostawcami mogłaby w sposób niekorzystny wpłynąć na zdolność do realizacji prognoz finansowych, 
strategii rozwoju oraz sytuację finansową Spółki.  
 
Ryzyko zaprzestania lub opóźnień płatności składek ubezpieczeniowych przez klientów 
Specyfika działalności Spółki powoduje, iż należny JDB kurtaż z tytułu płatności składek 
ubezpieczeniowych przez klientów Spółki jest uzależniony od terminu płatności składki. Rozliczenie 
prowizji następuje w miesiącu następującym po wpływie należnej składki. Istnieje zatem ryzyko, iż 
klienci Spółki będą nieterminowo dokonywać płatności składek ubezpieczeniowych. 
Zmaterializowanie się opisanego ryzyka wpłynęłoby na wielkość oraz termin otrzymywanych przez 
Spółkę prowizji, a w konsekwencji negatywnie wpłynęłoby na płynność finansową Spółki, zdolność do 
realizacji prognoz finansowych, strategii rozwoju oraz sytuację finansową.  
W przypadku zaprzestania płatności składek przez klienta Spółka nie jest zobligowana do zwrotu 
naliczonego już kurtażu. Korekta kurtażu następuje jednak w przypadku zbycia przedmiotu 
ubezpieczenia i zwrotu składki przez zakład ubezpieczeń za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 
Zaistnienie opisanej sytuacji mogłoby negatywnie wpłynąć na sytuację finansową JDB.  
W celu ograniczenia wpływu opóźnień w płatności składek ubezpieczeniowych przez klientów Spółka, 
rozpoczął akwizycję innych brokerów, otwieranie nowych oddziałów oraz pozyskiwanie nowych 
klientów w ramach dotychczasowych struktur. Zdaniem Zarządu Spółki pozwoli to na ograniczenie 
wpływu poszczególnych klientów na sytuację finansową Spółki. Dodatkowo Zarząd zamierza 
zdywersyfikować przychody ze sprzedaży poprzez pobieranie ryczałtowego wynagrodzenia 
miesięcznego od klientów oraz generowanie przychodów z tytułu reprezentowania klientów w 
procesie likwidacji szkód, otrzymując wynagrodzenie uzależnione od wysokości uzyskanego 
odszkodowania.  
 
Ryzyko utraty reputacji oraz zaufania odbiorców 
Jednym z czynników mających wpływ na realizację strategii Spółki jest dobra reputacja oraz zaufanie 
odbiorców. Pozytywny wizerunek Spółki oraz jej postrzeganie jako stabilnego i solidnego partnera 
może przełożyć się na liczbę pozyskanych klientów oraz na jakość współpracy, a w konsekwencji na 
wynik finansowy. Spółka wskazuje, iż zaufanie i reputacja są, ze względu na specyfikę branży 
brokerów ubezpieczeniowych, szczególnie ważne. Istnieje zatem ryzyko utraty przez Spółkę reputacji 
lub zaufania, czego efektem może być rezygnacja ze współpracy przez dotychczasowych klientów 
Spółki lub trudności w pozyskaniu nowych klientów.  
Spółka wskazuje, iż dokłada wszelkich starań, aby wizerunek był odpowiedni, a wszystkie działania 
prowadzone przez pracowników firmy były zgodne z interesem Spółki.  
 
Ryzyko związane z infrastrukturą informatyczną 
W procesie budowy programów ubezpieczeniowych, Spółka wykorzystuje odpowiednie 
oprogramowanie oraz systemy informatyczne. Istnieje ryzyko, że przypadku awarii, bądź innego 
zdarzenia powodującego czasowe bądź trwałe trudności w dostępie i wykorzystaniu systemów lub 
utratę danych, Spółka nie będzie w stanie terminowo oraz zgodnie z wymaganiami klienta 



zrealizować zleconych usług. W konsekwencji może to negatywnie wpłynąć na liczbę klientów, 
wielkość przychodów ze sprzedaży oraz sytuację finansową Spółki. Zarząd wskazuje także, iż skutkiem 
może być utrata reputacji oraz zaufania do Spółki.  
W celu ograniczenia ryzyka trwałej utraty danych oraz awarii systemów informatycznych Spółka 
wykorzystuje system kopiowania danych, udoskonala system baz danych oraz rozwija system 
przyśpieszający dostęp do danych osób uprawnionych.  
 
Ryzyko ochrony danych osobowych  
W celu korzystania z usług Spółki klient jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych. 
Istnieje ryzyko włamania do systemu informatycznego Spółki i celowego uszkodzenia, zniszczenia lub 
kradzieży danych osobowych klientów. W ramach prowadzonej działalności JDB użytkownicy podają 
swoje dane osobowe, teleadresowe oraz inne informacje. Istnieje ryzyko dostępu do tych danych 
osób trzecich i wykorzystania ich w innych celach, co może negatywnie wpłynąć na ocenę przez 
klientów wiarygodności Spółki, w tym utratę klientów i pogorszenie sytuacji finansowej. Spółka 
podlega obowiązkom związanym z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych wynikających z 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W celu realizacji obowiązków 
ustawowych w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych Spółka wdrożył i wykorzystuje 
adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych przed ich 
nieuprawnionym przetwarzaniem. W wypadku naruszenia zasad ochrony i przetwarzania danych 
osobowych, Spółka lub jego pracownicy mogą podlegać sankcjom wynikających z przepisów ww. 
ustawy lub z innych ustaw.  
 
Ryzyko związane z krótkim okresem funkcjonowania 
Krótki okres funkcjonowania Spółki generuje szereg związanych z tym rodzajów ryzyka, takich jak 
ograniczona rozpoznawalność marki, brak przywiązania klientów, brak odpowiedniego rozeznania 
rynku czy trudność w pozyskiwaniu finansowania. Ponadto ze względu na krótki okres 
funkcjonowania Spółki dane finansowe którymi dysponuje Zarząd Spółki mogą nie być wystarczająco 
wiarygodne, aby na ich podstawie formułować strategię rozwoju Spółki oraz prognozy finansowe. W 
przypadku zmaterializowania się wymienionych ryzyk osiągane w przyszłości wyniki finansowe Spółki 
mogą być znacząco różne od założonych i prognozowanych przez Zarząd, a w skrajnym przypadku 
negatywnie wpłynąć na możliwość kontynuowania działalności przez Spółkę.  
Według Zarządu wpływ na minimalizowanie ryzyka związanego z krótkim okresem funkcjonowania 
ma historia Spółki. Jurajski Dom Brokerski S.A. jest następcą prawnym podmiotu Jurajski Dom 
Brokerski Sp. z o.o., którego udziały w kapitale zakładowym zostały pokryte i objęte przez Pana 
Sebastiana Bogusa . Spółka posiada zatem większe doświadczenie oraz umiejętności niż mogłoby 
wynikać to z jego formalnego okresu działalności.  
 
Ryzyko naruszenia tajemnic przedsiębiorstwa oraz informacji poufnych kontrahentów 
W związku z charakterem prowadzonej przez Spółkę działalności, pracownicy Spółki mają dostęp do 
informacji poufnych, stanowiących tajemnicę klientów Spółki. Istnieje ryzyko wniesienia przez 
kontrahentów Spółki lub inne zainteresowane osoby roszczeń przeciwko Spółce w związku z 
ujawnieniem, bądź nieuprawnionym wykorzystaniem informacji będących w posiadaniu Spółki. 
Roszczenia z tego tytułu mogą negatywnie wpłynąć na wiarygodność, a w konsekwencji na liczbę 
klientów, jak również pogorszenie sytuacji finansowej Spółki.  
W celu minimalizowania możliwości naruszenia tajemnic lub informacji poufnych dotyczących 
kontrahentów Spółki, wszyscy pracownicy JDB podpisują umowy o zakazie konkurencji oraz o 
poufności, których zakres czasowy dotyczy okresu stosunku pracy oraz roku po jego ustaniu. Spółka 
każdorazowo informuje w treści przedkładanej rekomendacji o tajemnicy zawodowej.  
 
Ryzyko związane ze zmianą wewnętrznych procedur zakładów ubezpieczeń 
W ramach swojej działalności Spółka świadczy usługi reprezentacji interesów ubezpieczonych przy 
likwidacji szkód oraz dochodzeniu świadczeń odszkodowawczych. Doświadczenie osób zatrudnionych 
w Spółce, polegające na znajomości wewnętrznych procedur zakładów ubezpieczeń wpływa na 



szybkość oraz jakość świadczonych usług. Istnieje ryzyko, iż ewentualna zmiana wewnętrznych 
procedur zakładów ubezpieczeń wpłynie na wydłużenie procesu likwidacyjnego oraz dochodzenia 
świadczeń. W konsekwencji możliwym jest między innymi wzrost kosztów ponoszonych przez Spółkę 
w procesie świadczenia usługi lub spadek liczby klientów oraz pogorszenie sytuacji finansowej Spółki.  
Zarząd Spółki wskazuje, że wewnętrzne procedury zakładów ubezpieczeń są na bieżąco 
monitorowane, a w jego ocenie ewentualne zmiany, mogące wydłużyć proces likwidacji szkód są 
niekorzystne także dla zakładów ubezpieczeń.  
 
Ryzyko niezrealizowania założonej akwizycji 
Zarząd JDB wskazuje, iż istnieje ryzyko niezrealizowania wszystkich założonych planów akwizycji. 
Sytuacja taka może być spowodowana między innymi złą oceną sytuacji prawno-finansowej lub 
perspektyw przejmowanych podmiotów, jak również nieosiągnięciem porozumienia z 
dotychczasowymi właścicielami w zakresie parametrów transakcji. Niezrealizowanie planowanych 
akwizycji lub zmiana podmiotów będących przedmiotem akwizycji może negatywnie wpłynąć na 
realizację strategii rozwoju, prognoz finansowych oraz sytuację finansową Spółki.  
Zarząd wskazuje, iż w przypadku niezrealizowania założonych akwizycji zamierza aktywnie szukać 
innych podmiotów, odpowiadających oczekiwanym parametrom, które mogłyby być przedmiotem 
akwizycji. Zarząd Spółki dopuszcza także możliwość utworzenia oddziałów na bazie nowych 
pracowników.  
 
Ryzyko nieosiągnięcia zakładanych efektów przejęć 
Założone plany akwizycji mają na celu między innymi zwiększenie liczby obsługiwanych przez Spółkę 
klientów, umocnienie pozycji przetargowej JDB w procesie negocjacji z dostawcami produktów 
ubezpieczeniowych oraz z klientami Spółki, a w konsekwencji wpłynąć na zwiększenie przychodów ze 
sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki wskazuje, że pomimo przeprowadzenia stosownych analiz prawnych i 
finansowych istnieje ryzyko, że przeprowadzone przejęcia nie przyniosą oczekiwanych efektów, a w 
konsekwencji negatywnie wpłyną na sytuację finansową Spółki, w tym na realizację zakładanych 
prognoz finansowych.  
 
Ryzyko związane ze zwiększeniem skali działalności 
Zarząd Spółki zgodnie ze strategią rozwoju Spółki planuje otwarcie oddziałów, przejęcia innych 
brokerów ubezpieczeniowych oraz wzrost organiczny, którego elementem jest wyodrębnienie 
komórki zajmującej się ubezpieczeniami osobowymi oraz zwiększenie zatrudnienia. Zrealizowanie 
zakładanych planów spowoduje konieczność przeprowadzenia zmian wewnątrz Spółki, w tym 
delegowania uprawnień i zadań, które do tej pory pozostawały w gestii wąskiego grona 
współpracowników. Istnieje zatem ryzyko wystąpienia problemów z zarządzaniem Spółką, których 
efekty mogą w negatywny sposób wpłynąć na wyniki oraz sytuację finansową Spółki.  
 
Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 
Podmiotem dominującym wobec Spółki jest Pan Sebastian Bogus, który posiada  ponad 64% udział w 
kapitale zakładowym oraz 70% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki, w związku z czym będzie miał decydujący wpływ na kluczowe decyzje 
podejmowane w Spółce.  
Istnieje zatem ryzyko związane z koncentracją akcji będących w posiadaniu pojedynczego 
akcjonariusza, który może przegłosować na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki uchwały 
dotyczące między innymi długoterminowej strategii Spółki oraz innych istotnych dla funkcjonowania 
Spółki uchwał, co do których nie ma gwarancji iż będą tożsame z interesami akcjonariuszy 
mniejszościowych.  
 
Ryzyko wykorzystania rekomendacji przez konkurencję 
Istnieje ryzyko, że przedstawiona klientowi rekomendacja dotycząca wyboru produktów 
ubezpieczeniowych zostanie przez klienta udostępniona podmiotom prowadzącym działalność 
konkurencyjną względem Spółki. Zmaterializowanie się opisanego czynnika ryzyka może prowadzić 



do formułowania rekomendacji przez podmioty konkurencyjne bez ponoszenia określonych kosztów 
z tym związanych, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na pozycję konkurencyjną Spółki, wyniki 
oraz sytuację finansową Spółki.  
Zarząd JDB wskazuje, iż w przeszłości miało miejsce zdarzenie, w którym klient udostępnił innym 
brokerom rekomendacje stworzone przez Spółkę. Konkurencyjny broker dostosował swoje warunki 
do zaoferowanych przez Spółkę w rekomendacji. Zarząd zaznacza, iż był to jeden przypadek i 
towarzyszyła temu bardzo zła wola klienta. Zarząd Spółki uznaje jednak, iż istnieje duże ryzyko 
wystąpienia takich zdarzeń w przyszłości.  
W celu przeciwdziałania wykorzystaniu rekomendacji przez podmioty konkurencyjne, w każdej 
rekomendacji znajduje się zastrzeżenie, że jest ona sporządzona wyłącznie dla władz 
przedsiębiorstwa i/lub osób decyzyjnych.  
 
Ryzyko związane z realizacją prognoz finansowych  
Zarząd JDB formułuje prognozy z uwzględnieniem środków pozyskanych w wyniku emisji akcji serii C 
oraz wybranych czynników zależnych od Spółki. Wśród kluczowych założeń, będących podstawą do 
sformułowania przez Zarząd prognoz finansowych był wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zysku 
netto związany z planowanym podjęciem działań promujących Spółkę, zwiększeniem zespołu 
operacyjnego, przejęciem brokerów ubezpieczeniowych oraz otwarciem nowych oddziałów. 
Dodatkowo założono, że każdy z przejmowanych, wraz z brokerami ubezpieczeniowymi, portfeli 
klientów będzie o podobnej strukturze i wielkości. Istnieje ryzyko, że w przypadku wystąpienia 
nieprzewidzianych czynników mających wpływ na założenia do prognozy finansowej lub otoczenie 
Spółki, JDB nie będzie w stanie zrealizować prognoz finansowych. 
 
Ryzyko związane z konkurencją 
Świadczenie usług brokerskich oraz analitycznych i konsultingowych w zakresie ubezpieczeń przez 
dużą grupę podmiotów oraz systematyczne wydawanie nowych zezwoleń wpływa na zwiększenie 
konkurencji w branży. W konsekwencji Spółka może zostać zmuszony do poniesienia 
nieuwzględnionych w strategii rozwoju oraz prognozach finansowych wydatków lub będzie zmuszony 
do obniżenia realizowanych marż. Istnieje także ryzyko spadku liczby klientów korzystających z usług 
Spółki. W konsekwencji sytuacja finansowa Spółki może ulec pogorszeniu.  
Zarząd Spółki jednocześnie zaznacza, iż zagraniczne firmy brokerskie działające na terenie naszego 
kraju obsługują głównie duże firmy korporacyjne, których mniejsze firmy brokerskie często nie są w 
stanie obsłużyć. Spółka w swoim działaniu koncentruje się na kompleksowej obsłudze podmiotów z 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w związku z czym wpływ na jego sytuację firm 
zagranicznych jest ograniczony. Ponadto Zarząd Spółki wskazuje doświadczenie, umiejętności, wiedzę 
oraz ugruntowaną pozycję na rynku lokalnym osób zatrudnionych w Spółce jako przewagę 
konkurencyjną względem konkurencyjnych podmiotów.  
 
Ryzyko związane z koniunkturą w branży ubezpieczeniowej 
Koniunktura w branży brokerskiej jest w znacznym stopniu uzależniona od koniunktury panującej w 
branży ubezpieczeniowej. Istnieje ryzyko, że w przypadku pogorszenia się sytuacji na rynku 
ubezpieczeniowym, zakłady ubezpieczeniowe będą podejmowały działania niekorzystne z punktu 
widzenia Spółki. Do takich działań zaliczane są między innymi: renegocjacja warunków współpracy z 
brokerami ubezpieczeniowymi, modyfikacja procedur sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, 
modyfikacja sposobu weryfikowania klientów, rozbudowa własnej sieci dystrybucyjnej świadczącej 
usługi z zakresu działalności brokerskiej, wzrost cen polis ubezpieczeniowych, zwiększenie siły 
przetargowej zakładów ubezpieczeniowych poprzez procesy konsolidacyjne i inne. Wystąpienie 
któregoś z wymienionych ryzyk może negatywnie wpłynąć m. in. na liczbę klientów, koszty 
działalności, wielkość przychodów, a w konsekwencji na sytuację finansową, w tym zdolność do 
realizacji strategii rozwoju oraz prognoz finansowych Spółki.  
 
Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą 



Sytuacja ogólnogospodarcza w Polsce i na świecie wyrażająca się w poziomie wskaźników 
makroekonomicznych ma istotny wpływ na kondycję i rozwój kluczowych rynków, na których działa 
Spółka oraz jego klienci. Do takich czynników makroekonomicznych można zaliczyć: poziom i 
dynamikę wzrostu PKB, inflację oraz poziom stóp procentowych, wysokość dochodów gospodarstw 
domowych, stopę bezrobocia oraz poziom nakładów inwestycyjnych w gospodarce.  
Pogorszenie sytuacji gospodarczej może w negatywny sposób wpływać na funkcjonowanie Spółki i 
obniżać popyt na jego usługi, a w konsekwencji doprowadzić do pogorszenia wyników finansowych 
Spółki. Wzrost stopy bezrobocia lub spadek realnych dochodów gospodarstw domowych, może 
ograniczyć popyt klientów indywidualnych na oferowane przez JDB usługi. Gorsza sytuacja 
gospodarcza wpłynie także na warunki prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa, które mogą 
ograniczyć nakłady inwestycyjne oraz wydatki związane z produktami ubezpieczeniowymi, czego 
efektem mogłoby być pogorszenie sytuacji finansowej Spółki.  
 
Ryzyko zmian przepisów podatkowych 
Częste zmiany oraz brak jednoznacznej wykładni krajowych przepisów podatkowych stanowią dla 
Spółki istotne źródło ryzyka. Niestabilność systemu podatkowego i związane z nią próby 
wprowadzania nowych uregulowań mogą okazać się niekorzystne dla Spółki oraz odbiorców jej usług, 
co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Spółki. Możliwe różnice 
w interpretacji przepisów prawnych zwiększają wymienione ryzyko – w razie nieprawidłowego 
odczytania i zastosowania się Spółki do obowiązujących wymogów organy podatkowe uprawnione są 
do nakładania wysokich kar, które mogą mieć znaczny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Realizacja 
zagrożenia wynikającego z nieprawidłowości podatkowych nie jest przewidywana oraz nie miała 
miejsca w przeszłości, jednak nie można jej zupełnie wykluczyć. Jako sposób ograniczania tego ryzyka 
Spółka zakłada występowanie do właściwych organów podatkowych z wnioskiem o przedstawienie 
opinii w sprawie określonej interpretacji przepisów oraz korzystanie z konsultacji doradców 
podatkowych. 
 
Ryzyko niekorzystnych zmian pozostałych przepisów prawnych oraz ich interpretacji 
Podobnie jak w przypadku przepisów podatkowych, również zmiany w zakresie pozostałych 
przepisów prawnych mogą mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na działalność Spółki. Istnieje zatem 
ryzyko, że wprowadzone zmiany przepisów prawnych mogą negatywnie wpłynąć na działalność oraz 
sytuację finansową Spółki. Zarząd Spółki podkreśla równocześnie, iż sektor ubezpieczeń na którym 
działa Spółka podlega szczegółowemu uregulowaniu, co wpływa na swobodę prowadzenia 
działalności oraz istotność ewentualnych zmian. 
 
 
Ryzyko rynku kapitałowego i wahań cen rynkowych 
Spółka narażona jest dodatkowo na ryzyko spadku wartości inwestycji. Na ryzyko to mają wpływ 
m.in. następujące czynniki:  

 wyniki finansowe spółek portfelowych,  

 uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze branży, w której działa spółka,  

 ogólna sytuacja ekonomiczna w kraju i na Świecie.  

 W przypadku instrumentów finansowych notowanych na rynku regulowanym bądź w 
alternatywnym systemie obrotu występuje również ryzyko niekorzystnych zmian kursów tych 
instrumentów z przyczyn niezwiązanych bezpośrednio z kondycją gospodarki i wynikami 
finansowymi spółki, takimi jak: kapitalizacja spółki , płynność spółki, ryzyko rynkowe.  

 
Ryzyko rynkowe 
Ryzyko rynkowe wynika z natury samego rynku kapitałowego, który do wyceny aktywów oprócz 
czynnika racjonalnego używa także czynnika emocjonalnego. Dodatkowo obecnie rynki są ze sobą 
powiązane globalnie i spadek indeksów światowych może mieć istotny wpływ na notowania 
rodzimych spółek mimo ich dobrej kondycji finansowej.  
 



 
10. Dane osób zarządzających  

Zarząd został powołany w akcie przekształcenia spółki z o graniczoną odpowiedzialnością dnia 26 
stycznia 2010 r. i jego kadencja jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty członków Zarządu wygasają po 
odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013. Na dzień 31 
grudnia 2013 roku  Zarząd Spółki  był jednoosobowy : 
 
Sebastian  Bogus - Prezes Zarządu  
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość.  
Od 1996 r. związany z Domem Maklerskim POLONIA NET S.A. w Krakowie, początkowo jako analityk 
w Biurze Analiz i Informacji, od 1999 r. do 2001 r. jako Dyrektor Biura Emisji i Operacji Kapitałowych. 
W 2000 r. rozpoczął prowadzenie własnej Kancelarii Brokerskiej specjalizującej się w doradztwie 
ubezpieczeniowym i finansowym, w której aktualnie zajmuje się jedynie działalnością edukacyjną. Od 
2009 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Jurajski Dom Brokerski Sp. z o. o, która w 2010 r. 
przekształciła się w Jurajski Dom Brokerski S.A. Od 2001 r. jest Prezesem Zarządu spółki BROKERAGE 
Sp. z o.o. zajmującej się działalnością doradczą w zakresie funduszy przedakcesyjnych i 
strukturalnych, natomiast od sierpnia 2007 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Dom Inwestycyjny 
TAURUS S.A. – podmiotu wykreślonego na własny wniosek  z listy Autoryzowanych Doradców rynku 
NewConnect i Catalyst w styczniu 2013r.. 
Od 2002 r. jest wykładowcą akademickim (m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie oraz 
Akademii Planowania Finansowania w Warszawie). Posiada licencję Maklera Papierów 
Wartościowych (nr 1849) oraz licencję Brokera Ubezpieczeniowego. Posiada Certyfikat Doradcy w 
alternatywnym systemie obrotu NewConnect o numerze 1. W latach 2004-2011 biegły sądowy z 
zakresu wyceny przedsiębiorstw i instrumentów finansowych. 
 
 

11. Dane o strukturze akcjonariatu  

Lp. Imię i nazwisko (firma) 
Seria 
akcji 

Ilość akcji Kapitał (PLN) 
Ilość 

posiadanych 
głosów na WZA 

Udział % w 
kapitale 

Udział % w 
głosach na 

WZA 

1. 
Sebastian Bogus A,B 

30.150.774 3.015.077,40 52.350.774 64,15% 70,44% 

2. 
pozostali A,B,C 

16.849.226 1.684.922,60 17.049.226 35,85% 29,56% 

 Razem  47.000.000 4.700.000,00 69.400.000 100 % 100  

 
 

12. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

W minionym roku sprawozdawczym Spółka nie prowadził żadnych prac badawczych i rozwojowych. 

 

13. Nabycie udziałów (akcji) własnych 

W roku 2013 Spółka nie nabyła akcji własnych.  

 
 



14. Przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z 
metodami zabezpieczania istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których 
stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń 

 
W minionym roku obrotowym Spółka nie zawierała kontraktów dotyczących instrumentów 
finansowych, nie zaciągała kredytu w walucie obcej. W związku z powyższym nie stosowano 
rachunkowości zabezpieczeń. 

 
15. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU 

KORPORACYJNEGO 

 

Spółka JDB S.A. dołożyła wszelkich starań, aby prowadzona przez nią polityka informacyjna 
była przejrzysta, efektywna oraz zgodna z zapisami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 
NewConnect”. 

 
 ZASADA ZAKRES KOMENTARZ 

1 
Przejrzysta i efektywna polityka 

informacyjna 
częściowo 

Emitent, nie dysponuje odpowiednim sprzętem, który 
umożliwiłby transmisję obrad w odpowiedniej jakości oraz 
rejestrowanie przebiegu obrad i publikację w sieci Internet. W 
opinii Zarządu koszty z tym związane są niewspółmierne do 
potencjalnych korzyści.  
 

2 
Efektywny dostęp do informacji 
niezbędnych dla oceny sytuacji i 

perspektyw 
tak  

3 
Korporacyjna strona internetowa-
zakres udostępnionych informacji 

tak  

3.1 podstawowe informacje o spółce tak  

3.2 
opis, rodzaj działalności, z której emitent 

uzyskuje najwięcej przychodów 
tak  

3.3 
opis rynku, na którym działa emitent, jego 

pozycja na rynku 
tak  

3.4 
życiorysy zawodowe członków organów 

spółki 
tak  

3.5 
Informacje o powiązaniach członków RN 

z akcjonariuszem >5% głosów na WZ 
tak  

3.6 dokumenty korporacyjne spółki tak  

3.7 zarys planów strategicznych spółki tak  

3.8 
prognozy wyników finansowych na 

bieżący rok obrotowy 
nie Spółka nie publikowała prognozy finansowej na rok 2012 

3.9 struktura akcjonariatu tak  

3.10 
dane oraz kontakt do osoby 

odpowiedzialnej za relacje inwestorskie 
tak  

3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe tak  

3.13 kalendarz publikacji dat częściowo 

Spółka nie sporządza kalendarza dotyczącego planowanych dat 
walnych zgromadzeń, spotkań z inwestorami i analitykami oraz 
konferencji prasowych. Spotkania z inwestorami Spółka organizuje w 
miarę zgłaszanych potrzeb.  
 

3.14 
informacje na temat zdarzeń 

korporacyjnych 
tak  

3.16 
pytania akcjonariuszy dot. spraw objętych 

porządkiem obrad WZ 
nie 

W związku z małą ilością pytań  akcjonariuszy, koniecznością ich  
dodatkowego protokołowania oraz faktu iż najczęściej dotyczą one 
spraw porządkowych walnego zgromadzenia, Spółka nie stosowała  
przedmiotowej praktyki.  

3.17 
informacje na temat powodów odwołania, 

zmiany terminu, porządku obrad WZ 
nie dotyczy 

Wskazane zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w spółce w 
raportowanym okresie 

3.18 
informacja o przerwie w obradach WZ i 

powodach przerwy 
nie dotyczy 

Wskazane zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w spółce w 
raportowanym okresie 

3.19 
informacje na temat Autoryzowanego 

Doradcy 
nie  

W  dniu 17 lutego  2012 r. Spółka zakończyła umowę Autoryzowanym 
Doradcą 

3.20 
informacje na temat Animatora akcji 

emitenta 
tak  

3.21 dokument informacyjny (prospekt tak  



emisyjny) 

4 
Strona internetowa w języku polskim 

lub angielskim 
tak  

5 
Wykorzystanie sekcji relacji 

inwestorskich na stronie 
GPWInfoStrefa 

nie 

W opinii zarządu Spółka publikuje wszelkie istotne informacje dla 
inwestorów za pośrednictwem giełdowych systemów informacyjnych 
oraz korporacyjnej strony internetowej.  
 

6 
Utrzymywanie kontaktów z 

przedstawicielami AD 
nie 

W  dniu 17 lutego  2012 r. Spółka zakończyła umowę z Autoryzowanym 
Doradcą 

7 
Niezwłoczne informowanie AD o 

istotnym zdarzeniu 
nie 

W  dniu 17 lutego  2012 r. Spółka zakończyła umowę z Autoryzowanym 
Doradcą 

8 
Zapewnienie dostępu AD do 

dokumentów i niezbędnych informacji 
nie 

W  dniu 17 lutego  2012 r. Spółka zakończyła umowę z Autoryzowanym 
Doradcą 

9 Zakres treściowy raportu rocznego nie 

W opinii Emitenta dane na temat łącznej wysokości wynagrodzeń 
wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej oraz Autoryzowanego 
Doradcy nie stanowią istotnej informacji dla inwestorów, wpływającej na 
podejmowane przez nich decyzje finansowe. Zarząd rozważa 
wprowadzenie tej zasady w przyszłości.  
 

10 
Uczestnictwo członków zarządu i rady 

nadzorczej w obradach WZ 
tak  

11 
Publicznie dostępne spotkanie z 

inwestorami, analitykami, mediami 
nie 

W opinii zarządu Spółka publikuje  wszelkie istotne informacje dla 
inwestorów za pośrednictwem giełdowych systemów informacyjnych 
oraz korporacyjnej strony internetowej. Ponadto Emitent kontaktuje się 
z mediami i odpowiada na bieżąco na pytania inwestorów, które 
napływają do spółki. W przyszłości zarząd rozważy możliwość 
organizowania spotkań publicznych w momencie, gdy poweźmie 
wyraźną informację o takim zapotrzebowaniu.  
 

12 
Informacje zawarte w uchwale w 

sprawie emisji akcji z prawem poboru 
nie dotyczy 

Wskazane zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w spółce w 
raportowanym okresie 

13 
Zapewnienie odpowiedniego odstępu 

czasowego pomiędzy decyzjami 
tak  

13a Zwołanie NWZ przez akcjonariuszy nie dotyczy 
Wskazane zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w spółce w 

raportowanym okresie 

14 
Wymogi dot. dnia ustalenia praw do 

dywidendy i dnia jej wypłaty 
nie dotyczy 

Wskazane zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w spółce w 
raportowanym okresie 

15 
Wymogi dot. uchwały w sprawie 
wypłaty dywidendy warunkowej 

nie dotyczy 
Wskazane zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w spółce w 

raportowanym okresie 

16 Raporty miesięczne nie 

Spółka nie będzie publikować raportów miesięcznych, ponieważ w 
opinii zarządu byłoby to zbędne powielanie informacji o bieżącej 
działalności spółki dostępnych na stronie internetowej, ponadto 
publikowane przez Spółkę raporty kwartalne w wystarczający sposób 
informują inwestorów i akcjonariuszy o sytuacji finansowej  
przedsiębiorstwa  
 

16a 
Uzasadnienie naruszenia obowiązku 

informacyjnego 
tak  

 
 
 

16. Stosowanie ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery 
wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
 

Papiery wartościowe spółki Jurajski Dom Brokerski S.A. nie zostały dopuszczone do obrotu na żadnym 
z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z powyższym Emitent nie 
jest zobowiązany do stosowania zasad ładu korporacyjnego przeznaczonych dla tych przedsiębiorstw. 

 

        Częstochowa, dnia 28.07.2014r. 

 

Sebastian Bogus – Prezes Zarządu 

 



 

 

 
7. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO NINIEJSZEGO RAPORTU 
 
 
 
8.INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

 
JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. – podsumowanie stosowania „Dobrych Praktyk” w 2013 roku. 
 
Spółka JDB S.A. dołożyła wszelkich starań, aby prowadzona przez nią polityka informacyjna 
była przejrzysta, efektywna oraz zgodna z zapisami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 
NewConnect”. 

 
 ZASADA ZAKRES KOMENTARZ 

1 
Przejrzysta i efektywna polityka 

informacyjna 
częściowo 

Emitent, nie dysponuje odpowiednim sprzętem, który 
umożliwiłby transmisję obrad w odpowiedniej jakości oraz 
rejestrowanie przebiegu obrad i publikację w sieci Internet. W 
opinii Zarządu koszty z tym związane są niewspółmierne do 
potencjalnych korzyści.  
 

2 
Efektywny dostęp do informacji 
niezbędnych dla oceny sytuacji i 

perspektyw 
tak  

3 
Korporacyjna strona internetowa-
zakres udostępnionych informacji 

tak  

3.1 podstawowe informacje o spółce tak  

3.2 
opis, rodzaj działalności, z której emitent 

uzyskuje najwięcej przychodów 
tak  

3.3 
opis rynku, na którym działa emitent, jego 

pozycja na rynku 
tak  

3.4 
życiorysy zawodowe członków organów 

spółki 
tak  

3.5 
Informacje o powiązaniach członków RN 

z akcjonariuszem >5% głosów na WZ 
tak  

3.6 dokumenty korporacyjne spółki tak  

3.7 zarys planów strategicznych spółki tak  

3.8 
prognozy wyników finansowych na 

bieżący rok obrotowy 
nie Spółka nie publikowała prognozy finansowej na rok 2012 

3.9 struktura akcjonariatu tak  

3.10 
dane oraz kontakt do osoby 

odpowiedzialnej za relacje inwestorskie 
tak  

3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe tak  

3.13 kalendarz publikacji dat częściowo 

Spółka nie sporządza kalendarza dotyczącego planowanych dat 
walnych zgromadzeń, spotkań z inwestorami i analitykami oraz 
konferencji prasowych. Spotkania z inwestorami Spółka organizuje w 
miarę zgłaszanych potrzeb.  
 

3.14 
informacje na temat zdarzeń 

korporacyjnych 
tak  

3.16 
pytania akcjonariuszy dot. spraw objętych 

porządkiem obrad WZ 
nie 

W związku z małą ilością pytań  akcjonariuszy, koniecznością ich  
dodatkowego protokołowania oraz faktu iż najczęściej dotyczą one 
spraw porządkowych walnego zgromadzenia, Spółka nie stosowała  
przedmiotowej praktyki.  

3.17 
informacje na temat powodów odwołania, 

zmiany terminu, porządku obrad WZ 
nie dotyczy 

Wskazane zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w spółce w 
raportowanym okresie 

3.18 
informacja o przerwie w obradach WZ i 

powodach przerwy 
nie dotyczy 

Wskazane zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w spółce w 
raportowanym okresie 



3.19 
informacje na temat Autoryzowanego 

Doradcy 
nie  

W  dniu 17 lutego  2012 r. Spółka zakończyła umowę Autoryzowanym 
Doradcą 

3.20 
informacje na temat Animatora akcji 

emitenta 
tak  

3.21 
dokument informacyjny (prospekt 

emisyjny) 
tak  

4 
Strona internetowa w języku polskim 

lub angielskim 
tak  

5 
Wykorzystanie sekcji relacji 

inwestorskich na stronie 
GPWInfoStrefa 

nie 

W opinii zarządu Spółka publikuje wszelkie istotne informacje dla 
inwestorów za pośrednictwem giełdowych systemów informacyjnych 
oraz korporacyjnej strony internetowej.  
 

6 
Utrzymywanie kontaktów z 

przedstawicielami AD 
nie 

W  dniu 17 lutego  2012 r. Spółka zakończyła umowę z Autoryzowanym 
Doradcą 

7 
Niezwłoczne informowanie AD o 

istotnym zdarzeniu 
nie 

W  dniu 17 lutego  2012 r. Spółka zakończyła umowę z Autoryzowanym 
Doradcą 

8 
Zapewnienie dostępu AD do 

dokumentów i niezbędnych informacji 
nie 

W  dniu 17 lutego  2012 r. Spółka zakończyła umowę z Autoryzowanym 
Doradcą 

9 Zakres treściowy raportu rocznego nie 

W opinii Emitenta dane na temat łącznej wysokości wynagrodzeń 
wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej oraz Autoryzowanego 
Doradcy nie stanowią istotnej informacji dla inwestorów, wpływającej na 
podejmowane przez nich decyzje finansowe. Zarząd rozważa 
wprowadzenie tej zasady w przyszłości.  
 

10 
Uczestnictwo członków zarządu i rady 

nadzorczej w obradach WZ 
tak  

11 
Publicznie dostępne spotkanie z 

inwestorami, analitykami, mediami 
nie 

W opinii zarządu Spółka publikuje  wszelkie istotne informacje dla 
inwestorów za pośrednictwem giełdowych systemów informacyjnych 
oraz korporacyjnej strony internetowej. Ponadto Emitent kontaktuje się 
z mediami i odpowiada na bieżąco na pytania inwestorów, które 
napływają do spółki. W przyszłości zarząd rozważy możliwość 
organizowania spotkań publicznych w momencie, gdy poweźmie 
wyraźną informację o takim zapotrzebowaniu.  
 

12 
Informacje zawarte w uchwale w 

sprawie emisji akcji z prawem poboru 
nie dotyczy 

Wskazane zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w spółce w 
raportowanym okresie 

13 
Zapewnienie odpowiedniego odstępu 

czasowego pomiędzy decyzjami 
tak  

13a Zwołanie NWZ przez akcjonariuszy nie dotyczy 
Wskazane zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w spółce w 

raportowanym okresie 

14 
Wymogi dot. dnia ustalenia praw do 

dywidendy i dnia jej wypłaty 
nie dotyczy 

Wskazane zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w spółce w 
raportowanym okresie 

15 
Wymogi dot. uchwały w sprawie 
wypłaty dywidendy warunkowej 

nie dotyczy 
Wskazane zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w spółce w 

raportowanym okresie 

16 Raporty miesięczne nie 

Spółka nie będzie publikować raportów miesięcznych, ponieważ w 
opinii zarządu byłoby to zbędne powielanie informacji o bieżącej 
działalności spółki dostępnych na stronie internetowej, ponadto 
publikowane przez Spółkę raporty kwartalne w wystarczający sposób 
informują inwestorów i akcjonariuszy o sytuacji finansowej  
przedsiębiorstwa  
 

16a 
Uzasadnienie naruszenia obowiązku 

informacyjnego 
tak  

 
 

 
 

 


