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Wstęp 

  
 

Przedmiotowe opracowanie prezentuje wyniki analizy sytuacji finansowej, 

gospodarczej, a także perspektyw dalszego prowadzenia działalności spółki 

Precious Metals Investments S.A., przeprowadzoną w czerwcu 2014 roku               

z uwzględnieniem uzupełnień o których mowa w Uchwale nr 827/2014 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 
 

Suma bilansowa spółki na koniec I kwartału 2014 roku wynosi 8.848 tys. zł.                        
Głównym składnikiem aktywów Emitenta na przestrzeni analizowanego okresu są aktywa 
obrotowe, wśród nich największe znaczenie odgrywają należności krótkoterminowe wynoszące 
74,1% sumy bilansowej na koniec I kwartału 2014 roku. Wartość należności na koniec I 
kwartału 2014 roku wynosiła 7.633,2 tys. zł Drugą najistotniejszą pozycją w aktywach Emitenta 
są zapasy. Ich wartość na koniec I kwartału 2014 roku wynosiła 846,9 tys. zł. Wielkość zapasów 
w relacji do wartości obrotów generowanych przez spółkę oraz marży EBIT jest stosunkowo 
niewielka (w 2013 roku wartość zapasów na koniec roku stanowiła 0,8% wielkości 
generowanych przychodów ze sprzedaży).   
 
W strukturze aktywów trwałych widoczny jest trend do wzrostu zarówno rzeczowych aktywów 
trwałych wynoszących na koniec I kwartału 2014 roku 510,6 tys. zł jak i ujęcia nowych pozycji 
w postaci inwestycji długoterminowych oraz znaczącego wzrostu długoterminowych rozliczeń 
międzyokresowych. Łączna wartość aktywów trwałych na koniec I kwartału 2014 roku wyniosła 
1.214,8 tys. zł i składały się na nie: wartości niematerialne i prawne w kwocie 56,6 tys. zł, 
rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 510,6 tys. zł, inwestycje długoterminowe w kwocie 428 tys. 
zł oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe na kwotę 219,6 tys. zł.  
 
Głównym źródłem finansowania aktywów są zobowiązania krótkoterminowe  co jednak biorąc 
pod uwagę strukturę aktywów nie jest zjawiskiem wyraźnie negatywnym. Należy dodać,                 
że całość aktywów długoterminowych (trwałych) jest finansowana z tzw. kapitałów stałych                 
a więc obejmujących poza środkami własnymi także zobowiązania długoterminowe.  
 
Realizowane przez zarząd spółki działania restukturyzacyjne mające na celu zarówno właściwe 
określenie relacji właścicielskich w spółce, usprawnienie procesów kontrolnych, zweryfikowanie 
rzetelności zapisów księgowych jak i dopełnienie  obowiązków wynikajacych z przepisów prawa 
Spółek Handlowych oraz regulacji polskiego rynku kapitałowego stwarzają szansę,                          
że realizowany proces zmian w spółce przyniesie zamierzony efekt w postaci stworzenia 
szkieletu sprawnie funkcjonującej struktury organizacyjnej.   
 
Ten element jest konieczny do efektywnego przejścia do drugiego etapu restrukturyzacji 
polegajacego na ponownym odbudowaniu zespołu ludzkiego oraz uruchomieniu działalności                 
w zakresie handlu metalami szlachetnymi. Dotychczasowe działania zarządu spółki 
uprawdopodobniają sprawną realizację drugiego etapu restrukturyzacji.   
 
Analiza sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta wskazuje, że wraz z wejściem w drugi etap 
restukturyzacji spółka powinna wejść na ścieżkę wzrostu wyników finansowych oraz wartości 
samego podmiotu, tym samym pozytywnie wpływając na sytuację finansową i gospodarczą 

Emitenta w także perspektywy jego funkcjonowania w przyszłości.  
 
Jednocześnie należy dodać, że przedmiotowa analiza sporządzona jest  w okresie w którym nie 
znane są wyniki szczegółowej kontroli prowadzonej przez biegłego do spraw szczególnych. 
Wnioski i zalecenia wynikające z tej kontroli mogą mieć istotny wpływ nie tylko na charakter 
tego opracowania a przede wszystkim na wartość i perspektywy rozwoju Emitenta.  



 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności  

Precious Metals Investments S.A. 

AKTUALIZACJA 

Strona | 3  
 

Spis treści 

 

Wstęp ........................................................................................................................................... 2 

Spis treści ..................................................................................................................................... 3 

1. Wprowadzenie ....................................................................................................................... 4 

1.1.Przedmiot Opracowania................................................................................................. 4 

1.2.Podstawa prawna sporządzenia niniejszego opracowania ................................................ 4 

1.3.Dane źródłowe wykorzystane do sporządzenia analizy..................................................... 6 

1.4.Zastrzeżenia podmiotu wykonującego analizę ................................................................. 7 

2. Informacje dotyczące emitenta i prowadzonej przez niego działalności ...................................... 8 

2.1.Oznaczenie emitenta oraz dane teleadresowe ................................................................. 8 

2.2.Data utworzenia Emitenta i czas, na jaki został utworzony .............................................. 8 

2.3.Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent 9 

2.4.Oznaczenie sądu rejestrowego....................................................................................... 9 

2.5.Kapitał zakładowy ......................................................................................................... 9 

2.6.Władze Emitenta .........................................................................................................11 

2.7. Powiązania kapitałowe Emitenta ..................................................................................13 

2.8. Powiązania osobowe Emitenta .....................................................................................14 

2.9.Wprowadzenie akcji do obrotu w ASO ...........................................................................14 

2.10.Akcjonariusze posiadający ponad 5% w kapitale zakładowym Emitenta .........................16 

2.11. Historia Emitenta ......................................................................................................16 

2.12. Zmiana profilu działalności Emitenta ..........................................................................18 

2.13. Obecna działalność Emitenta .....................................................................................20 

2.14. Główne czynniki ryzyka związane z prowadzoną działalnością Emitenta ........................28 

3. Otoczenie rynkowe ................................................................................................................31 

3.1.Opis rynku, na którym działa Emitent i jego perspektywy ...............................................31 

3.2. Wielkość rynku oraz konkurencja .................................................................................32 

3.3. Opis bieżącej działalności Emitenta ..............................................................................34 

4. Analiza sytuacji gospodarczej i finansowej Emitenta....................................................................37 

4.1. Analiza wyników finansowych Emitenta .......................................................................37 

4.2. Analiza sytuacji gospodarczej Emitenta........................................................................38 

5. Perspektywy dalszego prowadzenia działalności operacyjnej .......................................................41 

5.1. Plany strategiczne Emitenta ........................................................................................43 

6. Podsumowanie .........................................................................................................................44 

I. Wypis z KRS .........................................................................................................................45 

 

 



 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności  

Precious Metals Investments S.A. 

AKTUALIZACJA 

Strona | 4  
 

1. Wprowadzenie  
 

1.1. Przedmiot Opracowania  
 

Przedmiotem niniejszej Analizy jest diagnoza sytuacji finansowej                               

i gospodarczej oraz perspektyw rozwoju Emitenta a także Opinia odnosząca 

się do oceny perspektyw kontynuacji działalności.  

 

1.2. Podstawa prawna sporządzenia niniejszego 

opracowania  
 

Podstawą prawną sporządzenia Opracowania jest Uchwała Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych Nr 503/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku 

("Uchwała"), na podstawie § 15b ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu, obligująca Emitenta do zlecenia firmie inwestycyjnej lub innemu 

podmiotowi będącemu spółką prawa handlowego świadczącemu usługi 

związane z obrotem gospodarczym, w tym usługi doradztwa finansowego, 

doradztwa prawnego lub audytu finansowego, dokonania analizy sytuacji 

finansowej i gospodarczej oraz perspektyw na przyszłość spółki Precious 

Metals Investments S.A. a także sporządzenia dokumentu zawierającego 

wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości kontynuowania przez 

Spółkę działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia                       

w przyszłości. Obowiązek publikacji przedmiotowego raportu został nałożony 

w ciągu 45 dni od powzięcia Uchwały przez GPW S.A. (Raport bieżący spółki                

z dnia 3 kwietnia 2014 r. EBI 3/2014). 

Uzupełnieniem przedmiotowych obowiązków ciążących na spółce jest Uchwała 

Nr 827/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 

21 lipca 2014 roku w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na rynku 

NewConnect akcji spółki Precious Metals Investments S.A. (dalej: Spółka, 

PMI), akcje Spółki nie zostaną wykluczone z obrotu na rynku NewConnect               

z dniem 12 września 2014 roku, o ile Spółka spełni wszystkie wskazane 

poniżej warunki: 



 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności  

Precious Metals Investments S.A. 

AKTUALIZACJA 

Strona | 5  
 

1) przekaże w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym 

systemie obrotu, raport roczny za rok obrotowy 2013, spełniający 

wszystkie wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu; 

2) przekaże w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym 

systemie obrotu, raport okresowy za II kwartał roku 2014, spełniający 

wszystkie wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu; 

3) przekaże w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym 

systemie obrotu, raport zawierający uzupełnienie analizy sytuacji 

finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności 

Spółki o dodatkowe informacje i objaśnienia, które będą zawierać                    

w szczególności, lecz bez ograniczenia do zakresu podanego poniżej: 

a) weryfikację informacji dotyczących organów zarządzających oraz 

nadzorujących Emitenta; 

b) informacje dotyczące spółki zależnej Emitenta, w tym                      

w szczególności wskazanie polityki Emitenta odnośnie do 

konsolidacji wyników finansowych spółki zależnej; 

c) wskazanie, czy prowadzona oraz planowana do prowadzenia przez 

Emitenta działalność wymaga uzyskania jakichkolwiek zezwoleń, 

licencji lub zgód, a także czy Spółka posiada wymagane 

zezwolenia, licencje lub zgody. 

 

Ponadto, Zarząd Giełdy postanowił zobowiązać Spółkę do uzupełnienia analizy 

sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia 

działalności PMI, opublikowanej raportem bieżącym nr 23/2014, uzupełnionej 

raportem bieżącym nr 34/2014, o dodatkowe informacje i objaśnienia,                  

o których mowa w pkt 3) oraz opublikowania tego uzupełnienia w trybie i na 

warunkach wskazanych w pkt 3).  

 

Zarząd Emitenta w dniu 30 kwietnia 2014 roku podpisał umowę ze spółką 

System Capital Sp. z o.o. w zakresie sporządzenia analizy wskazanej                

w przytoczonej powyżej uchwale Zarządu Giełdy.  
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1.3. Dane źródłowe wykorzystane do sporządzenia 

analizy 

 
Niniejsza analiza została dokonana na podstawie:  

 Raportów bieżących i okresowych udostępnianych przez Spółkę 

poprzez Elektroniczną Bazę Informacji,  

 Informacji udostępnianych przez Spółkę poprzez Elektroniczny System 

Przekazywania Informacji,  

 Danych finansowych, dokumentów oraz innych informacji 

dostarczonych przez Zarząd Spółki,  

 

 

Autorzy ze względu na charakter i zakres opracowania nie dokonali 

niezależnej weryfikacji powoływanych w niniejszym dokumencie 

informacji, danych i analiz.  

 

Ponadto nie składają żadnych zapewnień ani oświadczeń, wprost lub 

dorozumianych, co do poprawności i kompletności jakichkolwiek 

informacji zawartych w niniejszym dokumencie i oświadczają, że nie 

ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej lub wynikającej 

z wykorzystania tychże informacji.  

 

 

Dane podmiotu sporządzającego analizę 

Firma: SYSTEM CAPITAL SP. Z O.O. 

Siedziba: Dąbrowa Górnicza ul. Furmana 14 

Numer KRS: 0000318741 

NIP: 6292417157 
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1.4. Zastrzeżenia podmiotu wykonującego analizę  
 

Dokument nie stanowi rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentu 

finansowego, o jakim mowa w „Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia              

19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje 

dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców                

(Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)”. Stanowi wyraz opinii autorów i nie 

powinien być inaczej traktowany. 

Niniejszy dokument może być kopiowany, powielany, dystrybuowany oraz 

udostępniany osobom trzecim tylko i wyłącznie za zgodą Zarządu 

analizowanego przedsiębiorstwa. Podmiot naruszający ten nakaz zobowiązany 

będzie do zwolnienia Autorów niniejszego opracowania z wszelkiej 

odpowiedzialności odszkodowawczej oraz zobowiązany będzie do pokrycia 

wszelkich poniesionych przez nich szkód. 

 

 

Podmiot sporządzający niniejszą analizę nie ponosi odpowiedzialności                  

za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszej analizy lub 

jakiejkolwiek informacji w niej zawartej. Odpowiedzialność za decyzje 

podejmowane na podstawie niniejszej analizy ponoszą wyłącznie osoby lub 

podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego 

podstawie lub na podstawie jakiejkolwiek informacji w nim zawartej, 

inwestycji związanej z dowolnym instrumentem finansowym lub rezygnujące             

z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od dokonania takiej inwestycji.  

 

Ponadto treść publikowanego dokumentu nie była przedmiotem 

badania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

pod względem jej zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami 

prawa. 
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2. Informacje dotyczące emitenta i prowadzonej 

przez niego działalności 
 

2.1. Oznaczenie emitenta oraz dane teleadresowe  
 

 

Firma: Precious Metals Investments Spółka Akcyjna 

Ticker GPW (New Connect): PMI 

Siedziba: Gliwice 44-100, ul. Kosów 4 

Telefon: +48 32 733 12 55 

Fax: +48 32 733 12 55 

Strona www: www.preciousmetalsinvest.pl 

KRS: 0000388126 

REGON: 142972003 

NIP: 5252509160 

Skład Zarządu: 

Grzegorz Stępniewski – Wiceprezes Zarządu 

 

Na dzień 31.03.2014 roku Spółka zatrudniała 1 osobę w przeliczeniu na pełne 

etaty. 

2.2. Data utworzenia Emitenta i czas, na jaki został 

utworzony  
 

Emitent działający uprzednio pod firmą Legal Stream S.A. został utworzony             

w dniu 13 kwietnia 2011 roku przez spółkę InQbe Sp. z o.o., spółkę                     

IQ Partners S.A. oraz Pana Jacka Bieniasa i Grzegorza Nowaczewskiego.  

Statut Emitenta został podpisany w dniu 13 kwietnia 2011 roku w formie aktu 

notarialnego, przed asesorem notarialnym Mariuszem Soczyńskim, zastępcą 

notariusza Sławomira Ogonka w kancelarii notarialnej Sławomira Ogonka             

w Warszawie, repertorium A nr 3506/2011. Spółka powstała na czas 

nieoznaczony. 
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2.3. Przepisy prawa, na podstawie których został 

utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent  
 

Precious Metals Investments został utworzony i działa zgodnie z przepisami 

prawa polskiego. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w oparciu o przepisy 

Kodeksu Spółek Handlowych.  

 

Spółka od momentu uzyskania statusu spółki publicznej podlega również 

przepisów regulującym funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego.  

 

2.4. Oznaczenie sądu rejestrowego  
 
Emitent został zarejestrowany w dniu 2 czerwca 2011 roku przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000388126 

 

2.5. Kapitał zakładowy  
 
Kapitał zakładowy Emitenta tworzony jest zgodnie z przepisami kodeksu 

spółek handlowych. Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.000.000,10 zł i dzieli 

się na 10.000.001, akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:  

 (jeden milion jeden) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,  

 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,  

 

Kapitał zakładowy wykazywany jest w bilansie w wysokości nominalnej 

wynikającej ze Statutu, zgodnie z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego.  
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Akcje Serii A Emitenta zostały objęte w następujący sposób:  

 akcjonariusz InQbe Sp. o.o. objął 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji;  

 akcjonariusz IQ Partners S.A. objął 970.001(dziewięćset siedemdziesiąt 

tysięcy jeden) akcji;  

 akcjonariusz Jacek Bienias objął 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji;  

 akcjonariusz Grzegorz Nowaczewski objął 10.000 (dziesięć tysięcy) 

akcji.  

 

Na dzień rejestracji spółki kapitał zakładowy Emitenta wynosił 100.000,10 zł 

(sto tysięcy złotych i dziesięć groszy) i został w całości opłacony wkładem 

pieniężnym.  

Dnia 3 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta 

podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta                   

z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z kwoty 

100.000,10 zł (sto tysięcy złotych i dziesięć groszy) do kwoty 1.000.000,10 zł 

(jeden milion i dziesięć groszy), tj. o kwotę 900.000,00 zł (dziewięćset 

tysięcy).  

 

Akcje serii B w liczbie 9 000 00 akcji zwykłych na okaziciela zostało 

wyemitowanych na podstawie podjętej Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 sierpnia 2011 roku                

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B,               

z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie 

dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na 

alternatywnym rynku akcji i zmiany statutu Spółki. W niepublicznej ofercie 

emisji akcji serii B dwóch inwestorów objęło 9 000 000 (słownie: dziewięć 

milionów) akcji po cenie emisyjnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą 

akcję.  
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Akcje serii B zostały objęte w następujący sposób:  

 akcjonariusz InQube Sp. z o.o. objął 4 000 000 (słownie: cztery 

miliony) akcji,  

 akcjonariusz Morin Limited objął 5 000 000 (słownie: pięć milionów) 

akcji.  

 

Emisja akcji serii B odbyła się w dniu 5 sierpnia 2011 roku. Akcje serii B 

zostały zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy w dniu 13 października 2011 

roku. 

W Spółce tworzony jest kapitał zakładowy, zapasowy oraz rezerwowy.  

Zgodnie z zapisami Statutu Emitenta Walne Zgromadzenie może tworzyć              

i znosić kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku 

obrotowego.  

Zgodnie z art. 396 K.S.H. Emitent jest zobowiązany, przelewać na kapitał 

zapasowy co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie 

osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. 

2.6. Władze Emitenta  
 
Zarząd  

Zarząd Emitenta, zgodnie z §13 Statutu, składa się z nie mniej niż jednego 

członka, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Zarówno o ich powołaniu, 

jak i odwołaniu przed upływem kadencji decyduje Rada Nadzorcza Spółki. 

 

Sposób reprezentacji:  

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu 

spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek zarządu. 

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu 

spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego 

członka zarządu łącznie z prokurentem. 
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Aktualny skład zarządu zgodnie z KRS: 

Stępniewski Grzegorz – wiceprezes zarządu 

 

Pan Grzegorz Stępniewski został powołany do składu Zarządu spółki na mocy 

uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11 marca 2014 roku.  

11 maja 2014 r. spółka Raportem 9/2014 poinformowała o rezygnacji                  

z pełnienia funkcji członka Zarządu Pana Dariusza Lacha z dniem 12 maja 

2014 roku. Na dzień sporządzenia niniejszej aktualizacji Raportu Pan Dariusz 

Lach nadal figuruje w KRS. 

 

Prokurent  

Brak wpisów w KRS na dzień 07.09.2014 r. 

 

Rada Nadzorcza  

Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie z §21 Statutu, składa się z co najmniej 

pięciu członków, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Wyboru członków 

Rady Nadzorczej w danej kadencji dokonuje Walne Zgromadzenie.  

 

W dniu 8 czerwca 2014 r. w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Na podstawie uchwał nr od 5 do 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została odwołana dotychczasowa Rada 

Nadzorcza, a na podstawie uchwał nr od 10 do 14 powołano na stanowisko 

Członków Rady Nadzorczej następujące osoby:  

 Konrad Żak 

 Artur Pietraszewski 

 Jarosław Mikusek 

 Maciej Lisowski  

 Mariusz Sadowiak  

 

8 sierpnia 2014 r. spółka Raportem 60/2014 poinformowała o rezygnacji                  

z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Mikuska. 

Rada nadzorcza zostanie uzupełniona na najbliższym nadzwyczajnym walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy spółki  w dniu 6 września 2014 r. 
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2.7. Powiązania kapitałowe Emitenta  
 
Zgodnie z raportem bieżącym nr 44/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku 

Emitent powołał spółkę Precious Metals Investments Limited z siedzibą                 

w Londynie. Kapitał zakładowy tej spółki został ustalony na poziomie 10 000 

(słownie: dziesięć tysięcy) funtów brytyjskich i w 100% został opłacony przez 

Emitenta.  

Precious Metals Investments S.A. posiada w powołanej spółce 100% udziałów 

uprawniających do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.  

Podstawowym celem powołania spółki zależnej z siedzibą w Londynie było 

ułatwienie obsługi klientów znajdujących na terenie Wielkiej Brytanii.                 

Osoby zamieszkujące Wielką Brytanię korzystające w oferty Emitenta 

dokonując  zakupów w Internecie muszą wskazywać jako miejsce dostawy 

zamówionych metali szlachetnych miasto w Polsce. Następnie najczęściej 

członkowie rodziny odbierają przesyłki i przewożą metale do Londynu na 

własną odpowiedzialność.  

 

Na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 

21.10.2013 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Pan Grzegorz 

Stępniewski oświadczeniem z dnia 22 października 2013 roku odwołał wszelkie 

istniejące pełnomocnictwa udzielone pisemnie oraz ustnie jakimkolwiek 

osobom oraz podmiotom przez wszystkie poprzednie zarządy Emitenta oraz 

odwołał zarząd spółki  Precious Metals Investments Limited z siedzibą                 

w Londynie oraz wszystkie uprzednio ustanowione  osoby do reprezentowania 

tej spółki w jakimkolwiek zakresie.  

 

Raport Bieżący nr 4/2014 z dnia 12 maja 2014 r. 

Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że powziął  wiadomość, o wydaniu w 

kwietniu 2014 roku przez Sąd Okręgowy w Gliwicach prawomocnego wyroku 

zaocznego z powództwa akcjonariusza Spółki (sygnatura akt X GC 482/13), w 

którym to Sąd stwierdził nieistnienie uchwał walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy z dnia 21 października 2013 roku.  

 

Szerzej na ten temat w punkcie 2.9 niniejszego opracowania. 
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2.8. Powiązania osobowe Emitenta  
Jedynym istniejącym powiązaniem osobowym Emitenta jest to, że Pan 

Tadeusz Matyjas posiadający bezpośrednio i pośrednio 5,99% akcji Spółki 

dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, pełni jednocześnie            

w Spółce funkcję Dyrektora w nowo powołanej spółce zależnej Emitenta – 

Precious Metals Investments Limited z siedzibą w Londynie i był jedyną osobą 

uprawnioną do jej reprezentacji.  

 

Akcje w posiadaniu nowo powołanych członków rady Nadzorczej  

 Konrad Żak – 75.000 akcji  

 Mariusz Sadowiak – 90.576 akcji 

 

2.9. Wprowadzenie akcji do obrotu w ASO  
 

Operacje na akcjach przed dniem debiutu Emitenta na rynku 

NewConnect  

 

Dzień po podjęciu Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 sierpnia 2011 roku w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, z wyłączeniem prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz 

ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na alternatywnym rynku akcji                  

i zmiany statutu Spółki, tj. 4 sierpnia 2011 roku, akcjonariusz IQ Partners S.A. 

podpisał umowę przeniesienia wszystkich posiadanych akcji (907 000 akcji 

serii A stanowiących 97,001% kapitału zakładowego Emitenta) na podmiot 

Morin Limited.  

W celu zapewnienia płynności akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu Morin 

Limited, zobowiązał się do sprzedaży akcji Emitenta reprezentujących do 25% 

kapitału zakładowego Spółki w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji            

o zarejestrowaniu ich w rejestrze przedsiębiorców.  
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Akcje serii B zostały zarejestrowane w dniu 13 października 2011 roku przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego.  

W dniu 18 października 2011 roku zostało dokonane rozproszenie akcji 

Emitenta poprzez sprzedaż przez Morin Limited 1 025 000 (słownie: jeden 

milion dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

stanowiących 10,25% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających tyle 

samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Cena sprzedaży wyniosła 0,50 

zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję. Propozycja nabycia akcji 

Emitenta została skierowana do 10 podmiotów i została przez wszystkie 

przyjęta. 

 

Wprowadzenie do obrotu 

Do dnia sporządzenia niniejszego Opracowania do obrotu w alternatywnym 

systemie na rynku NewConnect zostały wprowadzone akcje zwykłe na 

okaziciela serii A i B reprezentujące 100% kapitału zakładowego Emitenta – 

zgodnie z uchwałą nr 1516/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2012 roku. Ponadto Zarząd Giełdy uchwałą 

nr 1541/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku postanowił określić dzień 23 

grudnia 2011 roku jako dzień pierwszego notowania w Alternatywnym 

Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Legal Stream S.A. oraz 

notować je na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod 

nazwą skróconą "LEGALSTRM" i oznaczeniem "LEG".  

 

Debiut na rynku NewConnect 

Akcje spółki Legal Stream na rynku NewConnect zadebiutowały 23 grudnia 

2011 roku, a ich notowania spadły o 50% do 0,25 zł. Jest to 348. spółka 

notowana oraz 169. debiut w tym roku na alternatywnym rynku akcji GPW. 

Oferta prywatna liczyła 9.000.000 akcji serii B, a sprzedaż przez akcjonariusza 

1.025.000 akcji serii B. Wartość oferty prywatnej wyniosła 900.000 zł,                  

a wartość sprzedaży - 512.500 zł. 
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2.10. Akcjonariusze posiadający ponad 5% w kapitale 

zakładowym Emitenta  
 
Na dzień 31.03.2014 roku zgodnie z raportem kwartalnym EBI nr 13/2014              

z dnia 15.05.2014 r. akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów              

w kapitale zakładowym byli: 

 Devolution EOOD SKA – reprezentując 25,11% głosów w kapitale 

zakładowym 

 Tadeusz Matyjas – reprezentując 5,99% głosów w kapitale 

zakładowym 

 Equiray Ltd. – reprezentując 5,45% głosów w kapitale zakładowym 

 Pozostali - 63,45 % głosów w kapitale zakładowym 

 

2.11. Historia Emitenta  
 
Inicjatorem działalności spółki Legal Stream S.A. był pan Grzegorz 

Nowaczewski, który zawarł 3 marca 2011 roku z InQbe Sp. z o.o. umowę 

inkubacyjną projektu o roboczej nazwie Wirtualny Prawnik.                      

Powstała w wyniku projektu spółka Legal Stream S.A. została zawiązana               

w dniu 13 kwietnia 2011 roku przez następujących akcjonariuszy:  

 InQbe Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie,  

 IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie,  

 Grzegorz Nowaczewski,  

 Jacek Bienias.  

 

Pierwotnym przedmiotem działalności Emitenta było prowadzenie działalności 

gospodarczej za pomocą platformy e-commerce LegalStream                        

z uwzględnieniem wyboru oferty prawnej w modelu zakupów grupowych.  

Główna działalność Emitenta miała polegać na utworzeniu platformy pod 

nazwą LegalStream, a następnie sprzedaży możliwości korzystania z niej 

określonej grupie docelowej klientów w systemie opłaty abonamentowej,              

ale także opłaty za poszczególne usługi osobno.  
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Klientami spółki były osoby prywatne lub podmioty gospodarcze ze 

szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

afiliowanych kancelarii prawnych, doradztwa podatkowego oraz podmiotów 

gospodarczych świadczących usługi pokrewne (przykład: tłumaczenia 

językowe).  

Projekt znajdował się w bardzo wczesnym stadium rozwoju, a dodatkowo 

rynek na tego typu usługi praktycznie nie istniał. Dlatego Spółka była 

zmuszona do ponoszenia znacznych kosztów związanych z marketingiem                 

i sprzedażą swojego produktu. Jednocześnie konieczne było prowadzenie 

dalszych prac w zakresie rozbudowy stworzonej platformy LegalStream                     

o nowe funkcjonalności, na które zapotrzebowanie wynikało z sugestii 

klientów korzystających już testowo z platformy LegalStream.  

 

Platforma LegalStream miała za zadanie przede wszystkim gromadzić osoby 

oraz przedsiębiorstwa poszukujące pomocy prawnej, podatkowej oraz innych 

zbliżonych usług, a także podmioty, które takie usługi świadczą. Ponadto 

jedną z głównych funkcjonalności platformy LegalStream miało być łączenie 

tych dwóch grup ze sobą oraz oferowanie im możliwości prowadzenia zdalnej 

współpracy za pośrednictwem platformy. Dodatkowym udogodnieniem była 

opcja odbywania bezpiecznych wideokonferencji, w trakcie których strony 

mogły omawiać różne zagadnienia.  

 

W sierpniu 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło 

uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B.    

W krótkim czasie przeprowadzona została subskrypcja prywatna, dzięki której 

Legal Stream S.A. pozyskała środki pieniężne w wysokości 900 000 złotych. 

Większość z nich została przeznaczona na dokończenie procesu tworzenia 

platformy LegalStream, a także na działania marketingowe i bieżącą 

działalność.  

Pierwszy etap prac nad platformą LegalStream został ukończony we wrześniu 

2011 roku. Dzięki zakupowi specjalistycznych usług informatycznych                     

i projektowych (od takich firm jak: SITE S.A., Firste Arts, Mobile Internet 

Services, czy Digital Broadcast Sp. z o.o.) stworzona i uruchomiona została 
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przedprodukcyjna wersja platformy, z której zaczęli korzystać pierwsi 

użytkownicy. Spółka na podstawie informacji uzyskiwanych od tych klientów 

planowała wprowadzać kolejne funkcjonalności. Ponadto prowadzone były 

prace w zakresie poprawy jakości, wydajności oraz bezpieczeństwa pracy 

platformy LegalStream, jak również działania marketingowe mające na celu 

zwiększenie liczby klientów Spółki. Ten etap został zakończony w styczniu 

2012 roku. Legal Stream S.A. planowała rozpocząć prowadzenie docelowej 

działalności w maju 2012 roku.  

 

2.12. Zmiana profilu działalności Emitenta  
 
Brak widocznych efektów w realizacji zamierzeń biznes planu spółki 

spowodował, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które miało miejsce 

23 maja 2012 roku, nowi wiodący akcjonariusze spółki podjęli uchwałę            

o rozszerzeniu podstawowego przedmiotu działalności m.in. o hurtową 

sprzedaż metali i rud metali, produkcję metali szlachetnych, monet i wyrobów 

jubilerskich, jak również sprzedaż detaliczną zegarków, biżuterii oraz 

działalność związaną z pośrednictwem pieniężnym.  

Dotychczasowa działalność spółki nadal miała być rozwijana, jednak to usługi 

skupu i sprzedaży metali szlachetnych stały się podstawowym przedmiotem 

działalności prowadzonej przez Spółkę (nowy pełny zakres działalności według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności został przedstawiony w części z Załącznikami 

w punkcie 7.3. niniejszego Opracowania). Wraz z uchwałą o poszerzeniu 

zakresu działalności akcjonariusze podjęli uchwałę w sprawie zmian statutu 

dotyczących nazwy oraz siedziby Emitenta.  

 

 

Nazwa została zmieniona na Precious Metals Investments S.A., a siedziba na 

miasto Gliwice. Należy podkreślić, że na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 

maja 2012 roku ponad 50% ogólnej liczby głosów było w posiadaniu pana 

Tadeusza Matyjasa, który od wielu lat jest związany z rynkiem metali 

szlachetnych. 



 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności  

Precious Metals Investments S.A. 

AKTUALIZACJA 

Strona | 19  
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 marca 2012 roku 

zdecydowało o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków Rady 

Nadzorczej oraz powołaniu nowych. Decyzja ta została podjęta jeszcze przed 

wprowadzonymi zmianami w zakresie podstawowej działalności 

przedsiębiorstwa  

 

Głosowanie na NWZA zostało przeprowadzone oddzielnymi grupami, ponieważ 

jeden z akcjonariuszy (spółka InQbe Sp. z o.o.) chciał mieć swojego 

reprezentanta w Radzie. Do nowego składu Rady Nadzorczej zostali powołani: 

Wojciech Przyłęcki (powołany przez InQbe Sp. z o.o.), Romuald Macek, Adam 

Wójcik, Joanna Wiśniewska oraz Magdalena Skubal.  

 

Następnie w ciągu kilku miesięcy doszło do kolejnych zmian w składzie Rady 

Nadzorczej oraz Zarządu. Na dzień sporządzenia niniejszego Opracowania 

Rada składa się czterech członków (planowane jest uzupełnienie składu Rady 

do pięciu osób), a Prezesem Zarządu jest pan Michał Puchalski. Dodatkowo 

pan Tadeusz Matyjas jest prokurentem Spółki na zasadzie prokury samoistnej.  

Jak zostało wcześniej wskazane, dotychczasowa działalność Emitenta 

polegająca na rozbudowywaniu platformy LegalStream oraz sprzedaży 

dostępu do niej klientom z określonej grupy docelowej miała być 

kontynuowana równolegle z nową działalnością. Jednak w III kwartale 2012 

roku Spółka zaprzestała prowadzenia tej platformy, co oznaczało w praktyce 

ograniczenie działalności jedynie do tej związanej z rynkiem metali 

szlachetnych.  

Nowy Zarząd nie wykluczał jednak, że w przyszłości wykorzysta posiadane 

oprogramowanie lub jego elementy do stworzenia narzędzia wspomagającego 

prowadzoną obecnie działalność w zakresie obrotu metalami.  
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2.13. Obecna działalność Emitenta  
 

Lista komunikatów bieżących przekazywanych przez Emitenta oraz 

dodatkowych informacji istotnych dla procesu ustalenia jednolitych władz 

spółki. 

 

Dnia 1 października 2013 r. Raportem bieżącym EBI 143/2013 Emitent 

poinformował, iż Pani Kinga Kowal oraz Pani Sabina Adamczyk  w dniu 30 

września 2013 r. złożyły rezygnacje z funkcji Członków Zarządu Emitenta. W 

treści otrzymanych informacji jako przyczyny złożonych rezygnacji zostały 

wskazane powody osobiste. W związku z powyższym, do tymczasowego 

pełnienia obowiązków Członka Zarządu, tj. do czasu wyboru nowego Zarządu 

przez Radę Nadzorczą Emitenta, z grona członków Rady Nadzorczej została 

wybrana Pani Joanna Wiśniewska. 

 

Dnia 4 października 2013 r. Raportem EBI 145/2013 Emitent 

poinformował, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 3 października 2013 

r. uchwałą nr 2/10/2013 działając na podstawie art. 838 Kodeksu Spółek 

Handlowych, oddelegowała ze swego grona do czasowego wykonywania 

obowiązków Zarządu Spółki Panią Joannę Wiśniewską oraz Panią Joannę 

Derbin. Zgodnie z treścią uchwały oddelegowanie członków Rady Nadzorczej 

ma obowiązywać do dnia 6 listopada 2013 r 

 

Dnia 23 października 2013 r. Raportem EBI 148/2013 Emitent przekazał 

treść uchwał na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 21 października 2013, w tym m.in.           

w o powołaniu nowego składu Rady Nadzorczej. 

 

Dnia 23 października 2013 r. Raportem EBI 149/2013 Emitent 

poinformował że, na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Emitenta z dnia 21.10.2013 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu 

Pan Grzegorz Stępniewski oświadczeniem z dnia 22 października 2013 roku 

odwołał wszelkie istniejące pełnomocnictwa udzielone pisemnie oraz ustnie 
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jakimkolwiek osobom oraz podmiotom przez wszystkie poprzednie zarządy 

Emitenta oraz odwołał zarząd spółki  Precious Metals Investments Limited                  

z siedzibą w Londynie oraz wszystkie uprzednio ustanowione  osoby do 

reprezentowania tej spółki w jakimkolwiek zakresie.  

 

W kwietniu 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał prawomocny wyrok 

zaoczny z powództwa akcjonariusza Spółki (sygnatura akt X GC 482/13),                

w którym to Sąd stwierdził nieistnienie uchwał walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy z dnia 21 października 2013 roku (Raport Bieżący EBI 4/2014 

z dnia 12 maja 2014 r.  

 

W dniu 9 marca 2014 r. zostało zawarte Porozumienie/Umowa pomiędzy 

Panem Dariuszem Lachem pełniącym funkcje wiceprezesa zarządu a Panem 

Grzegorzem Stępniewskim oraz spółką  Devolution EOOD Spółka 

Komandytowo Akcyjna w ramach którego przedstawione Strony mając za 

najwyższy cel uchronienie spółki Precious Metals Investments S.A.                        

od wykluczenia jej akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych                          

w Warszawie, zawarły niniejszą Umowę.  

Pomimo toczonych sporów i przedstawianych racji, Strony stwierdzają, że:  

- uznają powołanie Pana Dariusza Lach w dniu 23 października 2013 roku na 

jedynego Członka Zarządu spółki Precious Metals Investments S.A. i nie będą 

podważały tego faktu w przyszłości;  

- uznają wszelkie działania Pana Dariusza Lacha podejmowane w Precious 

Metals Investments S.A. za w pełni uzasadnione i adekwatne oraz zobowiązują 

się je respektować oraz dążyć wszelkimi dostępnymi środkami do ich 

legitymacji oraz ochrony w przyszłości; uznają, że zgodnie z postanowieniem 

referendarza sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach z grudnia 2013 roku,  

 

W dniu 21 października 2013 roku nie miało miejsca Walne Zgromadzenie 

akcjonariuszy spółki Precious Metals Investments S.A. z uwagi na brak 

wymaganego kworum, a powołane przez odbyte i zaprotokołowane notarialnie 

spotkanie akcjonariuszy w tym dniu, uznają za prawnie niewiążące względem 

Precious Metals Investments S.A.;  
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 Strony z wzajemnością uznają działania dokonywane w imieniu i na 

rzecz Precious Metals Investments S.A. przez Pana Grzegorza 

Stępniewskiego, Devolution i Dariusza Lach od dnia 21 października 

2013 roku.  

 

Jednocześnie w myśl Artykułu 2 PRZEDMIOT UMOWY 

2.1.  Przedmiot Umowy Na warunkach określonych w Umowie, Strony zobowiązują się   

z uwzględnieniem warunków wskazanych w jej treści, do wspólnego zgodnego 

działania celem zapewnienia akcjonariuszom Precious Metals Investments S.A. 

notowania jej akcji na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Dodatkowo Strony zamierzają jednoznacznie dookreślić warunki rozliczeń z procesem 

związanym, w tym kosztów oraz wydatków poniesionych od dnia 21 października 

2013 roku do dnia zawarcia niniejszej Umowy.   

2.1.1. Rada Nadzorcza Precious Metals Investments S.A. powoła w skład zarządu obok 

Dariusza Lach osobę wskazaną przez Grzegorza Stępniewskiego. 

2.1.2. Dariusz Lach i osoba wskazana przez Grzegorza Stępniewskiego działając łącznie 

i w porozumieniu doprowadzą do niezwłocznego zwołania walnego zgromadzenia 

Precious Metals Investments S.A. celem dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej, 

a także podejmą wszelkie niezbędne czynności celem doprowadzenia do wznowienia 

notowań akcji Precious Metals Investments S.A. przez GPW S.A. w Warszawie. 

2.1.3. Devolution przeniesie na Dariusza Lach, nie później jak do dnia 31 sierpnia 2014 

roku prawo własności Akcji w cenie odpowiadającej kwocie łącznej 1 (jeden) złoty za 

cały pakiet 499 999 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset 

dziewięcdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda; 

2.1.4. Strony podejmą wszelkie prawem przewidziane działania, celem niezwłocznego 

zakończenia sporów sądowych oraz podjętych działań organów ściągania wytoczonych 

w imieniu i na rzecz Spółki. 

2.1.5. Strony zobowiązują się nie wszczynać w przyszłości jakichkolwiek powództw 

sądowych oraz składać zawiadomień organów ścigania względem siebie, a także 

wobec jakichkolwiek osób zasiadających w organach Spółki od momentu pojawienia 

się w akcjonariacie Spółki Pana Tadeusza Matyjasa i/lub podmiotów z nim kojarzonych 

lub powiązanych.  

2.1.6. Strony zobowiązują się do tego, że będą komunikować się z akcjonariuszami Spółki,  

w tym poprzez komunikaty w systemie ESPI i EBI, z poszanowaniem postanowień 

niniejszej Umowy w tym jej Informacji Poufnych, a także z poszanowaniem praw osób 

trzecich w tym wskazanych w 2.1.5 niniejszej Umowy.  
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Pan Dariusz Lach złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka Zarządu Spółki 

ze skutkiem na koniec dnia 12 maja 2014 roku o czym spółka informowała               

w raporcie bieżącym nr EBI 9/2014 z dnia 11-05-2014 r.  

 

W dniu 8 czerwca 2014 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Spółki które dokonało m.in. wyboru nowej Rady Nadzorczej.  

 

 
 

Zawieszenie i wykluczenie z obrotu akcji spółki PRECIOUS METALS 

INVESTMENTS 

 

Dnia 29 kwietnia 2014 roku Uchwałą Nr 517/2014 Zarząd Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. poinformował w sprawie zawieszenia                     

i wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki PRECIOUS METALS 

INVESTMENTS S.A. Zgodnie z przedmiotową uchwałą: 

 

§ 1 

1. Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu, postanawia wykluczyć z dniem 12 czerwca 2014 r. z obrotu na rynku 

NewConnect akcje spółki PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. ("Spółka"), oznaczone kodem 

"PLLGLSR00013", z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykluczenie z obrotu, o którym mowa w ust. 1, nie nastąpi jeżeli do dnia 9 czerwca 2014 r. 

(włącznie) Spółka spełni wszystkie wskazane poniżej warunki: 

1) przekaże w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raporty 

okresowe za III oraz IV kwartał roku 2013, spełniające wszystkie wymogi określone                

w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; 

2) przekaże w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raport 

bieżący zawierający informacje dotyczące powołania członków Zarządu Spółki, zgodnie                      

z postanowieniami § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu; 

3) przekaże w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raport 

bieżący zawierający stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2014 r., zgodnie            

z postanowieniami § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu; 

4) wypełni obowiązki, o których mowa w § 1 pkt 1) i 2) Uchwały Nr 502/2014 Zarządu Giełdy             

z dnia 25 kwietnia 2014 r.; 
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5) wypełni obowiązki, o których mowa w § 1 pkt 1) i 2) Uchwały Nr 503/2014 Zarządu Giełdy               

z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

§ 2 

1. Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy 

postanawia zawiesić obrót akcjami spółki PRECIOUS METALS INVESTMENTS, o których mowa  

w § 1 ust. 1, do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym zostaną 

spełnione łącznie wszystkie warunki, o których mowa w § 1 ust. 2, a w przypadku niespełnienia 

tych warunków w terminie wskazanym w § 1 ust. 2 - do czasu wykluczenia tych akcji z obrotu 

na rynku NewConnect. 

2. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki 

PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane. 

§ 3 

W przypadku ziszczenia się wszystkich warunków wznowienia obrotu akcjami spółki PRECIOUS 

METALS INVESTMENTS S.A. na rynku NewConnect informacja o dniu wznowienia tego obrotu 

zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego 

na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym ten dzień. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2014 r.  

 
 

Spełnienie wymogów Uchwały Zarządu Giełdy: 

Punkt 1  

Raport okresowy za III I IV kwartał 2013 r. - Raporty EBI nr 11/2014 oraz 

12/2014  z 15 maja 2014 roku. 

Punkt 2  

Raport bieżący dotyczący życiorysu członka zarządu - Raport EBI  nr 21/2014 

z dnia 6 czerwca 2014 - Życiorys Wiceprezesa Grzegorza Stępniewskiego 

Punkt 3 

Określenie dat przekazywania raportów okresowych za 2014 - Raport EBI 

5/2014 z dnia 2014-05-11 - Terminy przekazywania raportów okresowych               

w roku 2014 

Punkt 4  

Wypełnienie obowiązku o których mowa w  § 1 pkt 1) i 2) Uchwały                      

Nr 502/2014 Zarządu Giełdy - Raport EBI 14/2014 z dnia 2014-05-23 - 

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą. 
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Punkt 5  

Wypełnienie obowiązku o których mowa w § 1 pkt 1) i 2) Uchwały                        

Nr 503/2014 Zarządu Giełdy - Sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki 

dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości kontynuowania przez spółkę 

PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. działalności operacyjnej oraz 

perspektyw jej prowadzenia w przyszłości – Niniejsze opracowanie po 

zaakceptowaniu jego treści przez Zarząd Giełdy stanowi wypełnienie 

przedmiotowego punktu uchwały.  

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy dostarczonych przez spółkę 

dokumentów Zarząd Giełdy na podstawie uchwały Nr 827/2014 zobowiązał 

emitenta do uzupełnienia analizy oraz spełnienia dodatkowych warunków. 

 przekaże w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym 

systemie obrotu, raport roczny za rok obrotowy 2013, spełniający 

wszystkie wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu; 

 przekaże w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym 

systemie obrotu, raport okresowy za II kwartał roku 2014, spełniający 

wszystkie wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu; 

 przekaże w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym 

systemie obrotu, raport zawierający uzupełnienie analizy sytuacji 

finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności 

Spółki o dodatkowe informacje i objaśnienia, które będą zawierać                    

w szczególności, lecz bez ograniczenia do zakresu podanego poniżej: 

o weryfikację informacji dotyczących organów zarządzających oraz 

nadzorujących Emitenta; 

o informacje dotyczące spółki zależnej Emitenta, w tym                       

w szczególności wskazanie polityki Emitenta odnośnie do 

konsolidacji wyników finansowych spółki zależnej; 

o wskazanie, czy prowadzona oraz planowana do prowadzenia 

przez Emitenta działalność wymaga uzyskania jakichkolwiek 

zezwoleń, licencji lub zgód, a także czy Spółka posiada 

wymagane zezwolenia, licencje lub zgody. 

 

 Spółka przekazuje niniejszy raport zawierający uzupełnienie analizy, o której 

mowa w pkt 3), w dniu 8 września 2014 roku. Ponadto, Spółka opublikowała 

informacje, o których mowa w pkt 3) raportami bieżącymi nr 63/2014 z dnia 

12/08/2014r. oraz nr 65/2014 i nr 66/2014 z dnia 14/08/2014r.   
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Zgodnie z przedstawionymi raportami spółka informuje, iż w grupie 

kapitałowej Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, funkcjonuje 

jedna spółka zależna: Precious Metals Investments Limited z siedzibą w 

Londynie (Wielka Brytania), w której Emitent posiada 100% udziałów. 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. W związku z powyższym, 

spółka zależna nie zatrudnia żadnych pracowników, a koszty jej 

funkcjonowania są nieistotne z punktu widzenia Emitenta. Majątek spółki 

zależnej oraz jej zobowiązanie 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. 

Zarząd spółki Precious Metals Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Gliwicach (dalej: „Emitent”) oświadcza, że prowadzona oraz planowana do 

prowadzenia przez Emitenta działalności nie wymaga uzyskania jakichkolwiek 

zezwoleń, licencji lub zgód. W przypadku podjęcia lub planowanej do 

prowadzenia przez Emitenta działalności w przyszłości, wymagającej uzyskania 

jakichkolwiek zezwoleń, licencji lub zgód, Emitent poinformuje o tym fakcie 

raportem bieżącym. 

 

 

 Spółka przekazała w dniu 14/08/2014r. raport za II kwartał 2014 r., o którym 

mowa w pkt 2), wraz z jego skorygowaną wersją opublikowaną w dniu 

18/08/2014r.  
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 Spółka nie przekazała w terminie określonym w Uchwale Nr 827/2014, raportu 

rocznego za rok obrotowy 2013, spełniającego wszystkie wymogi określone               

w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Zarząd 

PMI wyjaśnia, iż niedotrzymanie terminu wskazanego w uchwale nie było 

zależne od Zarządu Spółki. Część dokumentacji, która była niezbędna do 

sporządzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok, była zabezpieczona 

przez odpowiednie urzędy (w tym, przez prokuraturę), w związku z toczącymi 

się postępowaniami, o których Spółka informowała w raporcie nr 50/2014                 

z dnia 18 czerwca 2014 roku. W dniu 13 sierpnia 2014 roku, do siedziby Spółki 

wpłynęło postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Gliwice Zachód              

w Gliwicach o umorzeniu śledztwa prowadzonego w sprawie PMI, zawierające 

w swej treści informację o zwrocie zabezpieczonej dokumentacji finansowo-

księgowej PMI, po uprawomocnieniu się wyżej wskazanego postanowienia. 

Informację w tej sprawie Spółka opublikowała komunikatem bieżącym             

nr 64/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku. Niezwłocznie, po odebraniu 

dokumentacji finansowo-księgowej, Spółka podjęła wszelkie niezbędne 

czynności związane z przygotowaniem sprawozdania finansowego za 2013 rok, 

w tym zawarła w dniu 22 sierpnia 2014 roku umowę ze spółką CAISHEN 

AUDYT Sp. z o.o. na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

2013. Biegły rewident przystąpił już do badania ww. sprawozdania                         

i przewiduje termin przygotowania opinii i raportu z badania na dzień                        

25 września 2014 roku (oświadczenie biegłego rewidenta w tej sprawie 

znajduje się w załączeniu do niniejszego pisma). 

Jednocześnie, Zarząd Spółki zobowiązuje się do przekazania w trybie i na 

warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, raportu roczny 

za rok obrotowy 2013, spełniającego wszystkie wymogi określone                          

w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, 

niezwłocznie po otrzymaniu od biegłego rewidenta opinii i raportu z badania 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. 
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2.14. Główne czynniki ryzyka związane z prowadzoną 

działalnością Emitenta  
 
 

Ryzyko pogorszenia reputacji w wyniku zawieszenia działalności 

operacyjnej  

Spółka przez okres dwóch kwartałów nie prowadziła działalności operacyjnej 

co istotnie wpłynęło na postrzeganie spółki na rynku. Istnieje ryzyko,                    

że odzyskanie zdobytej uprzednio pozycji rynkowej będzie trudne do 

zrealizowania lub będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami a przez to 

negatywnie wpłynie na sytuację finansową Emitenta. 

 

Ryzyko związane z koniecznością pozyskanie niezbędnych zasobów 

ludzkich  

Aktualnie spółka zatrudnia tylko jednego pracownika. Istnieje ryzyko,                    

że Zarząd nie będzie w stanie znaleźć kolejnych pracowników o odpowiedniej 

wiedzy i przez to działalność Precious Metals Investments S.A. może nie 

rozwijać się w tempie zakładanym przez głównych akcjonariuszy.  

Dodatkowo nie można wykluczyć sytuacji, w której Prezes Zarządu zrezygnuje 

z pracy na rzecz Emitenta. W takiej sytuacji Spółka byłaby zmuszona do 

poszukiwania należytego zastępstwa, co mogłoby wpłynąć negatywnie na 

wyniki prowadzonej działalności, a przez to na sytuację finansową Spółki. 

 

Ryzyko związane z transakcjami na majątku spółki  

Walne zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o podjęciu działań 

sprawdzających transakcje mając miejsce w roku 2012 i roku 2013 przez 

biegłego rewidenta do spraw szczególnych. Istnieje ryzyko że w przypadku 

odmiennej interpretacji zdarzeń gospodarczych dane finansowe mogą ulec 

korekcie w wyniku podjętych działań sprawdzających  a przez to negatywnie 

wpłyną na sytuację  finansową Emitenta. 
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Ryzyko kursowe  

Działalność Emitenta wiąże się z koniecznością rozliczania transakcji                       

w walutach obcych.  Spółka ze względu na brak stosowania instrumentów 

zabezpieczających przez ryzykiem kursowym narażona jest na niekorzystne 

wahania cen instrumentów finansowych i towarów a tym samym może 

ponieść z tego tytułu wyższe koszty  co  może mieć negatywny wpływ na 

sytuację finansową Emitenta.  

 

Ryzyko związane z działalnością konkurencji  

Obecnie największymi konkurentami Emitenta są spółki: Mennica Polska S.A., 

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. oraz Mennica Wrocławska Sp. z o.o.,    

które mają wysoki udział w rynku oraz ustaloną renomę. Spółka nie wyklucza,                  

że prowadzone przez największych konkurentów agresywne działania rynkowe 

mogą istotnie ograniczyć ekspansję innych podmiotów w tym Emitenta                   

co może przełożyć się na pogorszenie sytuacji finansowe spółki 

 

Ryzyko związane z wejściem na rynek nowych graczy  

Z uwagi na fakt, iż w danej branży istnieją niskie bariery kosztowe wejścia              

na rynek, Emitent jest narażony na ryzyko związane z wejściem nowych 

podmiotów, co może wpłynąć na zwiększoną konkurencję, a w efekcie na 

obniżenie przychodów ze sprzedaży lub spadek realizowanej marży lub wzrost 

kosztów związanych z promocją 

 

Ryzyko związane ze zmianą koniunktury na rynku metali 

szlachetnych  

Dobra koniunktura na rynku metali szlachetnych jest stosunkowo ściśle 

powiązana z  wydarzeniami makroekonomicznymi oraz politycznymi w skali 

globalnej. Uogólniając pogorszenie nastrojów gospodarczych i politycznych 

wpływa na wzrost popytu na rynku metali szlachetnych natomiast poprawa 

nastrojów zmniejsza zainteresowanie inwestorów rynkiem metali szlachetnych.  
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Ze względu na stosunkowo wąska gamę produktów Emitent nie jest w stanie 

w krótkim horyzoncie czasowym na istotne dostosowanie oferty do 

zmieniających się warunków rynkowych co tym samym może mieć wpływ na 

pogorszenie sytuacji finansowej spółki 

 

Ryzyko związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji zamówień klientów  

Z działalnością prowadzoną przez Emitenta często wiąże się konieczność 

importowania metali szlachetnych z zagranicy, ponieważ większość źródeł 

oferujących atrakcyjne ceny znajduje się poza granicami Polski. W związku              

z tym istnieje ryzyko występowania opóźnień w realizacji zamówień 

składanych przez Spółkę (wynikających z zakupów jej klientów).  

Ponadto w wyjątkowych sytuacjach może dojść do tego, że zamówienie 

ostatecznie nie zostanie w ogóle zrealizowane. Mogłoby to mieć negatywny 

wpływ na wiarygodność Emitenta wśród inwestorów oraz innych odbiorców,             

a w rezultacie na jego wyniki finansowe. 

 

 

Ryzyko związane z zakupem fałszywych metali szlachetnych  

Ze skupem monet i sztabek wykonanych z metali szlachetnych związane jest 

ryzyko nabycia produktów fałszywych, tj. o znacznie niższej realnej wartości 

niż wynika to pierwszej oceny dokonanej jedynie na podstawie informacji 

otrzymywanych od sprzedających. Emitent prowadzi skup monet i sztabek 

m.in. od osób prywatnych, dlatego istnieje możliwość, że nabędzie produkty 

fałszywe, co mogłoby prowadzić do poniesienia straty na późniejszej 

sprzedaży takich produktów. 
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3. Otoczenie rynkowe  
 

3.1. Opis rynku, na którym działa Emitent i jego 

perspektywy 
 

Od momentu zmiany zakresu działalności do chwili zawieszenia działalności 

operacyjnej Spółka Precious Metals Investments S.A. zajmowała  się przede 

wszystkim obrotem metalami szlachetnymi, głównie srebrem i złotem 

inwestycyjnym. Spółka obsługuje przede wszystkim odbiorców indywidualnych 

za pomocą sieci Internet oraz w mniejszym zakresie także podmioty 

gospodarcze. 

Większość inwestorów indywidualnych lokuje wolne środki w akcje, obligacje               

i depozyty bankowe. W okresie dobrej koniunktury gospodarczej zwłaszcza 

akcje stanowią źródło wysokich zysków przy stosunkowo niskim ryzyku 

inwestycyjnym. W warunkach spowolnienia bądź kryzysu gospodarczego 

problem dywersyfikacji inwestycji a tym samym także ryzyka ma szczególne 

znaczenie. Inwestorzy – w obliczu możliwości utraty zainwestowanego 

kapitału – zgłaszają zapotrzebowanie na alternatywne instrumenty,                  

dzięki którym portfel będzie zawierać aktywa nieskorelowane lub skorelowane 

ze sobą ujemnie.  Taka strategia pozwala na podwyższenie efektywności 

portfeli inwestycyjnych na skutek wprowadzenia do portfela aktywów 

alternatywnych. 

Tego typu rozwiązania cieszą się coraz większym zainteresowaniem 

inwestorów. Główne korzyści związane z inwestycjami alternatywnymi                  

to przede wszystkim zmniejszenie zmienności wahań portfela, skuteczniejsza 

dywersyfikacja oraz wykorzystanie niskiej korelacji (często ujemnej) z innymi, 

tradycyjnymi klasami aktywów. Złoto, które jest uznawane za globalną walutę 

świata, według analityków rynku kapitałowego powinno stanowić fundament 

wszelkich inwestycji, ponieważ lokata w złoto praktycznie pozbawiona jest 

ryzyka i uznawana jest za ponadczasową i najbezpieczniejszą na świecie.    

Cena złota przede wszystkim jest uzależniona od popytu i podaży na rynku.  
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3.2. Wielkość rynku oraz konkurencja  
 
 
 

Inwestycje w złoto z roku na rok stają się coraz bardziej popularne, o czym 

świadczy wielość instrumentów opartych na złocie. Zakup kruszców jest 

postrzegany jako pewna i bezpieczna inwestycja. Nie bez powodu w sztabkach 

złota lokowane są rezerwy finansowe największych światowych banków. 

Zainteresowanie złotem jest bardzo duże, czego potwierdzeniem są rosnące 

ceny złota, które w ostatnich latach biły rekordy. Dopiero lata 2012-2013 

przyniosły zahamowanie tej tendencji i korektę na rynku.  

 

Ostatnie prognozy dotyczące cen złota wskazują, że po roku silnych spadków 

sięgających 25% rok 2014 nie przyniesie wyraźnego odbicie lecz stabilizację 

cen z dalszą choć już nie tak wyraźną tendencją spadkową. 

Inwestorzy, zdaniem wydawanego przez londyńską firmę konsultingową 

Metals Focus Precious Metals Weekly, stają się coraz bardziej rozczarowani 

złotem w sytuacji  której na przestrzeni roku 2013 metalowi nie udało się 

odbić w górę. Analitycy przywołują nieprzerwane drukowanie przez banki 

centralne nowego pieniądza oraz ekonomiczne i geopolityczne napięcia                    

w Europie i na Bliskim Wschodzie. „ 

Rosnące ceny dóbr konsumpcyjnych na Zachodzie też  nie pomogły złotu 

odbić się do góry, odnotowuje z kolei Reuters, podając, że menadżerowie 

funduszy inwestycyjnych uczestniczący w szczycie Reuters Global Investment 

Outlook Summit byli w stosunku do złota raczej pesymistami, 

„spodziewającymi się, że ruch cen rozciągnie jeszcze bardziej straty lub 

nastąpi stagnacja, ponieważ inflacja jest problemem tylko w długim terminie”. 
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Spadek cen, który nastąpił w 2013 roku był najgorszym takim spadkiem 

odnotowanym dla złota od roku 1981. Złoto doświadczyło dwóch ogromnych 

szoków: Wall Street Journal cytuje Matthew Turnera, londyńskiego analityka              

z Macquarie Bank, który wskazuje na wielkie fundusze inwestycyjne, które 

sprzedały ponad 700 ton złota i na zwalczające import złota regulacje rządu 

największego tradycyjnie rynku kupującego złota, czyli Indii. 

 

To zostawiło rynek z około tysiącem ton „do zaabsorbowania”. Ogromny 

chiński popyt, który w tym roku okaże się najpewniej rekordowy,                

nie wystarcza, by podnieść ceny. W tym samym czasie, jak podkreśla Suki 

Cooper z Barclays Bank (banku market-makera w London Bullion Market 

Association), trwa nieprzerwanie dywestycja ze strony funduszy na Zachodzie. 

 

Wykres 1. Notowania złota na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat (USD). 

 

 

http://zloto.bullionvault.pl/Zloto/co-gdzie-jak/LBMA
http://zloto.bullionvault.pl/Zloto/co-gdzie-jak/LBMA
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Złoto inwestycyjne należy do najbardziej popularnych inwestycji 

alternatywnych. Wysoki udział złota jako przedmiotu inwestycji to efekt 

wzrostu popytu na ten kruszec oraz efekt stopniowego wzrostu 

zainteresowania lokowaniem w metale szlachetne w portfelach inwestycyjnych 

zamożniejszej części społeczeństwa   

 

W Polsce obrót złotem oraz metalami szlachetnymi (w formie monet, 

numizmatów oraz sztabek lokacyjnych) prowadzony jest za pośrednictwem 

obrotu wirtualnego (złoto inwestycyjne, udziały w funduszach opartych na 

złocie) oraz poprzez dilerów (złoto fizyczne).  

 

Emitent  operuje na rynku handlu złotem fizycznym. W Polsce na rynku handle 

złotem fizycznym funkcjonuje kilka dużych podmiotów – m.in. Mennica Polska 

S.A., Mennica Wrocławska Sp. z o.o., Inwestycje Alternatywne Profit S.A. ,             

ale też instytucje finansowe dla których inwestycje alternatywne nie stanowią 

jednak głównego przedmiotu działalności. 

 

Szacuje się, że krajowa wielkość inwestycyjna rynku złota to ok. 14-16 ton,                  

w tym: fizyczna wielkość sprzedaży stanowi ok. 30-40%.  

 

3.3. Opis bieżącej działalności Emitenta 
 
 

Spółka Precious Metals Investments S.A. od momentu dokonania zmiany 

przedmiotu podstawowej działalności zajmuje się przede wszystkim obrotem 

metalami szlachetnymi, głównie srebrem i złotem inwestycyjnym. Sprzedaż dla 

odbiorców indywidualnych odbywa się w znaczącej większości za 

pośrednictwem sieci Internet, ale ponadto wśród odbiorców Spółki znajdują 

się również przedsiębiorstwa.  
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Model sprzedaży Emitenta w głównej mierze oparty jest na kanale 

internetowym  (w oparciu o dwie platformy sprzedażowe), który odpowiada 

także za działania reklamowe i promocyjne. Sprzedaż przez internet umożliwia 

dostęp do szerokiego grona odbiorców, a jednocześnie pozytywnie wpływa na 

efektywność kosztową. Rosnąca popularność internetu oraz wzrost sektora              

e-commerce pozwala szacować dalszy wzrost klientów w tym segmencie. 

 

Emitent jest właścicielem m.in. sklepu internetowego zlokalizowanego pod 

adresem www.mwsilver.pl, gdzie do momentu zawieszenia działalności 

operacyjnej prowadzona była sprzedaż monet oraz sztabek wykonanych                  

z czystego srebra, czyli o próbie 0,999. W ofercie znajdowały się również  

monety o trzech różnych masach: 1 uncja, 10 uncji oraz 1 kilogram. Ponadto 

klienci mieli możliwość dokonać zakupu także srebrnych sztabek o masie: 100 

gram, 250 gram, 500 gram lub 1 kilogram. Nabyte monety lub sztabki 

dostarczane były do zamawiających w terminie 5 dni roboczych                      

za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera.  

 

Precious Metals Investments S.A. jest także właścicielem sklepu internetowego 

zlokalizowanego pod adresem www.staramennica.pl, gdzie do momentu 

zawieszenia działalności operacyjnej prowadzona była sprzedaż monet                    

i sztabek wykonanych ze złota. Emitent nabył powyższy sklep wraz z prawami 

do znaku towarowego oraz bazą klientów za kwotę 5 000 (słownie: pięć 

tysięcy) złotych 14 sierpnia 2012 roku (raport bieżący EBI 35/2012 15-08-

2012)  

W przedmiotowym sklepie dostępne były monety o różnej masie: 1/10 uncji, 

¼ uncji, ½ uncji oraz 1 uncja, a także sztabki o masie 1 gram oraz 1 uncja. 

Ponadto klienci mogli zdecydować się na dwie dostępne próby złota: 0,999 lub 

0,916. Podobnie jak w przypadku opisanego wcześniej sklepu MW Silver,              

tak i w przypadku Starej Mennicy zakupione towary przesyłane były do 

klientów w terminie 5 dni roboczych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub 

kuriera.  
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Spółka w swoich sklepach oraz odbiorcom komercyjnym oferowała produkty 

znanych na całym świecie producentów, takich jak:  

 Monnaie de Paris; 

 Umicore; 

 Heraeus; 

 Munze Osterreich; 

 Perth Mint; 

 United States Mint; 

 Banco de Mexico; 

 Royal Canadian Mint; 

 

Poza sprzedażą metali szlachetnych osobom indywidualnym Emitent 

prowadziła także sprzedaż hurtową złota i srebra inwestycyjnego,                          

a odbiorcami były m.in. firmy: Mennica Wrocławska Sp. z o.o., Grupa Mennice 

Krajowe S.A., Denarius Sp. z o.o., czy Gold and Silver Trade Adam Wójcik. 

Szacunki poprzedniego Zarządu wskazywały, że Spółka przed zawieszeniem 

działalności operacyjnej obsługiwała około 70-80% rynku srebra 

inwestycyjnego oraz 5-7% rynku złota inwestycyjnego w Polsce.  

 

Model biznesowy zakłada system przedpłat obejmując całość zamówienia. 

Dopiero po otrzymaniu pieniędzy Emitent przystępował do realizacji 

zamówienia. Termin pomiędzy złożeniem zamówienia a otrzymaniem towaru 

wynosił przeważnie 5 dni roboczych co powalało spółce na dostarczenie 

zamówionego produktu od producenta i ostatecznie także na utrzymywanie 

relatywnie niskich stanów magazynowych 

 

Podobny model działania preferuje większość podmiotów na rynku, 

jednocześnie należy dodać że w przypadku podmiotów posiadających większe 

stany magazynowe średni czas oczekiwania nie odbiegał w sposób istotny od 

oferty Emitenta.   
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4. Analiza sytuacji gospodarczej i finansowej Emitenta 
 

Analiza sytuacji finansowej i gospodarczej spółki została przeprowadzona na 

podstawie udostępnionych w systemie raportów rocznego za rok 2012 oraz 

kwartalnych za okres IV kwartału 2013 roku oraz I kwartału 2014 r. 

4.1. Analiza wyników finansowych Emitenta 
 
 

Przed analizą udostępnionych przez spółkę sprawozdań finansowych należy 

wziąć pod uwagę fakt, że w chwili obecnej w wyniku uzasadnionych 

wątpliwości co do rzetelności historycznych wyników finansowych spółki 

podjęto decyzję o powołaniu biegłego do spraw szczególnych w celu analizy 

transakcji na majątki spółki co może mieć wpływ na wartość osiągniętych 

wyników Emitenta.  

 
 
Tabela 1. Rachunek zysków i strat Emitenta za okres od 2011 r. do I kw. 2014 r. w tys. zł. 
 

 
 

 

2011 2012 2013 I.2014

A.  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,  65,5 20 428,0 103 531,5 0,0

I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 65,5 36,5 23,4 0,0

IV.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów. 20 391,5 103 508,1 0,0

B.  Koszty działalności operacyjnej 295,7 20 183,9 100 398,2 40,7

I.  Amortyzacja 28,9 34,2 70,1 0,0

II.  Zużycie materiałów i energii 13,4 29,7 37,2 0,0

III.  Usługi obce 206,2 366,2 337,9 3,0

IV.  Podatki i opłaty, w tym 13,4 42,0 227,4 5,8

V.  Wynagrodzenia 23,1 116,6 108,3 24,6

VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3,0 10,7 21,7 5,2

VII.  Pozostałe koszty rodzajowe 7,7 32,4 53,2 2,1

VIII.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 19 552,1 99 542,4 0,0

C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -230,2 244,1 3 133,3 -40,7

D.  Pozostałe przychody operacyjne 7,2 1,0 1,5 0,0

E.  Pozostałe koszty operacyjne 6,0 19,6 354,2 0,0

F.  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -229,0 225,5 2 780,6 -40,7

G.  Przychody finansowe  1,5 20,4 140,9 201,6

H.  Koszty finansowe 0,0 6,5 346,0 7,0

I.  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -227,5 239,4 2 575,5 153,9

J.  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,0 0,0 0,0 0,0

K.  Zysk (strata) brutto (I+/- J) -227,5 239,4 2 575,5 153,9

L.  Podatek dochodowy -0,7 31,2 493,3 29,5

 M.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 

N.  Zysk (strata) netto (K-L-M) -226,8 208,2 2 082,2 124,4
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Dane odnoszące się do 2013 roku oraz I kwartału 2014 opublikowane na 

podstawie raportów kwartalnych. Zmiana profilu działalności w 2012 roku 

przyczyniła się do skokowych zmian w wielkości generowanych przychodów ze 

sprzedaży, jednocześnie dane zawarte w sprawozdaniach za lata 2011-2013 są 

nie porównywalne. W ślad za zmiana struktury przychodów uległa również 

struktura kosztów operacyjnych. W latach 2012-2013 głównym składnikiem 

kosztów operacyjnych był koszt sprzedanych towarów i materiałów.  

 

W I kwartale 2014 roku w wyniku zawieszenia działalności operacyjnej spółka 

nie zanotowała przychodów ze sprzedaży, generując jednocześnie  40,7 tys. zł 

kosztów operacyjnych związanych z głównie z reorganizacją działalności 

Emitenta przez Pana Grzegorza Stępniewskiego.  

Na poziomie operacyjnym w latach 2012-2013 spółka zanotowała dodatni 

wynik finansowy. Marża operacyjna (EBIT/Sprzedaż) wyniosła kolejno 1,1%     

w 2012 roku oraz 2,7% w 2013 roku.  

 

W 2012 roku spółka zanotowała na działalności finansowej niewielkie dodatnie 

saldo w wysokości 13,9 tys. zł, w 2013 roku saldo miało wartość ujemną                

i wyniosło (minus) -205,1 tys. zł. W 2014 roku dzięki posiadanym aktywom 

spółka mimo braku generowania przychodów z działalności podstawowej 

wygenerowała dodatnie saldo na działalności finansowej w wysokości 194,6 

tys. zł. Za wyjątkiem 2011 roku w analizowanym okresie obejmującym lata 

2011-2013 oraz I kw. 2014 roku spółka osiągnęła dodatni wynik brutto oraz 

netto.  

4.2. Analiza sytuacji gospodarczej Emitenta 
 

Suma bilansowa spółki na koniec I kwartału 2014 roku wynosi 8.848 tys. zł. 

Głównym składnikiem aktywów Emitenta na przestrzeni analizowanego okresu 

są aktywa obrotowe, wśród nich największe znaczenie odgrywają należności 

krótkoterminowe wynoszące od 81,8% sumy bilansowej na koniec 2012 roku 

do 74,1% sumy bilansowej na koniec I kwartału 2014 roku.  
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Wartość należności na koniec I kwartału 2014 roku wynosi 7.633,2 tys. zł przy 

7.728,5 tys. zł na koniec 2013 roku oraz 4.727,3 tys. zł na koniec 2012 roku. 

Drugą najistotniejszą pozycją w aktywach Emitenta są zapasy. Ich wartość na 

koniec I kwartału 2014 roku wynosi 846,9 tys. zł. Wartość ta jest analogiczna 

do wartości ujętej na koniec 2013 roku. Zapasy na koniec w okresie między 

końcem 2013 roku a I kwartałem 2014 stanowiły niecałe 10% sumy 

bilansowej spółki. Wielkość zapasów w relacji do wartości obrotów 

generowanych przez spółkę oraz marży EBIT jest stosunkowo niewielka                    

(w 2013 roku wartość zapasów na koniec roku stanowiła 0,8% wielkości 

generowanych przychodów ze sprzedaży).   

W strukturze aktywów trwałych widoczny jest trend do wzrostu zarówno 

rzeczowych aktywów trwałych wynoszących na koniec I kwartału 2014 roku 

510,6 tys. zł jak i ujęcia nowych pozycji w postaci inwestycji 

długoterminowych oraz znaczącego wzrostu długoterminowych rozliczeń 

międzyokresowych. Łączna wartość aktywów trwałych na koniec I kwartału 

2014 roku wyniosła 1.214,8 tys. zł i składały się na nie: wartości niematerialne 

i prawne w kwocie 56,6 tys. zł, rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 510,6 tys. 

zł, inwestycje długoterminowe w kwocie 428 tys. zł oraz długoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe na kwotę 219,6 tys. zł.  

 

 

Tabela 2. Uproszczony bilans – aktywa Emitenta za okres od 2011 r. do I kw. 2014 r. w tys. zł. 
 

 
 
 
 
 
 

2011 2012 2013 I.2014

A. AKTYWA TRWAŁE 144,4 533,9 985,2 1 214,8

I. Wartości niematerialne i prawne 38,9 232,1 56,6 56,6

II. Rzeczowe aktywa trwałe 105,5 284,2 510,6 510,6

III. Należności długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0

IV. Inwestycje długoterminowe 0,0 0,0 199,5 428,0

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,0 17,6 218,5 219,6

B. AKTYWA OBROTOWE 821,1 4 727,3 7 728,5 7 633,2

I. Zapasy 0,0 243,0 846,9 846,9

II. Należności  krótkoterminowe 156,0 4 303,8 6 557,7 6 553,3

III. Inwestycje krótkoterminowe 477,0 163,1 315,3 225,4

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 188,1 17,4 8,6 7,6

SUMA AKTYWÓW 965,5 5 261,2 8 713,7 8 848,0
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Głównym źródłem finansowania aktywów są zobowiązania krótkoterminowe  

co jednak biorąc pod uwagę strukturę aktywów nie jest zjawiskiem 

negatywnym. Należy dodać, że całość aktywów długoterminowych (trwałych) 

jest finansowana z tzw. kapitałów stałych a więc obejmujących poza środkami 

własnymi także zobowiązania długoterminowe. Relacja aktywów trwałych do 

kapitałów stałych wskazuje na duże bezpieczeństwo finansowania aktywów 

trwałych.  

 
 
Tabela 2. Uproszczony bilans – pasywa Emitenta za okres od 2011 r. do I kw. 2014 r. w tys. zł. 
 

 
 
 

Analiza efektywności gospodarowania przez Emitenta wykazuje stosunkowo 

stabilny poziom płynności finansowej spółki przy obniżeniu poziomu wskaźnika 

zadłużenia ogólnego oraz relatywnie wysokiej rentowności kapitałów 

własnych. Specyfika branży powoduje, że rentowność sprzedaży jest 

natomiast stosunkowo niska i jest to czynnik w działalności przedsiębiorstwa 

który niesie największe ryzyko w kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz 

jego perspektywach rozwoju. 

 
Tabela 3. Główne wskaźniki efektywności działania Emitenta za okres od 2011 r. do I kw. 2014 r. w tys. zł. 
 

 

2011 2012 2013 I.2014

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 773,2 981,4 3 063,6 3 188,0

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,0 -226,8 -18,6 2 063,6

VIII. Zysk (strata) netto -226,8 208,2 2 082,2 124,4

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

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 192,3 4 279,8 5 650,1 5 660,0

I. Rezerwy na zobowiązania 0,3 23,6 20,9 20,9

II. Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0

III. Zobowiązania krótkoterminowe 187,0 4 223,0 5 591,9 5 604,0

IV. Rozliczenia międzyokresowe 5,0 33,2 37,3 35,1

SUMA PASYWÓW 965,5 5 261,2 8 713,7 8 848,0

2011 2012 2013 I kw 2014

 Płynność szybka 4,4 1,1 1,2 1,2

 Płynność bieżąca 4,4 1,1 1,4 1,4

 Rentowność sprzedaży  -346,3% 1,0% 2,0% -

 Rentowność kapitałów własnych -29,3% 21,2% 68,0% 3,9%

 Rentowność aktywów -23,5% 4,0% 23,9% 1,4%

 Zadłużenie ogólne 0,2 0,8 0,6 0,6

 Cykl rotacji zapasów w dniach 0 4 3 -

 Cykl rotacji należności w dniach 869 77 23 -

 Cykl rotacji zobowiązań w dniach 1 042 75 20 -
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5. Perspektywy dalszego prowadzenia działalności 

operacyjnej  
 

Działania podjęte przez Pana Grzegorza Stępniewskiego pełniącego funkcję 

wiceprezesa reprezentującego jednocześnie głównego udziałowca spółki 

Devolution EOOD SKA to przywrócenie komunikacji z rynkiem kapitałowym 

poprzez system EBI, doprowadzenie do sporządzenia zaległych raportów 

finansowych oraz raportów bieżących, zawarcie umowy z Autoryzowanym 

Doradcą oraz zawarcie umowy na sporządzenie Analizy sytuacji gospodarczej            

i finansowej spółki wraz z oceną perspektyw jej prowadzenia w przyszłości. 

Jednocześnie spółka zawarła umowę  z biegłym do spraw szczególnych               

w kwestii analiz transakcji zawieranych na majątku spółki co ma pozwolić na 

rzetelną i kompletną analizę sytuacji finansowej podmiotu.  

Ostatnim elementem działań o charakterze organizacyjnym zrealizowanym 

przez wiceprezesa spółki jest organizacja zwyczajnego zgromadzenia 

akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2014 r.  

 

Po ustabilizowaniu procesów formalnych i administracyjnych związanych                  

z niedopełnieniem przez Emitenta szeregu obowiązków narzuconych przez 

przepisy Kodeksu Spółek handlowych oraz rynku kapitałowego oraz po 

uzyskaniu rzetelnej oceny na temat finansów przedsiębiorstwa podjęte 

zostaną dalsze kroki mające na celu ponowne uruchomienie działalności 

operacyjnej – spółka w tym zakresie analizuje możliwość uruchomienia 

obecnie posiadanych platform sprzedaży jak i wprowadzenie na rynek nowych 

jeśli sytuacja rynkowa i koszty powstałe w wyniku zawieszenia działalności 

operacyjnej i jej ponownego uruchomienia  będą wyższe niż potencjalne 

korzyści związane z uruchomieniem całkowicie nowej platformy.  

 

Spółka wzorem konkurentów uruchomi sklep stacjonarny handlujący 

monetami, jednak zarząd spółki ma świadomość, że większość handlu 

odbywać się będzie nadal w internecie.  
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Obecnie spółka posiada dwie czynne (zawieszone) witryny:  

 http://preciousmetalsinvest.pl/ 

 http://staramennica.pl/ 

 

W zakresie core businesu spółka zamierza zawrzeć (nowe i odnowione) 

umowy handlowe z partnerami zagranicznymi. Prowadzone są także rozmowy 

z dużym krajowym hurtowym odbiorcą złota. Spółka zamierza również 

poszerzyć ofertę o handel wybranymi surowcami i towarami na rynku forex.  

 

Do listopada 2014 będą podpisane umowy handlowe z parterami 

zagranicznymi.   

 

 

Strategia działania w pierwszym roku po odwieszeniu działalności operacyjnej 

będzie się koncentrować na  handlu złotem, srebrem i innymi metalami 

szlachetnymi oraz kamieniami szlachetnymi. Minimalizowane będą inwestycje 

w monety kolekcjonerskie. Ponadto kontynuowana będzie wcześniejsza 

strategia inwestycyjna zakładająca, że spółka będzie inwestować w akcje 

spółek notowanych na GPW, Spółka prowadzić będzie także inwestycje                

na rynku Forex, będą one miały zarówno charakter spekulacyjny jak 

i służyć będą zabezpieczeniu wahania cen kruszców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://preciousmetalsinvest.pl/
http://staramennica.pl/
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5.1. Plany strategiczne Emitenta 
 
 

Emitent za główny cel strategiczny uznaje ponowne wejście, rozwinięcie                    

i powiększenie udziały w polskim rynku obrotu złotem i srebrem 

inwestycyjnym. Jednocześnie Emitent zamierza w początkowym okresie 

funkcjonowania zwiększyć uwagę na podstawowych produktach 

inwestycyjnych stopniowo poszerzając ofertę o produkty uzupełniające. 

Pozwoli to spółce na stopniowe pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanych 

pracowników oraz uniknięcie wcześniejszych zagrożeń związanych ze zbyt 

duża skalą działania w relacji do posiadanych zasobów oraz niezbędnych                    

w tym wypadku procedur kontrolnych. 

Spółka do ekspansji na rynku zamierza wykorzystać  posiadane zasoby             

w postaci sklepu internetowego Stara Mennica wraz z prawami do znaku 

towarowego oraz wymagające odwieszenia funkcjonujące umowy współpracy 

m.in. z Firmą Jubilerską Waldemar Śliwiński, dzięki czemu ponownie rozszerzy 

dotychczasowe kanały dystrybucji o rzeczywiste punkty sprzedaży.                 

Opisane działania mają prowadzić do zwiększenia liczby potencjalnych 

klientów, a przez to wysokości osiąganych przychodów.  

Ponadto Emitent planuje nabyć kolejne podmioty oferujące komplementarne 

wobec spółki produkty i usługi. Finalizację tych transakcji planuje w II połowie 

2014 roku. 

Strategia rozwoju Emitenta na najbliższe lata opiera się o dwa główne filary:  

 Stabilizację działalności w początkowym okresie po wznowieniu 

działalności operacyjnej 

 Stopniowy rozwój oferty produktowej na własnych platformach 

sprzedażowych 

 Rozwój działalności stacjonarnej dla wzrostu wiarygodności i prestiżu  

 Stałe zwiększanie udziału w obrocie metalami szlachetnymi w Polsce,  

 Stopniowe wchodzenie na rynki zagraniczne, gdzie do tej pory Spółka 

nie prowadziła działalności.  

 

Rozwój Emitenta będzie wymagał stopniowego zwiększania liczby pracujących 

osób, dlatego Zarząd planuje w miarę potrzeb zwiększać zatrudnienie.  
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6. Podsumowanie 

 
Realizowane przez zarząd spółki działania restukturyzacyjne mające na celu 

zarówno właściwe określenie relacji właścicielskich w spółce, usprawnienie 

procesów kontrolnych, zweryfikowanie rzetelności zapisów księgowych jak            

i dopełnienie  obowiązków wynikajacych z przepisów prawa Spółek 

Handlowych oraz regulacji polskiego rynku kapitałowego stwarzają szansę,      

że realizowany proces zmian w spółce przyniesie zamierzony efekt w postaci 

stworzenia szkieletu sprawnie funkcjonującej struktury organizacyjnej.   

Ten element jest konieczny do efektywnego przejścia do drugiego etapu 

restrukturyzacji polegajacego na ponownym odbudowaniu zespołu ludzkiego 

oraz uruchomieniu działalności w zakresie handlu metalami szlachetnymi. 

Dotychczasowe działania zarządu spółki uprawdopodobniają sprawną 

realizację drugiego etapu restrukturyzacji.   

Analiza sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta wskazuje, że wraz             

z wejściem w drugi etap restukturyzacji spółka powinna wejść na ścieżkę 

wzrostu wyników finansowych oraz wartości samego podmiotu, tym samym 

pozytywnie wpływając na sytuację finansową i gospodarczą Emitenta w także 

perspektywy jego funkcjonowania w przyszłości.  

 

Jednocześnie należy dodać, że przedmiotowa analiza sporządzona jest               

w okresie w którym nie znane są wyniki szczegółowej kontroli prowadzonej 

przez biegłego do spraw szczególnych. Wnioski i zalecenia wynikające z tej 

kontroli mogą mieć istotny wpływ nie tylko na charakter tego opracowania           

a przede wszystkim na wartość i perspektywy rozwoju Emitenta.  

 

 

 

 

 

 

 



Precious Metals Investments S.A. 

ZAŁĄCZNIKI 

I. Wypis z KRS 
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Sporządził: 
SYSTEM CAPITAL SP. Z O.O. 

 

Gliwice, 8 września 2014 r. 
 


