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2. Informacje podstawowe 

 

Emitent jest niezaleŜną polską firmą doradczą, specjalizującą się w profesjonalnej obsłudze podmiotów gospo-

darczych. Emitent posiada status Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu organizowanym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect i rynek Catalyst). Emitent posiada 

równieŜ znaczące doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów dokonujących inwestycji na rynku kapitało-

wym, w tym funduszy private equity lub venture capital, co znajduje potwierdzenie w projektach zrealizowa-

nych dotychczas przez Emitenta z zakresu obsługi podmiotów rynku kapitałowego. Dzięki stałej współpracy 

z doświadczonymi adwokatami, maklerami, specjalistami od wycen oraz biegłymi rewidentami Emitent oferuje 

kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Emitent posiada ponadto bardzo bogate doświadczenie 

we współpracy ze spółkami cypryjskimi, inwestującymi na polskim rynku kapitałowym. 

 

 

3. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które 

w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 

finansowych emitenta. 

 

W marcu 2015 roku nadal obserwowane było ograniczone zainteresowanie rynkiem NewConnect. Jest to naj-

prawdopodobniej efekt utrzymującej się niepewności na rynku kapitałowym oraz z ogólnej niepewności, co do 

dalszego rozwoju sytuacji i kierunku zmian koniunktury gospodarczej. 

 

Emitent dysponuje jednak portfelem zleceń na wprowadzenie kolejnych spółek na NewConnect oraz systema-

tycznie pozyskuje zlecenia na swoje usługi doradcze. Zlecenia te powinny zagwarantować Emitentowi uzyska-

nie w całym roku 2015 zadowalających wyników finansowych i pozwolić na dalszą konsekwentną realizację 

działań mających na celu budowę i umacnianie jego pozycji konkurencyjnej na rynku NewConnect, a takŜe 

na rynku doradztwa prawno-biznesowego. 

 

Celem dywersyfikacji prowadzonej działalności i wykorzystania posiadanych kompetencji Emitent zintensyfi-

kował równieŜ prowadzenie działalności inwestycyjnej. W ocenie Emitenta powinno to w perspektywie śred-

nioterminowej pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe EBC Solicitors S.A. 
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4. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieŜącego 

w okresie objętym raportem 

 

lp Numer raportu Data publikacji raportu Przedmiot raportu 

1. Raport bieŜący 12/2015 5 marca 2015 Informacja na temat EBC Incubator sp. z o.o. 

2. Raport bieŜący 13/2010 12 marca 2015 
Informacja ws. dywidendy z EastSideCapital 

S.A. 

3. Raport bieŜący 14/2015 14 marca 2015 Raport miesięczny za luty 2015 roku 

4. Raport bieŜący 15/2015 27 marca 2015 Zbycie udziałów Innowacje Polskie sp. z o.o.  

 

 

5. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeŜeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce 

w okresie objętym raportem. 

 

Plany rozwoju Emitenta zostały opisane w rozdz. 4.12.12. Dokumentu Informacyjnego sporządzonego 

w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu akcji serii A oraz akcji serii B Emitenta. 

 

W okresie objętym raportem, tj. w miesiącu marzec 2015 roku, nie miała miejsca realizacja celów emisji. 

 

 

6. Informacje na temat istotnych zdarzeń związanych z działalnością Emitenta, które miały miejsce 

w okresie objętym raportem. 

 

 

W okresie objętym raportem, tj. w miesiącu marzec 2015 roku Zarząd Emitenta poinformował, iŜ spółka za-

leŜna od Emitenta, tj. EBC Incubator sp. z o.o. z siedzibą w ŁomŜy otrzymała 6.798.492,48 zł w ramach dzia-

łania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

Otrzymana kwota ma charakter bezzwrotny, która zostanie przeznaczona na wejścia kapitałowe w innowacyjne 

projekty biznesowe. 

 

W okresie raportowym, tj. w marcu 2015 roku EastSideCapital S.A., w której Emitent posiada akcje reprezentu-

jące 20,96 proc. kapitału zakładowego, opublikowała raport w sprawie wypłaty dywidendy przez spółkę.  

W związku z powyŜszym Emitent poinformował, iŜ przysługiwać mu będzie kwota 168.335,58 zł (sto sześć-

dziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) dywidendy, co w znaczniej 

mierze przyczyni się do poprawy wyniku finansowego Emitenta za rok 2015. 
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W okresie raportowym, tj. w marcu 2015 roku Zarząd Emitenta poinformował, iŜ spółka zaleŜna od Emitenta, 

tj. EBC SeedFund Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), zawarła umowę zbycia 100 (stu) udziałów Innowacje 

Polskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zamian za cenę w wysokości 650.000 zł (sześćset pięćdziesiąt tysię-

cy złotych), płatną w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Emitent i spółki wchodzące w skład jego Grupy 

Kapitałowej nie posiadają udziałów Innowacje Polskie sp. z o.o. W ocenie Zarządu powyŜsza transakcja, 

uwzględniając poniesione koszty transakcyjne, pozwoli na osiągnięcie przez Emitenta dodatkowego zysku 

przed opodatkowaniem w kwocie przekraczającej 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych). 
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7. . Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, 

które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności 

daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 

spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analityczne-

go. 

 

W maju 2015 roku zostaną opublikowane następujące raporty: 

• raport bieŜący - „Raport miesięczny za kwiecień 2015 roku”, który zostanie opublikowany w dniu 14 maja 

2015 roku; 

• raport okresowy - „Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 roku”, który zostanie opublikowany 

w dniu 8 maja 2015 roku; 

 

 

Adam Osiński 

 

Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A. 


