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1. PISMO ZARZĄDU  

Szanowni Akcjonariusze, 

 

Załączając raport roczny obrazujący działalność Spółki w roku 2014 i obejmującym okres od 

01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. chciałbym podkreślić, że był to wyjątkowo trudny rok,  

w którym Nanotel S.A. rozpoczął realizacje kontraktów sieci szerokopasmowych o zakresach 

niespotykanych we wcześniejszej historii Spółki. Pomimo początkowych problemów 

związanych z zabezpieczeniem finansowania pozyskanych zleceń udało się zachować płynność 

prowadzenia robót budowlanych. O intensywności rozwoju może świadczyć prawie trzykrotny 

wzrost przychodów Spółki w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. 

Realizując budowy sieci światłowodowych w woj. dolnośląskim, lubelskim i podkarpackim 

Spółka stała się rozpoznawalna w branży, co w bieżącym roku przełożyło się na pozyskanie 

kontraktów na budowę podobnej sieci w woj. Małopolskim. 

Bardzo duże zaangażowanie zarówno środków finansowych, jak i energii dużego zespołu  

w realizacje z zakresu telekomunikacji ograniczyło możliwość rozwoju działu Nanoterm, 

związanego z pompami ciepła, jednak dział ten we wcześniejszych latach został przygotowany 

zarówno produktowo, jak i formalnie do prawidłowego funkcjonowania, dzięki czemu szósty 

rok kontynuował działalność usługową.  

Dziękując Akcjonariuszom za dotychczasowe zaufanie mam nadzieję, że swoją pracą w roku 

bieżącym potwierdzimy słuszność dokonanej w potencjał i rozwój Spółki Nanotel S.A. 

inwestycji.            

         z wyrazami szacunku 
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2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
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3. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 R. 

Bilans  

Wybrane dane finansowe PLN EUR 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

Rzeczowe aktywa trwałe 
4 809 038,55 4 610 344,39 1 128 273,13 1 111 676,41 

Aktywa obrotowe 
26 638 479,63 10 147 505,84 6 249 789,93 2 446 833,01 

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

Należności krótkoterminowe 
7 284 693,33 5 382 746,30 1 709 099,16 1 297 923,01 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 
392 076,80 64 141,34 91 987,14 15 466,18 

Zobowiązania długoterminowe 
5 867 382,09 5 338 875,61 1 376 576,52 1 287 344,62 

Zobowiązania krótkoterminowe 
21 856 586,97 6 670 191,19 5 127 885,64 1 608 360,14 

Kapitał własny 
3 250 730,30 2 659 613,93 762 670,46 641 303,51 

Rachunek zysków i strat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych 
Pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro na 
dzień bilansowy. Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursu stanowiącego średnią 
arytmetyczną średnich kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni 
dzień każdego miesiąca roku obrotowego. 

 

Wybrane dane finansowe 

PLN EUR 

01.01.2014 

31.12.2014 

01.01.2013 

31.12.2013 

01.01.2014 

31.12.2014 

01.01.2013 

31.12.2013 

Amortyzacja 
1 235 679,80 675 867,32 294 960,92 160 500,43 

Przychody netto ze sprzedaży 
i zrównane z nimi 

31 077 527,68 10 745 173,95 7 418 310,38 2 551 691,75 

Zysk/Strata na sprzedaży 
1 467 732,58 2 008 255,59 350 352,70 476 907,05 

Zysk/Strata na działalności operacyjnej 
1 536 082,62 2 020 671,64 366 668,09 479 855,53 

Zysk/Strata brutto 
484 465,37 1 042 517,15 115 643,51 247 569,97 

Zysk/Strata netto 
351 116,37 619 840,15 83 812,66 147 195,48 
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4. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 
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5. SPRAWOZDANIE  ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU 

Spółka została utworzona na mocy uchwały o przekształceniu Spółki Nanotel  

Sp. z o.o. w Nanotel Spółka Akcyjna z dnia 4 maja 2010 r. Rejestracja Spółki  

w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 25.05.2010 r. na mocy postanowienia Sądu 

Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS. 

Spółka powstała na podstawie Kodeksu spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz. U. Nr 

94, poz. 1037 z późn. zm.) i działa zgodnie z jego zapisami, oraz innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, a także na podstawie Statutu i wewnętrznie uchwalonych 

regulaminów. 

Ogólne dane spółki: 

Adres: 

ul. Mydlana 3, 

51-502 Wrocław 

Telefon: 71 792 80 55 

Faks: 71 792 80 56 

Strona www: 
www.nanotel.pl, 

www.nanoterm.pl 

Adres e-mail: biuro@nanotel.pl 

KRS: 0000357239 

REGON: 020079664 

NIP: 895-18-35-375 

 

Kapitał zakładowy Nanotel S.A. w wysokości 132.000 zł został w pełni opłacony. 

Podstawowym obszarem działania Spółki jest budownictwo telekomunikacyjne  

w pełnym zakresie obejmującym: projektowanie, budowę kanalizacji teletechnicznej, budowy 
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sieci miedzianych i optycznych na potrzeby telefonii, Internetu i telewizji kablowej.  

W zakresie działalności Spółki znajdują się także prace remontowo – montażowe, usuwanie 

awarii oraz modernizacja istniejących sieci. 

Spółka zapewnia także pomoc merytoryczną przy rozwiązywaniu problemów prawnych  

i techniczno-budowlanych. W przypadku zadań obejmujących zakresem konieczność udziału 

przedstawicieli branży pokrewnych zapewnia udział w realizacji inwestycji fachowców  

z odpowiednimi uprawnieniami. 

W 2006 roku Spółka podjęła próbę rozpoznania nowej gałęzi wykonawstwa z zakresu 

kompleksowego systemu instalacji ogrzewania domów z wykorzystaniem pomp ciepła. W tym 

celu stworzono dział Nanoterm, stanowiący niezależny dział w firmie Nanotel S.A., zajmujący 

się głównie obsługą klientów indywidualnych w zakresie kompleksowego systemu instalacji 

ogrzewania domów z wykorzystaniem pomp ciepła z opcją rekuperacji. Spółka realizuje cały 

system zgodnie z życzeniami klientów, dostosowując się do jego potrzeb i udzielając 

gwarancji na wykonane prace. 

W zakresie oferowanych usług Emitent wykonuje wszelkie niezbędne obliczenia projektowe, 

dolne źródło ciepła w postaci gruntowych kolektorów pionowych, kotłownie w oparciu  

o pompy ciepła oraz górne źródło ciepła, czyli na ogół ogrzewanie podłogowe. 

Pod koniec 2010 roku Nanoterm rozszerzył zakres usług o rekuperację i klimatyzację 

obiektów. W ramach oferty Spółka udziela gwarancji na całość systemu realizowanego  

na podstawie własnych obliczeń, a Klient otrzymuje dokumentację powykonawczą. 

Spółka prowadzi także prace badawczo-rozwojowe nakierowane na maksymalizację odzysku 

ciepła z gruntu. 

5.1. Władze i pracownicy Spółki 

W skład Zarządu Nanotel S.A. na dzień 31 grudnia 2014 r. wchodzili: 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

od do 

Daniel Wojnarowicz Prezes Zarządu 9 kwietnia 2013 r. 9 kwietnia 2016 r. 
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Prezes Zarządu został powołany Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 09.04.2013r. na trzyletnią 

kadencję. 

Daniel Wojnarowicz ukończył Telekomunikację Porozumiewawczą na Wydziale Elektroniki 

Politechniki Wrocławskiej z tytułem inżyniera telekomunikacji. W Spółce Nanotel S.A. pełni 

jednocześnie funkcję Dyrektora ds. projektów telekomunikacyjnych. Związany jest z branżą 

telekomunikacyjną od kilkunastu lat. Pośród największych osiągnięć należałoby wskazać 

projekty sieci multimedialnych dla firm Fonbud Sp. z o. o. oraz Epal S.A. na potrzeby 

budownictwa wielorodzinnego w Suwałkach, Sanoku, Lubiniu i Wrocławiu, oraz udział w 

największym przedsięwzięciu projektowo-wykonawczym z zakresu budowy sieci 

światłowodowej w Polsce realizowanej przez Telefonię Dialog S.A. Od 2001 r. posiada 

uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie linii, instalacji i urządzeń 

telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

W skład Rady Nadzorczej NANOTEL S.A. na dzień 31 grudnia 2014 r. wchodzili: 

Imię 

 i nazwisko 
Stanowisko 

Kadencja 

od do 

Janusz Zawadzki 
Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

8 kwietnia 

2013 r. 

8 kwietnia 

2016 r. 

Krystian Krygiel Członek Rady Nadzorczej 
8 kwietnia 

2013 r. 

8 kwietnia 

2016 r. 

Paweł Jordan Członek Rady Nadzorczej 
8 kwietnia 

2013 r. 

8 kwietnia 

2016 r. 

Sławomir Laskowski Członek Rady Nadzorczej 
8 kwietnia 

2013 r. 

8 kwietnia 

2016 r. 

Ryszard Radomski Członek Rady Nadzorczej 
8 kwietnia 

2013 r. 

8 kwietnia 

2016 r. 

 

Rada Nadzorcza została powołana na wspólną trzyletnią kadencję uchwałami Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia w dniu 08.04.2013 r. – aktem notarialnym rep. A. 2304/2013. 

Spółka zatrudnia 62 osoby w tym: 

 7 osób w dziale administracyjnym, 

 7 osób w dziale pomp ciepła, 
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 48 osoby w dziale telekomunikacyjnym. 

 

5.2. Najważniejsze wydarzenia w 2014 roku 

Najważniejszymi wydarzeniami roku 2014 było: 

o podpisanie kontraktów z TP Teltech sp. z o. o. na budowy sieci szerokopasmowych w 

województwie podkarpackim, 

o podpisanie kontraktów z Wasko S. A. na budowę sieci szerokopasmowej  

w województwie dolnośląskim, 

o emisja obligacji korporacyjnych serii: C, D, E, 

o przedterminowy wykup obligacji serii: A, B, D. 

 

5.3. Umowy zrealizowane i w trakcie realizacji 

W 2014 r. Spółka realizowała podpisane w latach 2012-2014. następujące kontrakty: 

 3 kontrakty z AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SAU  

na budowy sieci szerokopasmowych w województwie lubelskim, 

 2 kontrakty z Hawe Budownictwo Sp. z o. o. na budowę sieci szerokopasmowej  

w województwie podkarpackim, 

 2 kontrakty z TP Teltech Sp. z o. o. na budowę sieci szerokopasmowej  

w województwie podkarpackim, 

 kontrakt z WASKO S. A. na budowę sieci szerokopasmowej w ramach projektu: 

„Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci 

szkieletowej”, 

 22 umowy z zakresu instalacji ogrzewania i chłodzenia domów, 

 budowa linii światłowodowej relacji Wrocław – Kłodzko i Kłodzko-Wałbrzych, 

inwestorem jest spółka TK Telekom Sp. z o. o. 

 

5.4. Przewidywany rozwój jednostki 

Spółka w kolejnych latach zamierza kontynuować działalność zarówno na rynku 

telekomunikacyjnym jak i w zakresie instalacji pomp ciepła. 

Dzięki realizacji wcześniej podpisanych, lub bieżących kontraktów na budowy sieci 

szerokopasmowych Spółka stała się rozpoznawalna w branży budownictwa 

telekomunikacyjnego i zamierza kontynuować działalność poprzez pozyskiwanie kolejnych 
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kontraktów. Skokowy rozwój, który można zaobserwować na podstawie choćby poziomu 

przychodów Spółki za kolejne lata jest możliwy dzięki determinacji całego personelu Spółki,  

a jego zaangażowanie stwarza możliwość dalszego zwiększenia potencjału osobowo 

sprzętowego i realizację kolejnych dużych inwestycji telekomunikacyjnych. Biorąc pod uwagę, 

że po wybudowaniu sieci szkieletowych następnym krokiem będzie budowa sieci 

dostępowych, na które przewidziane są środki przyznane już Polsce przez UE  

z horyzontu 2014-2020 na najbliższe lata, rynek budownictwa telekomunikacyjnego powinien 

nadal rozwijać się w bardzo szybkim tempie, oferując realizację kontraktów z obszaru 

działalności Spółki. 

Branża instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z każdym rokiem budzi 

większe zainteresowanie odbiorców zarówno indywidualnych, jak i staje się przedmiotem 

uwagi świata polityki. Dzięki proponowanym ułatwieniom i programowi dofinansowania  

w najbliższych latach można spodziewać się również znaczącego wzrostu rynku instalacji 

pomp ciepła. Spółka jest już przygotowana na taki wzrost, posiadając własny produkt, 

doświadczenia i stały kontakt z kołami naukowymi oraz partnerami biznesowymi. 

 

5.5. Strategia rozwoju 

Nakreślony w punkcie 1.4. obraz rynku pokazuje zapotrzebowanie na usługi świadczone przez 

Spółkę. W okresie najbliższych lat możliwy jest dynamiczny rozwój obu branży 

wykonawczych, z czego Spółka zamierza skorzystać umacniając pozycję rynkową poprzez 

pozyskiwanie i realizacje kolejnych kontraktów telekomunikacyjnych i rozwój usług z zakresu 

ogrzewania i chłodzenia obiektów. Ze względu na wielkość kontraktów i konieczność 

zaangażowania dużych nakładów finansowych na ich realizację Spółka zamierza korzystać  

z produktów finansowych oferowanych zarówno przez sektor finansowy, jak i za 

pośrednictwem rynku kapitałowego. Dynamika wzrostu Spółki jest uzależniona od możliwości 

pozyskania finansowania, oraz od posiadanego potencjału osobowego, który stale jest 

uzupełniany i wzmacniany o wartościowy personel każdego szczebla. 

 

5.6. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

W latach 2010-2013 prowadzone przez Emitenta intensywne działania zmierzające do 

osiągnięcia wysokiej sprawności energetycznej dolnych źródeł przyniosły zamierzone efekty, 
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w wyniku czego Spółka posiada produkt gotowy jakim jest źródło ciepła i chłodu zgłoszone 

wnioskiem patentowym i poświadczone certyfikacją produktu. W 2013 r. Spółka starała się  

o pozyskanie dofinansowania dla inwestycji zakładu badawczo-wdrożeniowego, który nie 

zyskał aprobaty Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Ze względu na bardzo duże 

zaangażowanie środków finansowych w realizację kontraktów z branży telekomunikacyjnej  

w 2014 r. nie były prowadzone działania z zakresu B+R, ani też nie prowadzono większych 

inwestycji w dział pomp ciepła. 

 

5.7. Informacje o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki 

W 2014 r. spółka wygenerowała przychody na poziomie 31.119.590,73 zł. Porównując je do 

przychodów roku poprzedniego 10.761.940,57zł nastąpił wzrost o 289%. Prawie trzykrotny 

wzrost przychodu zrealizowany został poprzez zaangażowanie Spółki przy budowach sieci 

światłowodowych na potrzeby Urzędów Marszałkowskich (dolnośląski, lubelski i podkarpacki), 

przy kontraktach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Udział Spółki w tych 

budowach był możliwy dzięki wcześniej zdobytym referencjom, inwestycjom w park 

maszynowy, oraz skokowemu zwiększeniu potencjału wykonawczego. Spółka stała się 

rozpoznawalna zarówno w branży telekomunikacyjnej, jak i pośród inwestorów rynku 

NewConnect (Spółka znalazła się na indeksie NCIndex30 od grudnia 2014r.) 

W roku 2014 Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 351.116,37zł. Uzyskany dodatni 

wynik finansowy poniżej zakładanego ma przyczyny w sferze finansowej związanej  

z pozyskaniem środków finansowych adekwatnych do wielkości posiadanych kontraktów. 

Maksymalne wykorzystanie ubiegłorocznego sezonu budowlanego i przyspieszenie realizacji 

zadań wiązało się z koniecznością posiadania środków od początku sezonu, a zrealizowane 

zostało dopiero w drugiej połowie roku. W połączeniu z kosztami pozyskania niezbędnego 

kapitału miało znaczący wpływ na poziom uzyskanego wyniku. 

Na dzień 31.12.2014 roku majątek Spółki wyniósł 34.245.696,26zł, zaś na 31.12.2013 roku 

15.514.226,81zł. 

W bieżącym roku spółka będzie kontynuować działalność w branży telekomunikacyjnej, 

kończąc wcześniej podpisane kontrakty i rozpoczynając nowe. Szeroki zakres budów sieci 

szkieletowych w Polsce w bieżącym roku powinien się zakończyć, jednak należy się 

spodziewać, że rozpoczną się pierwsze etapy budów sieci dostępowych, na które już są 
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przewidziane i zaakceptowane środki z UE z horyzontu finansowego 2014-2020r. Rosnące 

zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne w połączeniu z pozyskanym finansowaniem 

stanowi szansę na dalszy rozwój Spółki i powinno zabezpieczyć front robót na najbliższe lata. 

 

5.8.  Nabycie udziałów (akcji) własnych 

W roku 2014 Spółka nie nabyła akcji własnych. 

 

5.9.  Posiadane przez Spółkę oddziały (zakłady) 

Spółka Nanotel S.A. nie posiada oddziałów. Emitent posiada jedynie centralę firmy, która 

mieści się we Wrocławiu, przy ul. Mydlanej 3 oraz spółkę zależną  

w Danii, zawiązaną dnia 23 lutego 2012 roku, pod firmą Nanotel DK ApS,  

w której Nanotel S.A. posiada 100% udziałów. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 80.000 koron 

duńskich.  

 

5.10. Informacje o instrumentach finansowych w zakresie związanego z nimi ryzyka 

 ryzyko związane z celami strategicznymi 

Spółka w swojej strategii rozwoju zakłada dalszy rozwój działu pomp ciepła promowanego 

pod handlową marką Nanoterm, poprzez zwiększenie jakości i wydajności systemów 

ogrzewania i chłodzenia budynków. Nieustanna praca zmierzająca do maksymalizacji 

wydajności dolnych źródeł powinna w najbliższej przyszłości umożliwić ograniczenie kosztów 

ich wykonywania. 

Realizacja założeń strategii rozwoju Spółki w branży telekomunikacyjnej uzależniona jest od 

zdolności Spółki do adaptacji, do zmiennych warunków branży budownictwa 

telekomunikacyjnego, w ramach której Spółka prowadzi działalność. Do najważniejszych 

czynników wpływających na usługi budownictwa telekomunikacyjnego, które są ściśle 

powiązane z koniunkturą w branży budowlanej oraz telekomunikacyjnej można zaliczyć:  

 przepisy prawa, 

 stosunek podaży i popytu, 

 warunki atmosferyczne, 

 możliwości pozyskiwania kapitału na inwestycje, 
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 sytuacja na rynku pracy.  

 

Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź 

nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć istotny 

negatywny wpływ na: działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz wyniki generowane 

przez Spółkę. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów 

strategicznych. W związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Spółkę zależą 

od jego zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. W celu 

ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć 

potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Spółki, a w razie potrzeby podejmuje 

niezbędne decyzje i działania. 

 ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców 

Dział Nanoterm ma podpisane długoterminowe umowy na dostawę pomp ciepła  

z firmami Danfoss sp. z o. o., Sun Energy sp. z o. o., oraz z dostawcami pozostałych 

elementów instalacji,  potrzebnych do realizacji systemów ogrzewania domów. Zakończenie 

współpracy z którymkolwiek dostawcą może spowodować opóźnienia w realizacji oraz wzrost 

kosztów projektów, spowodowane koniecznością znalezienia nowych dostawców oraz 

ponownym negocjowaniem cen i warunków dostaw. Współpraca ze sprawdzonymi 

kontrahentami umożliwia Spółce ograniczenie nieprzewidzianych kosztów, terminowe 

wykonywanie zleconych zadań oraz świadczenie usług najwyższej jakości. 

 ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców 

W zakresie branży telekomunikacyjnej Spółka konkuruje na rynku, biorąc udział  

w postępowaniach przetargowych i pozyskując zlecenia jednostkowe. Szeroki wachlarz oferty, 

posiadane referencje i jakość realizowanych zleceń ułatwia pozyskanie kontraktów i pozwala 

na branie udziału w postępowaniach konkursowych.  

Istnieje ryzyko, że zmniejszenie poziomu inwestycji na rynku telekomunikacyjnym spowoduje 

ograniczenie przychodów Spółki. Konsekwencją ograniczenia przychodów mogłoby być 

ograniczenie zakładanego poziomu zysku, co w efekcie mogłoby wpłynąć negatywnie na 

możliwość realizacji celów strategicznych Spółki. Powyższe zagrożenie jest minimalizowane 

przez utrzymywanie dobrych relacji z kontrahentami oraz świadczenie usług o wysokiej 

jakości, co dla zleceniodawców stanowi ważne kryterium doboru kontrahentów. 
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Głównym odbiorcą usług świadczonych przez dział Nanoterm są gospodarstwa domowe. 

Spółka nie posiada wyłączności na instalacje pomp ciepła w tym sektorze. 

 ryzyko utraty zaufania odbiorców 

Wykonywane przez Spółkę zlecenia, w szczególności zlecenia obejmujące wysoce 

specjalistyczne prace w zakresie projektowania oraz wykonawstwa sieci telekomunikacyjnych, 

wiążą się z wieloma czynnikami mogącymi powodować opóźnienie w realizacji zlecenia lub 

jego nienależytym wykonaniu. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń lub 

zawinienia ze strony Spółki skutkującego wadliwym lub nieterminowym wykonaniem zlecenia, 

Emitent jest narażony na ryzyko utraty zaufania odbiorców, którzy mogą zrezygnować  

z dalszej współpracy. Utrata zaufania odbiorców może wiązać się z istotnym ograniczeniem 

portfela zamówień Spółki, co z kolei może przełożyć się w istotny sposób na osiągane wyniki 

finansowe Spółki. 

W celu minimalizacji ryzyka Spółka świadczy kompleksowe usługi o wysokiej jakości, 

dostosowane do potrzeb i wymogów zleceniodawców. 

 ryzyko związane z umowami leasingu 

Część sprzętu budowlanego wykorzystywanego przez Spółkę do prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz środki transportu są finansowane płatnościami będącymi zobowiązaniami 

Spółki wynikającymi z zawartych umów leasingowych. Zgodnie z postanowieniami 

przedmiotowych umów, w przypadku niewywiązania się Spółki ze zobowiązań umownych, 

leasingodawca ma między innymi prawo do uniemożliwienia leasingobiorcy korzystania  

z przedmiotu umowy (maszyn lub urządzeń). W związku z powyższym, w przypadku 

zaistnienia sytuacji, w której Spółka nie mogłaby wywiązać się z warunków zawartych umów, 

istnieje ryzyko, iż Spółka może zostać pozbawiona części sprzętu budowlanego, niezbędnego  

do realizacji zleconych prac, co mogłoby wiązać się z istotnym zagrożeniem dla dalszego 

funkcjonowania Spółki. Spółka podejmuje wszelkie działania, żeby nie dopuścić do powstania 

wyżej opisanej sytuacji. 

 ryzyko stóp procentowych 

W celu finansowania bieżącej działalności Spółka posiłkuje się kapitałem zewnętrznym 

pozyskanym m.in. od banków. W zawartych umowach oprocentowanie kapitału zewnętrznego 

ustalone jest według zmiennej stopy procentowej – WIBOR 1M, powiększony o marżę. 
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Ponadto umowy leasingu operacyjnego na mocy których Spółka użytkuje część maszyn i 

środków transportu, przewidują płatności oparte o zmienne stopy procentowe. 

W związku z tym istnieje ryzyko znaczącego wzrostu stóp procentowych na rynku 

międzybankowym, co w efekcie może niekorzystnie przełożyć się na wzrost kosztów 

finansowych Spółki związanych ze spłatą rat zaciągniętych zobowiązań bądź doprowadzić do 

nieterminowej spłaty zobowiązań. W opinii Spółki, ten rodzaj ryzyka jest utrzymywany na 

minimalnym poziomie poprzez stały monitoring rynków finansowych w Polsce i na świecie. 

 ryzyko odpowiedzialności za świadczone usługi 

Charakter prowadzonej przez Spółkę działalności, wiąże się z możliwością wniesienia przeciw 

Spółce roszczeń m.in. z tytułu nienależytego lub nieterminowego wykonania prac. Ponadto 

standardowe umowy na wykonanie prac budowlanych zawierają klauzule, które nakładają na 

usługodawcę karę umowną w wysokości 0,1% wartości zlecenia za każdy dzień spóźnienia.  

W sytuacji, gdy Spółka niewłaściwie lub w ogóle nie wywiąże się z realizowanych umów 

istnieje ryzyko wystąpienia przez kontrahentów z roszczeniem zapłaty kar umownych lub 

odstąpienia od umowy. W przypadku Spółki ryzyko to jest ograniczane przez podpisanie 

umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania. W celu sprawowania bieżącej kontroli postępu prac zatrudnieni są 

wykwalifikowani kierownicy projektu, którzy w sposób ciągły monitorują realizację projektu. 

Ponadto Spółka dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi o najwyższej jakości i aby 

zlecenia były realizowane z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 ryzyko awarii maszyn 

W swojej działalności Spółka wykorzystuje specjalistyczne maszyny i urządzenia. Awaria bądź 

zniszczenie którejkolwiek maszyny mogłoby skutkować czasowymi utrudnieniami w 

prowadzeniu działalności oraz ewentualnymi roszczeniami ze strony klientów z tytułu 

niewywiązania się z warunków umowy. Taka sytuacja mogłaby negatywnie wpłynąć  

na okresowe wyniki finansowe Spółki, a ewentualne awarie maszyn mogą istotnie wpłynąć  

na poziom ponoszonych kosztów operacyjnych. 

W celu ograniczenia negatywnych skutków powyższego ryzyka Spółka opracowała 

odpowiednie procedury uwzględniające przeglądy techniczne oraz monitoring poprawnego 
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funkcjonowania urządzeń. Dodatkowo w celu minimalizacji ryzyka związanego z awarią bądź 

zniszczeniem maszyn Spółka zawarła umowy ubezpieczenia. 

 ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i trudności związane  

z pozyskaniem nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej 

Na działalność Spółki duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności oraz jakość pracy 

zarówno Prezesa Zarządu jak i strategicznej kadry kierowniczej. Ze względu na specyfikę 

działalności istotną rolę odgrywają także wykwalifikowani kierownicy robót. Spółka nie może 

zapewnić, że ewentualna utrata któregokolwiek z pracowników o istotnym znaczeniu dla 

działalności Spółki, w tym Prezesa Zarządu, nie będzie mieć negatywnych konsekwencji na 

działalność, strategię, a w konsekwencji na sytuację finansową oraz wyniki finansowe Spółki. 

Wraz z odejściem Prezesa Zarządu bądź innych osób o istotnym znaczeniu dla 

funkcjonowania Spółki, Spółka mogłaby zostać pozbawiona personelu posiadającego wiedzę  

i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej. Spółka stara się 

minimalizować wskazany czynnik ryzyka poprzez kreowanie satysfakcjonujących systemów 

płacowych, adekwatnych do stopnia doświadczenia i poziomu kwalifikacji pracowników. 

 ryzyko związane z wynikami finansowymi Spółki 

W każdym przypadku prowadzenia działalności gospodarczej istnieje ryzyko zakończenia roku 

z ujemnym wynikiem. Szczególnie niebezpieczną byłaby sytuacja, w której Spółka nie będzie 

posiadała zleceń, co w rezultacie może przełożyć się na ujemne wyniki finansowe (stratę 

netto). Spółka minimalizuje to ryzyko poprzez dywersyfikację działalności, rozwój działu 

Nanoterm zajmującego się instalacjami grzewczymi oraz utrzymywanie dobrych relacji  

z dużymi firmami telekomunikacyjnymi. Jednocześnie już podpisane kontrakty gwarantują 

Spółce prowadzenie robót w bieżącym roku. 

 ryzyko utraty płynności 

Zaangażowanie Spółki w wykonywanie kontraktów o wartościach niejednokrotnie liczonych  

w milionach złotych, przy nieterminowym spływie należności może powodować trudności  

z zachowaniem płynności i regulowaniem zobowiązań Spółki. Poprzez bieżący monitoring 

stanu należności oraz starania Zarządu o pozyskiwanie kontraktów i współpracę z 

wiarygodnymi i rzetelnymi inwestorami i kontrahentami Spółka stara się minimalizować 

powyższe ryzyko.  
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 ryzyko osłabienia koniunktury w branży telekomunikacyjnej 

Koniunktura w branży telekomunikacyjnej, od której uzależniona jest działalność Spółki, jest 

wypadkową wielu czynników takich jak: czynniki ekonomiczne, gospodarcze czy postęp 

technologiczny. Obecnie trwają intensywne prace nad planowaniem i rozbudową sieci 

szkieletowych umożliwiających w okresie późniejszym świadczenie usług z zakresu 

szerokopasmowego internetu, telewizji i transmisji danych. Inwestycje te realizowane przez 

Marszałków województw wykorzystują dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, a ich 

naturalną kontynuacją będzie budowa sieci dostępowych, co powinno zapewnić Spółce 

możliwość realizacji kolejnych dużych kontraktów.  

Jednakże, jeżeli nastąpią niekorzystne zmiany koniunktury w sektorze telekomunikacyjnym, 

bądź nastąpi zahamowanie modernizacji i rozbudowy już istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej, może spowodować to spadek przychodów oraz pogorszenie się wyniku 

finansowego Spółki. 

 ryzyko niedostatecznego popytu na usługi działu Nanoterm 

Działalność Spółki, w zakresie działu Nanoterm, w istotnym stopniu uzależniona jest od 

bieżącej i przyszłej koniunktury w branży budowlanej. Dane opublikowane przez Główny 

Urząd Statystyczny oraz prognozy wskazują na znaczące wyhamowanie bardzo dynamicznego 

w ostatnich latach rozwoju branży budowlanej. Wzrost cen tradycyjnych źródeł energii 

powoduje, że konsumenci coraz chętniej skłaniają się do wykorzystywania odnawialnych 

źródeł energii. Gospodarstwa domowe, które chcą wykorzystać ekologiczne źródła energii 

mogą także otrzymać dofinansowanie na zakup i instalacje urządzeń wykorzystujących 

odnawialne źródła energii. Zainteresowanie rynku usługami w dużym stopniu uzależnione jest 

od sytuacji ekonomicznej klientów. W przypadku gwałtownego i silniejszego przebiegu okresu 

spowolnienia gospodarczego kraju, a przez to i pogorszenia sytuacji w branży budowlanej, 

istnieje ryzyko, iż liczba podmiotów przeprowadzających inwestycje w odnawialne źródła 

energii znacznie się obniży, co w konsekwencji może wpłynąć na ograniczenie portfela 

zamówień Spółki. 

 ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 

Działalność Spółki narażona jest na obecne w branży budowlanej zjawisko sezonowości.  

Na sezonowość usług świadczonych przez Spółkę największy wpływ mają warunki 
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atmosferyczne w okresie zimowym – niskie temperatury, które mogą w znacznym stopniu 

ograniczyć prowadzenie prac budowlanych. Wykonywanie zleceń w okresie zimowym jest 

nieuzasadnione ze względu na zużycie sprzętu, wydłużony czas realizacji oraz brak możliwości 

prawidłowego odtworzenia nawierzchni. Taka sytuacja powoduje, że Spółka narażona jest  

na spadek przychodów z realizacji usług w okresach zimowych, co może wpływać  

na pogorszenie jej wyników finansowych. 

W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Spółka wykorzystuje ten okres  

na przeprowadzenie remontów, napraw bieżących i przygotowania do następnego sezonu 

budowlanego.  

 ryzyko cen produktów, materiałów i towarów 

Realizowane przez Spółkę zlecenia wymagają znaczących nakładów materiałów budowlanych. 

Z uwagi na fakt dynamicznych wahań cen materiałów Spółka jest przede wszystkim narażona 

na ryzyko nieprzewidzianego wzrostu cen wykorzystywanych materiałów. W przypadku 

znaczącego wzrostu cen materiałów lub towarów, wykorzystywanych podczas realizacji 

projektów budowlanych, istnieje ryzyko istotnego wzrostu kosztów prowadzonej działalności 

przez Spółkę. Wzrost cen materiałów może powodować również wzrost cen usług 

świadczonych przez Spółkę, pogorszenie rentowności działania i w konsekwencji pogorszenie 

jego pozycji konkurencyjnej. 

Umowa podpisana z dostawcą pomp ciepła przewiduje informowanie z wyprzedzeniem  

o wzroście cen, co pozwala na bieżącą korektę kosztorysów. Spółka nie posiada podpisanych 

umów długoterminowych z innymi dostawcami, jednakże w celu zabezpieczenia przed 

ryzykiem wzrostu cen materiałów prowadzi kalkulację cen realizacji poszczególnych zleceń w 

oparciu o aktualne i prognozowane ceny materiałów i stale monitoruje poziom cen materiałów  

u producentów i hurtowników. 

 ryzyko związane z konkurencją 

Stale rozwijający się rynek i wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne usługi budownictwa 

telekomunikacyjnego spowodował rosnące zainteresowanie inwestycjami w rozwój już 

istniejących podmiotów oferujących usługi w tym zakresie, jak również w powstawanie 

nowych firm. 
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Rynek budowlany w Polsce jest znacząco rozdrobniony i charakteryzuje się dużą 

konkurencyjnością. Obecnie obserwowalne jest duże zainteresowanie współpracą  

z podmiotami wykonawczymi ze względu na bardzo duże zakresy kontraktów 

telekomunikacyjnych związanych z budowami sieci szerokopasmowych. 

W zakresie projektów związanych z instalacją pomp ciepła istnieje również ryzyko wejścia na 

polski rynek konkurencyjnych firm z Czech i Niemiec oraz przekwalifikowanie i specjalizację 

spółek krajowych. W przypadku pojawienia się silnej konkurencji na rynku może pojawić się 

ryzyko, że spółka będzie musiała obniżyć ceny w celu osiągnięcia zakładanych przychodów  

i zabezpieczenia frontu robót dla posiadanego składu osobowego.. 

Spółka nie zamierza brać udziału w rywalizacji z konkurentami poprzez obniżanie cen poniżej 

poziomów rentowności. Przyjęta strategia koncentruje się na zdobywaniu korzystniejszej 

pozycji rynkowej i budowaniu przewag konkurencyjnych poprzez zapewnienie kompleksowej 

oferty i świadczenie wysokiej, jakości usług elastycznie dostosowanych do potrzeb klienta. 

 ryzyko związane z regulacjami prawnymi (polskimi i unijnymi) 

Otoczenie prawne działalności Spółki charakteryzuje się wysoką dynamiką zmian, przede 

wszystkim w kontekście dostosowywania prawa krajowego do standardów Unii Europejskiej. 

W związku z prowadzoną polityką legislacyjną niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości 

interpretacyjne danych zmian. Niejednoznaczność przepisów może rodzić ryzyko nałożenia 

kar administracyjnych lub finansowych w przypadku przyjęcia niewłaściwej wykładni prawnej. 

Natomiast zmiany w obowiązujących przepisach prawa mogą powodować w szczególności 

wzrost obciążeń publiczno – prawnych lub spowodować wzrost kosztów funkcjonowania 

Spółki. 

W celu minimalizacji powyższego ryzyka Spółka przeprowadza audyty wewnętrzne, 

ukierunkowane na zgodność z bieżącymi regulacjami prawnymi. 

 ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski 

Rozwój Spółki jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski,  

na terenie której Spółka oferuje swoje usługi i będącą jednocześnie głównym rejonem 

aktywności gospodarczej Spółki. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, 

wpływających na działalność Spółki, można zaliczyć: poziom PKB Polski, poziom średniego 

wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień 



 Raport roczny za rok obrotowy 2014  

40 
 
 

zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. Istnieje ryzyko,  

że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw 

czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność 

oraz sytuację finansową Spółki, poprzez obniżenie popytu na usługi Spółki, co w konsekwencji 

może przełożyć się na pogorszenie jej wyników finansowych. 

 ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych 

Spółka tak jak każda inna firma działająca na rynku narażona jest na zajście 

nieprzewidzianych zdarzeń, tzw. zdarzeń losowych (powódź, kradzież, włamanie itp.). 

Przedmiotowe zdarzenia mogą powodować zniszczenie maszyn i urządzeń, które Spółka 

wykorzystuje w codziennej działalności. Utrata, bądź uszkodzenie najistotniejszych 

składników majątku Spółki może negatywnie wpłynąć na prowadzoną działalność i sytuację 

finansową. W związku z powyższym Spółka stara się zabezpieczyć przed tym ryzykiem 

poprzez zawieranie umów ubezpieczenia z wiodącymi zakładami ubezpieczeń,  

TUiR Warta S.A. oraz PZU S.A. 

 ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect 

Zgodnie z §11 Regulaminu Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi 

na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem §12 ust. 3 i §17c ust. 2: 

1. na wniosek emitenta, 

2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

3. jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

 

Niezależnie od powyższego, w  przypadkach określonych przepisami prawa Organizator 

Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 

miesiąc. 

Zgodnie z §17c ust. 1 Regulaminu, Organizator ASO Organizator Alternatywnego Systemu 

może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie, jeżeli 

ten nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu 

lub nie wykonuje lub niezależnie wykonuje obowiązki informacyjne emitentów instrumentów 

finansowych w alternatywnym systemie, w szczególności obowiązki określone  

w § 15a, §15b, §17-17b.  
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Nie ma jednak podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się  

w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na 

rynku NewConnect. 

 ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect akcji Spółki 

Zgodnie z §12 Regulaminu Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 

1. na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji  

w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 

2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

3. wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku 

o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie 

kosztów postępowania, 

4. wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

 

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu  

w alternatywnym systemie: 

1. w przypadkach określonych przepisami prawa, 

2. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 

4. po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia  

o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków  

w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator 

Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. 

Zgodnie z §17c ust. 1 Regulaminu, Organizator ASO Organizator Alternatywnego Systemu 

może wykluczyć z obrotu w alternatywnym systemie instrumenty finansowe emitenta, jeżeli 

ten nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu 

lub nie wykonuje lub niezależnie wykonuje obowiązkowi informacyjne emitentów 

instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, w szczególności obowiązki określone  

w §15a, §15b, §17-17b. 
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Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji 

Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe,  

w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu 

alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym 

alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. Obecnie nie 

ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu 

do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect. 

Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości  

w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.  

 ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez 

Komisję Nadzoru Finansowego za niewykonywanie obowiązków wynikających  

z przepisów prawa 

Emitent zobowiązany jest do realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 

2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych  

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 t.j.)  

i ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zaniechania Emitenta w 

zakresie wskazanych wyżej ustaw, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających 

z Ustawy o ofercie, skutkować mogą nałożeniem przez KNF kary pieniężnej w wysokości  

do 1.000.000 zł. 

 

5.11. Przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, 

łącznie z metodami zabezpieczania istotnych rodzajów planowanych 

transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. 

W minionym roku obrotowym Spółka nie zawierała kontraktów dotyczących instrumentów 

finansowych, nie zaciągała kredytu w walucie obcej. W związku z powyższym nie stosowano 

rachunkowości zabezpieczeń. 
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5.12. Stosowanie ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery 

wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym  

z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Papiery wartościowe spółki Nanotel S.A. nie zostały dopuszczone do obrotu na żadnym  

z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z powyższym 

Spółka nie jest zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego przeznaczonych dla 

tych przedsiębiorstw. 
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6. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA 
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7. INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO  

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące stosowanych przez Emitenta, w roku obrotowym 2013, zasad 

ładu korporacyjnego, o których mowa w Załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych z dnia 31 marca 20010r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” wraz  

ze wskazaniem okoliczności oraz przyczyn niestosowania wskazanych zasad. 

Lp. ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT 

STOSOWANIE 

ZASADY W SPÓŁCE 

(TAK/NIE) 

1 

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, 
zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych 
technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, 
bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, 
korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić 
odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym 
celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać 
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. 

 TAK 
z wyłączeniem 

transmisji obrad 
walnego 

zgromadzenia  
z wykorzystaniem 

sieci Internet, 
rejestracji przebiegu 

obrad  
i upubliczniania go 

na stronie 
internetowej 

KOMENTARZ: Spółka stosuje zapisy tego punktu z wyłączeniem transmisji obrad 
walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad 
i upubliczniania go na stronie internetowej. W opinii Zarządu koszty związane z 
techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia 
przez Internet są niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego 
wynikających. 

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

TAK 

3 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:   

3.1 
podstawowe informacje o Spółce i jej działalności (strona startowa),  TAK 

3.2 

opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent 
uzyskuje najwięcej przychodów,  

TAK 
KOMENTARZ: Na stronie internetowej wskazane jest to pośrednio w raportach 
EBI, które są publikowane na stronie internetowej.  

3.3 opis rynku, na którym działa emitent wraz z określeniem pozycji emitenta  
na tym rynku,  

TAK 

3.4 
życiorysy zawodowe członków organów Spółki,  TAK 

3.5 

powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem 
dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki,  

NIE 
KOMENTARZ: Emitent przedstawił wszystkie znane mu powiązania Członków 
Rady Nadzorczej z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w Dokumencie Informacyjnym z dnia 
26 lipca 2010 roku, który jest zamieszczony na stronie internetowej 
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Lp. ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT 

STOSOWANIE 

ZASADY W SPÓŁCE 

(TAK/NIE) 

www.nanotel.pl. Informacje te znajdują się także w publikowanych przez 
Emitenta raportach okresowych. 

3.6 dokumenty korporacyjne Spółki,  TAK 

3.7 zarys planów strategicznych Spółki,  TAK 

3.8 
opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz 
z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku, 
gdy emitent publikuje prognozy),  

TAK 

3.9 
strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 
akcji znajdujących się w wolnym obrocie,  

TAK 

3.10 
dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w Spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

TAK 

3.11 
(skreślony) - 

3.12 
opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK 

3.13 
kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat 
walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz 
konferencji prasowych, 

TAK 

3.14 

informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, 
oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie 
akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych 
operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym 
podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

TAK 

3.15 
(skreślony) - 

3.16 
pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane 
przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane 
pytania, 

TAK 

3.17 informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany 
terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

TAK 

3.18 informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy, 

TAK 

3.19 

informacje na temat podmiotu, z którym Spółka podpisała umowę o 
świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu 
strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej 
Doradcy, 

TAK 

3.20 
informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, TAK 

3.21 dokument informacyjny (prospekt emisyjny) Spółki, opublikowany w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, 

TAK 

3.22 
(skreślony) - 

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji 
informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, 
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Lp. ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT 

STOSOWANIE 

ZASADY W SPÓŁCE 

(TAK/NIE) 

istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie 
internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. 

4 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w 
języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być 
zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w 
którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi 
emitenta.  

TAK 

5 

Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza 
swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej 
spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.gpwinfostrefa.pl.  NIE 
KOMENTARZ: W ocenie Zarządu informacje przekazywane za pośrednictwem 
własnej strony internetowej są kompletne i wystarczające do oceny Spółki przez 
inwestorów. 

6 

Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami 
Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania 
swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę 
odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.  

TAK 

7 

W przypadku, gdy w Spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma 
istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich 
obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego 
Doradcę.  

TAK 

8 
Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich 
dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków 
Autoryzowanego Doradcy.  

TAK 

9 Emitent przekazuje w raporcie rocznym:   

9.1 

informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków 
zarządu i rady nadzorczej,  

TAK 
KOMENTARZ: W raportach rocznych Emitenta znajduje się wynagrodzenie 
Zarządu, natomiast nie pojawia się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, 
gdyż za pełnienie swoich funkcji nie pobierają oni wynagrodzenia.  

9.2 

informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego 
od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.  

NIE 
KOMENTARZ: Spółka nie stosuje niniejszej zasady ze względu na poufność 
danych oraz tajemnicę handlową. 

10 
Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach 
walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej 
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.  

TAK 

11 

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, 
analitykami i mediami.  NIE 
KOMENTARZ: Dotychczas spółka nie organizowała publicznie dostępnych 
spotkań z inwestorami. Emitent na bieżąco publikuje raporty przedstawiające 
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Lp. ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT 

STOSOWANIE 

ZASADY W SPÓŁCE 

(TAK/NIE) 

aktualną sytuację panującą w Spółce. Emitent nie wyklucza, w razie pojawienia 
się potrzeby zorganizowania publicznie dostępnego spotkania, organizacji 
takich spotkań w przyszłości i w przypadku uzasadnionych zdarzeń Emitent 
podejmie stosowne działania w tym zakresie. 

12 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru 
powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub 
zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia 
prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.  

TAK 

13 

Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego 
odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia 
korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające 
z tych zdarzeń korporacyjnych.  

TAK 

13a 

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

TAK 

14 

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

TAK 

15 
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej 
może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed 
dniem ustalenia prawa do dywidendy.  

TAK 

16 

Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia 
miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:  

 informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu 
rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości 
istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych 
emitenta,  

 zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta 
w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,  

 informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby 
w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,  

 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 analitycznego. 

TAK 
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Lp. ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT 

STOSOWANIE 

ZASADY W SPÓŁCE 

(TAK/NIE) 

16a 

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego 
określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
(„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym  systemie 
obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w 
trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, 
informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK 

17 (skreślony) - 

 

 


