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List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy 
Spółka napotkała szereg trudności prawno-administracyjnych. Nowy Zarząd podjął intensywne działania 
mające na celu naprawę błędów popełnionych przez poprzedników oraz przywrócenia ładu i zaufania 
kontrahentów, pracowników i akcjonariuszy. Dzięki staraniom Zarządu, doradców oraz współpracowników, 
Spółka przetrwała bardzo trudny okres, gdzie podstawowa działalność Spółki była zablokowana z przyczyn 
niezależnych od obecnego Zarządu. Obecnie staramy się wchodzić w nowe obszary działalności, rozmawiamy  
z nowymi kontrahentami oraz współpracownikami, wszystko to ma na celu budowanie wartości oraz zaufania 
do Spółki. Szereg odbytych spotkań oraz rozmów z inwestorami utwierdza mnie w słuszności podjętych 
działań i decyzji co powinno zaowocować pozytywnymi wynikami w przyszłości, zwłaszcza, że osoby  
te wyrażają gotowość i chęć współpracy oraz inwestycji w Spółkę. 
 

Grzegorz Stępniewski 
Wiceprezes Zarządu 
Precious Metals Investments S.A. 

 
1. Podstawowe informacje o Spółce 

 

Firma Precious Metals Investments S.A. 

Siedziba Gliwice 

Adres Siedziby ul. Kosów 4, 44-100 Gliwice 

Telefon +48 32 733 12 55 

Faks +48 32 733 12 55 

Adres poczty internetowej biuro@preciousmetalsinvest.eu  

Strona internetowa www.preciousmetalsinvest.pl  

NIP 5252509160 

Regon 142972003 

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sadowego 

KRS  0000388126 

Kapitał Zakładowy Kapitał zakładowy wynosi 1.000.000,10 zł i dzieli się na: 
1.000.001 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda , oraz 9.000.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.   

 
 

ORGANY SPÓŁKI 

Zarząd Grzegorz Stępniewski – Wiceprezes Zarządu 

Rada Nadzorcza Mariusz Sadowiak 

Maciej Lisowski 

Konrad Żak 

Artur Pietraszewski 

 
 

mailto:biuro@preciousmetalsinvest.eu
http://www.preciousmetalsinvest.pl/
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2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z danymi 
porównywalnymi 

 
 

Bilans jednostkowy spółki Precious Metals Investments S.A. na dzień 30.06.2014. 

 
Lp. Tytuł Stan na 30.06.2014 Stan na 30.06.2013 

A AKTYWA TRWAŁE            1 214 821,47                    746 939,16     

I Wartości niematerialne i prawne                   56 621,08                    242 363,46     

II Rzeczowe aktywa trwałe                510 590,82                    330 269,79     

III Należności długoterminowe                                       -                                             -       

IV Inwestycje długoterminowe                428 011,00                       49 500,00     

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                219 598,57                    124 805,91     

B AKTYWA OBROTOWE            7 619 464,82             25 051 431,11     

I Zapasy                846 935,55                1 137 887,62     

II Należności krótkoterminowe            6 553 442,23             22 116 829,15     

III Inwestycje krótkoterminowe                214 259,72                1 780 389,97     

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                      4 827,32                       16 324,37     

AKTYWA RAZEM            8 834 286,29             25 798 370,27     

 
Lp. Tytuł Stan na 30.06.2014 Stan na 30.06.2013 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY            3 105 210,69                4 091 706,07     

I Kapitał (fundusz) podstawowy            1 000 000,10                1 000 000,10     

II Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)                                       -                                             -       

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                                       -                                             -       

IV Kapitał (fundusz) zapasowy                208 160,18                                           -       

V Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny                                       -                                             -       

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                                       -                                             -       

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych            1 855 455,15     - 18 592,47     

VIII Zysk (strata) netto                   41 595,26                3 110 298,44     

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                       -                                             -       

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA            5 729 075,60             21 706 664,20     

I Rezerwy na zobowiązania                   32 608,50                       23 796,43     

II Zobowiązania długoterminowe                                       -                                             -       

III Zobowiązania krótkoterminowe            5 661 339,93             21 649 633,80     

IV Rozliczenia międzyokresowe                   35 127,17                       33 233,97     

PASYWA RAZEM            8 834 286,29             25 798 370,27     
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Jednostkowy rachunek zysków i strat spółki Precious Metals Investments S.A. za okres od 01.04.2014 do 
30.06.2014 oraz narastająco za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014   

 

Lp. Tytuł 
Za okres od 

01.04.2014 do 
30.06.2014 

Za okres od 
01.04.2013 do 

30.06.2013 

Za okres od 
01.01.2014 do 

30.06.2014 

Za okres od 
01.01.2013 do 

30.06.2013 

A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów -       5 862 772,79  -       100 548 184,06  

I Przychody netto ze sprzedaży produktów -       8 868,49  -       19 843,42  

II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów -       5 854 904,30  -       100 528 340,64  

B Koszty działalności operacyjnej 45 114,17  5 986 531,55  85 843,65  96 791 845,78  

I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -       21 587,54  -       41 382,58  

II Wartość sprzedanych towarów i materiałów -       9 577,62  -       22 657,22  

III Amortyzacja 18 239,77  31 218,36  21 278,23  65 731,27  

IV Zużycie materiałów i energii  3 510,75  13 738,71  9 322,50  146 500,71  

V Usługi obce 16 603,00  26 906,59  41 196,61  54 603,00  

VI Podatki i opłaty 4 674,90  5 254,21  9 874,81  11 133,72  

VII Wynagrodzenia 2 085,75  16 366,73  4 171,50  30 456,24  

VIII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  -       5 861 881,79  -       96 419 381,04  

C Zysk (strata) ze sprzedaży (45 114,17) (123 758,76) (85 843,65) 3 756 338,28  

D Pozostałe przychody operacyjne -       1,07  -       404,12  

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -       -       -       -       

II Dotacje -       -       -       -       

III Inne przychody operacyjne -       1,07  -       404,12  

E Pozostałe koszty operacyjne 0,30  2 001,54  0,41  3 439,02  

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -       2 001,24  -       2 001,24  

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -       -       -       -       

III Inne koszty operacyjne 0,30  0,30  0,41  1 437,78  

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (45 114,47) (125 759,23) (85 844,06) 3 753 303,38  

G Przychody finansowe 9 400,30  56 316,68  210 994,62  102 325,06  

I Dywidendy i udziały w zyskach -       -       -       -       

II Odsetki -       -       -       -       

III Zysk ze zbycia inwestycji 2 400,30  56 316,68  203 994,62  99 786,15  

IV Aktualizacja wartości inwestycji 7 000,00  -       7 000,00  2 538,91  

V Inne -       -       -       -       

H Koszty finansowe 47 744,30  (6 533,68) 54 744,30  85 569,72  

I Odsetki 36 344,00  589,10  36 344,00  608,98  

II Strata ze zbycia inwestycji -       -       -       -       

III Aktualizacja wartości inwestycji 11 400,30  -       18 400,30  -       

IV Inne -       (7 122,78) -       84 960,74  

I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (83 458,47) (62 908,87) 70 406,26  3 770 058,72  

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -       -       -       -       

I Zyski nadzwyczajne -       -       -       -       

II Straty nadzwyczajne -       -       -       -       

K Zysk (strata) brutto -       -       -       -       

L Podatek dochodowy (623,00) 269 826,28  28 811,00  659 760,28  

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -       -       -       -       

N Zysk (strata) netto (82 835,47) (332 735,15) 41 595,26  3 110 298,44  
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Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym spółki Precious Metals Investments S.A.  
za okres od 01.04.2014 do 30.06.2014 oraz narastająco za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014    

 

Lp. Tytuł 
Za okres od 

01.04.2014 do 
30.06.2014 

Za okres od 
01.04.2013 do 

30.06.2013 

Za okres od 
01.01.2014 do 

30.06.2014 

Za okres od 
01.01.2013 do 

30.06.2013 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  3 188 046,16 4 424 441,22 3 063 615,43 981 407,63 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach 3 188 046,16 4 424 441,22 3 063 615,43 981 407,63 

II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3 105 210,69 4 091 706,07 3 105 210,69 4 091 706,07 

III. 
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 

3 105 210,69 4 091 706,07 3 105 210,69 4 091 706,07 

 
 

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych spółki Precious Metals Investments S.A.  
za okres od 01.04.2014 do 30.06.2014 oraz narastająco za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014   

 

Lp. Tytuł 
Za okres od 

01.04.2014 do 
30.06.2014 

Za okres od 
01.04.2013 do 

30.06.2013 

Za okres od 
01.01.2014 do 

30.06.2014 

Za okres od 
01.01.2013 do 

30.06.2013 

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

I Zysk (strata) netto -82 835,47 -332 735,15 41 595,26 3 110 298,44 

II Korekty razem 73 666,20 2 221 095,59 -88 269,60 -1 213 079,06 

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) -9 169,27 1 888 360,44 -46 674,34 1 897 219,38 

B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej         

I Wpływy 13 000,00 501 997,51 301 307,32 988 413,88 

II Wydatki 0,00 1 212 474,54 254 511,00 1 752 037,89 

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 13 000,00 -710 477,03 46 796,32 -763 624,01 

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej         

I Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 

II Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  (I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00 

D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) 3 830,73 1 177 883,41 121,98 1 133 595,37 

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 830,73 1 177 883,41 121,98 1 133 595,37 

F zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych         

F Środki pieniężne na początek okresu 22 433,79 98 273,41 26 142,54 142 561,45 

G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D) 26 264,52 1 276 156,82 26 264,52 1 276 156,82 

 
 
 

3. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje 
o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 

 
Nie dokonywano zmian w zasadach (polityce) rachunkowości. 

a) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
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Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich 
finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania. 

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. 

Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza 
się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie o rachunkowości. 

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed 
podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, 
jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie. 

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 
nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części 
uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega 
zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych. 

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki 
amortyzacyjnej uwzględnia się najwyższe stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Okres 
ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. 
Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.  
Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych: 
• budynki, lokale – inwestycje w obcych środkach trwałych 10 % 
• inwestycje w obcych środkach trwałych o skróconym okresie 

użytkowania 
proporcjonalnie do okresu 
użytkowania 

• urządzenia techniczne i maszyny 10 % - 30 % 
• środki transportu 20 % 
• pozostałe środki trwałe 10 % - 30 % 

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące: 
• autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne 50 % 
• licencje 50 % 
• know – how 20 % 
• wartość firmy 20 % 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne czasowo wyłączone z użytkowania nie są amortyzowane.  
Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane. 

b) Należności 

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w 
wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty 
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. W sytuacji, gdy na dzień bilansowy należność jest 
przeterminowana w okresie dłuższym niż 1 rok, podlega odpisowi aktualizującemu w wysokości 100%, chyba, 
że w ocenie Zarządu istnieją inne przesłanki wskazujące na duże prawdopodobieństwo spłaty należności. 

c) Zapasy 

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. 

Wartość zapasów podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu szacowanej przez Spółkę realnej ceny 
sprzedaży, poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 
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d) Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy w przypadku utraty ich wartości. 

e) Aktywa pieniężne 

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do 
aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. Na dzień bilansowy 
środki pieniężne wyceniane są wg wartości nominalnej. 

f) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów 
dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. 

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości 
świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem 
zasady ostrożnej wyceny. 

g) Kapitał własny 

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. 

h) Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.  
Rezerwy tworzone są na: 

 pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w 
sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z 
tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania 
sądowego; 

 przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany 
restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań. 

i) Zobowiązania 

Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów 
pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec 
okresu sprawozdawczego, w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej.  
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań 
wycenia się w wartości godziwej. 

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

j) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności: 

- ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania 
można oszacować w sposób wiarygodny; 

- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych 
osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana. 
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Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób 
rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. 

k) Podatek dochodowy odroczony 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i 
pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona 
jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości 
do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w 
przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do 
odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, 
wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest 
różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu 
stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. 

Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu 
sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny. 

l) Uznawanie przychodu 

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i 
korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się 
w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich 
udzielonych rabatów. 

 

4. Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta  oraz jednostek 
wchodzących w skład grupy kapitałowej podlegających konsolidacji w II 
kwartale 2014 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń 
mających wpływ na osiągnięte wyniki 

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nałożyła obowiązek sporządzenia analizy 
prawnoekonomicznej Spółki, uzupełnienia zaległych raportów okresowych oraz raportowania sytuacji bieżącej 
Spółki. Dokonano zmian w Zarządzie Emitenta, który rozpoczął weryfikację działań poprzedniego Zarządu oraz 
Rady Nadzorczej, wszczęto procesy odszkodowawcze oraz rozpoczęto nowe działania naprawcze.  

Nowy Zarząd oraz Rada Nadzorcza miała utrudniony dostęp do informacji finansowych Spółki, jednak 
spór zakończony został na drodze sądowej w maju 2014 roku.  

Nałożono obowiązek podpisania umowy z Autoryzowanym Doradcą, którym został ostatecznie  
Top Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

5. Stanowisko Emitenta odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych 
prognoz wyników na rok 2014 w świetle zaprezentowanych w niniejszym 
raporcie kwartalnym 

 
Zarząd Emitenta nie ogłaszał prognoz finansowych na rok 2014. 
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6. Informacja o podejmowanych przez Emitenta w obszarze rozwoju 
prowadzonej działalności inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań 
innowacyjnych. 

 
Spółka nie podejmowała działań innowacyjnych związanych z własną działalnością. 
 

7. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem przyczyn niesporządzania 
sprawozdania skonsolidowanego 

 

Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta - stan na dzień 30.06.2014 

Spółka Siedziba % posiadanych udziałów 

Precious Metals Investments Limited Londyn, Wielka Brytania 100% 

 
Z uwagi na fakt, iż spółka zależna nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej od października 2013 roku i na 
chwilę obecną Emitent nie zamierza podejmować prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę zależną, 
to  nie zatrudnia ona żadnych pracowników, a koszty jej funkcjonowania są nieistotne z punktu widzenia 
Emitenta. Majątek spółki zależnej oraz jej zobowiązania również są nieistotne z punktu widzenia Emitenta. 
 
Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie § 5 ust 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect", w związku z art. 58 ust 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  Zarząd Emitenta 
podjął decyzję, że nie obejmuje konsolidacją wyników finansowych spółki zależnej z uwagi na to, że dane 
finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1. Ustawy  
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
 

8. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 
posiadających na dzień sporządzenia raportu kwartalnego co najmniej 5% 
głosów na walnym zgromadzeniu 

 

Struktura akcjonariatu emitenta - stan na dzień 14.08.2014 

Nazwa Udział w całkowitej liczbie głosów 

Devolution EOOD SKA 25,11% 

Tadeusz Matyjas 5,99% 

Equiray Ltd. 5,45% 

Pozostali 63,45% 

 

 

9. Informacja o liczbie osób zatrudnionych przez Emitenta i w Grupie kapitałowej 
w przeliczeniu na pełne etaty 

 
Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty 

Na dzień 30.06.2014 spółka Precious Metals Investments S.A. zatrudniała 1 osobę w przeliczeniu na 
pełne etaty. 
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Liczba osób zatrudnionych w Grupie kapitałowej Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty 

Na dzień 30.06.2014 Grupa kapitałowa spółki Precious Metals Investments S.A. zatrudniała 1 osobę 
w przeliczeniu na pełne etaty. 
 

10. Oświadczenie Zarządu 
 

Zarząd Precious Metals Investments S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane 
informacje finansowe za II kwartał 2014 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie 
z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że kwartalne sprawozdanie z działalności zawiera 
prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć, oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Precious Metals 
Investments S.A. 
 

 

Grzegorz Stępniewski 
Wiceprezes Zarządu 
Precious Metals Investments S.A. 


