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I. PISMO ZARZĄDU 
 

Szanowni Państwo,  

obecni i przyszli Akcjonariusze, pracownicy i współpracownicy DFP Doradztwo Finansowe Spółki 

Akcyjnej. 

W imieniu DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie przedstawiamy Państwu raport 

okresowy za rok obrotowy 2014, na który składa się w szczególności jednostkowe sprawozdanie 

finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wraz ze 

sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki we wskazanym okresie oraz opinią  

i raportem z badania sprawozdania finansowego. 

DFP Doradztwo Finansowe S.A. jest podmiotem skoncentrowanym na  usługach doradztwa oraz  na 

inwestycjach na rynku kapitałowym. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa 

finansowego i prawnego w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 

wspierania przedsiębiorstw w zarządzaniu finansami oraz pozyskiwania finansowania na realizację 

zamierzeń inwestycyjnych, w tym w drodze ofert publicznych i prywatnych akcji oraz obligacji.  

Rok 2014 był okresem, w którym Spółka – wraz ze spółką zależną, HFT Brokers Dom Maklerski S.A., 

co zapewniało kompleksowość oferowanych usług – kontynuowała swoją podstawową działalność 

gospodarczą, tj. w szczególności działalność w zakresie przygotowania prospektów emisyjnych 

i dokumentów informacyjnych oraz doradztwa w procesach wprowadzania akcji do obrotu na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub do alternatywnego systemu obrotu na rynku 

NewConnect, organizowanym przez GPW. 

W roku obrotowym 2014 Spółka zanotowała ujemny wynik finansowy netto w wysokości  

-153.593,97 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego (rok obrotowy 2013) Spółka zanotowała 

stratę netto na poziomie -1.241.996,78 zł, co oznacza, że wynik finansowy za rok obrotowy 2014 był 

lepszy niż w roku obrotowym 2013. Strata ze sprzedaży w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 

wyniosła – 250.783,97 zł i była niższa niż w roku poprzednim, w którym to wyniosła -572.671,58 zł. 

Strata z działalności operacyjnej również była niższa niż w roku ubiegłym i wyniosła -273.299,82 zł. 

Strata z działalności gospodarczej w roku 2014 zamknęła się kwotą – 181.787,97 zł.  

Zarząd Spółki zakłada, iż wygenerowanie przez Spółkę dodatnich wyników finansowych możliwe 

jest zwłaszcza w okresie pozytywnego trendu na rynkach kapitałowych. Wzrost zainteresowania 

inwestorów inwestowaniem w instrumenty finansowe możliwy jest przy założeniu występowania 

pozytywnych tendencji rynkowych w obszarze inwestycji o charakterze kapitałowym, co ma 

bezpośredni wpływ na zwiększoną aktywność spółek akcyjnych – potencjalnych podmiotów 

zainteresowanych wprowadzeniem emitowanych instrumentów finansowych do regulowanego 

obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect, co z kolei ma wpływ na utrzymywanie się pozytywnych tendencji w 

obszarze usług doradztwa finansowego prowadzonego przez Spółkę, które stanowią podstawowe 

źródło przychodów Spółki. Tendencje te powinny mieć przełożenie w szczególności na wyniki 

finansowe Spółki, przy założeniu jednak utrzymania pozytywnego trendu koniunkturalnego na 

rynkach giełdowych w dłuższym okresie czasu. 

Jako Zarząd DFP Doradztwo Finansowe S.A. chcielibyśmy zapewnić wszystkich Państwa, że 

dołożymy wszelkich starań, aby w roku bieżącym 2015 i w kolejnych latach – DFP Doradztwo 

Finansowe S.A. realizowała z sukcesem politykę rozwoju prowadzonej działalności, co powinno 

przekładać się na poprawę wyników finansowych osiąganych przez Spółkę. 
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Pragniemy podziękować Akcjonariuszom, członkom Rady Nadzorczej oraz partnerom biznesowym 

Spółki za zaufanie, jakim nas obdarzają. 

 

Warszawa, dnia 29 maja 2015 roku 

 

         

     

 

Robert Walicki        Cezary Nowosad 

Prezes Zarządu        Członek Zarządu 
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II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE 

PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO ZA ROK 2014 WRAZ Z DANYMI 

PORÓWNYWALNYMI 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

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 

 

Przychody ze sprzedaży 

 

480 351,77 

 

 

143 767,55 

 

112 697,79 34 666,17 

Zysk (strata) ze sprzedaży - 250 783,97 - 572 671,58 -58 837,71  -138 086,32 

Zysk (strata) na działalności 

operacyjnej 
- 273 299,82 - 588 963,02 -64 120,27 -142 014,62 

Zysk (strata) brutto - 181 787,97 - 1 210 035,78 42 650,21 -291 771,75 

Zysk (strata) netto 153 593,97 - 1 241 996,78 36 035,47 -299 478,39 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej 
- 448 322,06  - 553 834,08 -105 183,13 -133 544,10 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej 
277 200,00 - 3 040 913,88 65 035,31 - 733 245,05 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności finansowej 
120 000,00 3 479 646,22 28 153,81 839 035,06 

Przepływy pieniężne netto 

razem 
- 51 122,06 - 115 101,74 -11 994,01 -27 754,08 

Aktywa trwałe 
6 220 183,23 4 217 146,23 1 459 349,00  1 016 865,90 

Aktywa obrotowe 407 098,19 2 355 140,28 95 511,39 567 886,83 

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

Należności krótkoterminowe 370 614,83 60 974,46 86 951,84 14 702,56 

Kapitał własny 6 294 237,41 6 327 831,38 1 476 723,23 1 525 808,11 

Kapitał podstawowy 4 768 600,00 2 048 600,00 1 118 785,63 493 971,84 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 
236 286,41 188 048,13 55 436,36 45 343,40 

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

 

*Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na Euro według średniego kursu NBP ogłoszonego na 31.12.2014 

wynoszącego 4,2623 PLN za 1 EUR i 31.12.2013 wynoszącego 4,1472 PLN za 1EUR. 
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III. ROCZNE ZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz roczne sprawozdanie 

finansowe Spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A., zbadane przez podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami zawodowymi stanowią ZAŁĄCZNIKI NR 1 i 2 do niniejszego 

raportu, a Informacja Dodatkowa do Sprawozdania Finansowego stanowi 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do raportu. 

IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 

ROKU OBROTOWYM 2014 
 

Sprawozdanie Zarządu DFP Doradztwo Finansowe S.A. z działalności Spółki w 

roku obrotowym 2014 stanowi ZAŁĄCZNIK NR 4 do niniejszego raportu. 

V. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU  
 

Zarząd Spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. (dalej „Spółka”) oświadcza, że wedle jego 

najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 i dane 

porównywalne za rok obrotowy 2013 sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Spółkę oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, a także, że Sprawozdanie 

Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 zawiera prawdziwy obraz sytuacji 

Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

W imieniu Zarządu Spółki: 

       

     

 

Robert Walicki        Cezary Nowosad 

Prezes Zarządu        Członek Zarządu 
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Zarząd Spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. (dalej „Spółka”) oświadcza, że podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych tj. BGGM Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (kod: 03-450) przy ul. Ratuszowej 11, wpisany na listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3489, dokonujący 

badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 został 

wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Zarząd oświadcza, iż biegły rewident 

dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego spełnia warunki do wyrażenia 

bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

krajowego. 

 

W imieniu Zarządu Spółki: 

 

 

       

 

Robert Walicki        Cezary Nowosad 

Prezes Zarządu        Członek Zarządu 
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VI. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO Z BADANIA SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO DFP Doradztwo Finansowe S.A. ZA ROK 

OBROTOWY 2014  
 

Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 

stanowią ZAŁĄCZNIK NR 5 i ZAŁĄCZNIK NR 6 do niniejszego raportu. 

VII. INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD 

DOBRYCH PRAKTYK 
   

Informacja na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, o którym 

mowa w dokumencie stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku, 

zatytułowanym "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" podana  zgodnie z 

§ 5 pkt 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. 

 

L.P. ZASADA 
STOSOWANIE 

ZASADY W 
SPÓŁCE 

KOMENTARZ 

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 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/NIE 
 

Spółka nie wypełniała 
powyższej zasady w zakresie 
transmisji obrad walnego 
zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrowania przebiegu obrad i 
upubliczniania go na stronie 
internetowej; wszelkie istotne 
informacje na temat zwołania i 
odbycia walnego zgromadzenia 
Spółki przekazywane są do 
publicznej wiadomości poprzez 
ich umieszczenie na stronie 
internetowej Spółki oraz za 
pośrednictwem odpowiednich 
raportów bieżących EBI i ESPI; 
Spółka nie zamierza w 
najbliższym czasie wprowadzić 
zasady transmitowania, 
rejestracji i upubliczniania 
obrad walnego zgromadzenia 

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

 
TAK 
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3  Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej: 

  

 

 

1 podstawowe informacje o spółce i jej 
działalności (strona startowa), 

TAK  

 

 

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

TAK  

 

 

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

NIE Spółka nie zamieszcza na swojej 
stronie internetowej 
dokładnych informacji w 
przedmiocie pozycji rynkowej 
Spółki z uwagi na specyfikę i 
rozdrobnienie rynku, na którym 
działa oraz brak wiarygodnych 
źródeł statystycznych 

 

 

4 życiorysy zawodowe członków organów 
spółki, 

TAK  

 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, 

TAK Zarząd Spółki nie powziął 
informacji, na podstawie 
oświadczeń członków rady 
nadzorczej, o powiązaniach 
członków rady nadzorczej z 
akcjonariuszem dysponującym 
akcjami reprezentującymi nie 
mniej niż 5% ogólnej liczby 
głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki; 
niezwłocznie po powzięciu 
takiej informacji jest gotowy 
opublikować stosowną 
informację na stronie 
internetowej 

 6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

  
7 

 
zarys planów strategicznych spółki, 

 
TAK 

 

 

 

 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 

Spółka nie publikowała prognoz 
wyników finansowych na rok 
obrotowy 2014 ani na rok 
obrotowy 2015; po 
opublikowaniu prognozy 
wyników finansowych Spółka 
zamierza konsekwentnie 
publikować te prognozy na 
stronie internetowej Spółki 
wraz z założeniami do tych 
prognoz oraz ewentualnymi 
korektami 

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

 
TAK 
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 10 dane oraz kontakt do osoby, która jest 
odpowiedzialna w spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

 
TAK 

Spółka spełnia powyższa zasadę 
poprzez wskazanie na stronie 
internetowej Spółki, że osobami 
odpowiedzialnymi w spółce za 
relacje inwestorskie i kontakt z 
mediami są członkowie Zarządu 
Spółki 

 11 (skreślony)   

 12 opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK  

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

 
 

TAK 

 

 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 

 
 

 15 (skreślony) - - 

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

 
 

TAK 

W 2014 roku nie zanotowano 
przypadku zgłoszenia 
oficjalnych pytań akcjonariuszy 
dotyczących spraw objętych 
porządkiem obrad, zadawanych 
przed i w trakcie walnego 
zgromadzenia; Spółka zamierza 
zamieszczać na stronie 
internetowej przedmiotowe 
informacje w przypadku 
wystąpienia zdarzeń to 
uzasadniających, pod 
warunkiem jednak możliwości 
weryfikacji danych osoby 
zadającej pytanie i możliwości 
określenia jej statusu jako 
akcjonariusza 

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

 
TAK 

W 2014 roku nie zanotowano 
przypadku odwołania walnego 
zgromadzenia, zmiany terminu 
lub porządku obrad; Spółka 
zamierza zamieszczać na stronie 
internetowej przedmiotowe 
informacje w przypadku 
wystąpienia zdarzeń to 
uzasadniających 

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

 
TAK 

W 2014 roku nie zanotowano 
przypadku ogłoszenia przerwy 
w obradach walnego 
zgromadzenia 



 

 

 

11 
  JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014  

 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 

Aktualnie Spółka nie ma 
obowiązku korzystania z usług 
autoryzowanego doradcy i nie 
korzysta z usług Autoryzowanego 
Doradcy 

 20 Informację na temat podmiotu, który pełni 
funkcję animatora akcji emitenta, 

 
TAK 

 

 21 Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) 
spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 
miesięcy, 

 
 
 

TAK 

 

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

 
 
 
 

TAK 

 

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 

W 2014 roku Spółka prowadziła 
korporacyjną stronę 
internetową zawierającą moduł 
relacji inwestorskich. Strona ta 
jest na bieżąco aktualizowana, a 
wszelkie informacje i raporty 
zawierające treści istotne z 
punktu widzenia inwestorów 
indywidualnych oraz innych 
akcjonariuszy są na niej 
zamieszczane niezwłocznie i z 
zachowaniem należytej 
staranności; w opinii zarządu 
spółki informacje przekazywane 
za pośrednictwem własnej 
strony internetowej w sposób 
wystarczający i kompletny 
zapewniają inwestorom 
możliwość dokonywania 
bieżącej oceny rozwoju Spółki 
oraz sposobu jej 
funkcjonowania; dlatego też, 

http://www.gpwinfostrefa.pl/


 

 

 

12 
  JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014  

dopiero w dalszej przyszłości 
spółka rozważy dodatkowe 
wykorzystywanie indywidualnej 
dla spółki sekcji relacji 
inwestorskich znajdującej się na 
stronie www.gpwinfostrefa.pl 

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 

Emitent nie korzysta aktualnie z 
usług Autoryzowanego Doradcy 

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 

Emitent nie korzysta aktualnie z 
usług Autoryzowanego Doradcy 

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

 
 

TAK 

Emitent nie korzysta aktualnie z 
usług Autoryzowanego Doradcy 

  Emitent przekazuje w raporcie rocznym:   

9 1 informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 
rady nadzorczej, 

 
TAK 

Informacja zawarta jest w 
sprawozdaniu rocznym, które 
stanowi załącznik do raportu 
rocznego Emitenta 

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

 
 

TAK 

Emitent nie korzysta aktualnie z 
usług Autoryzowanego Doradcy 

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 

W 2014 roku Spółka nie 
organizowała publicznie 
dostępnych spotkań z 
inwestorami, analitykami i 
mediami; w przypadku 
wystąpienia uzasadnionych 
zdarzeń Spółka podejmie 
odpowiednie działania w 
przedmiotowym 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 

 
 
 

TAK 
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umożliwiającym podjęcie decyzji 
inwestycyjnej. 

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 zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na 
podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek 
handlowych 

 
 
 
 
 
 

TAK 

 
W 2014 roku zarząd Spółki nie 
otrzymał od jakiegokolwiek 
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, 
ani nie wystąpiła sytuacja 
upoważnienia przez 
sąd rejestrowy akcjonariuszy do 
zwołania nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia na 
podstawie art. 400 § 3 Kodeksu 
spółek handlowych; Spółka 
zamierza stosować się do tej 
zasady w przypadku 
wystąpienia zdarzeń to 
uzasadniających 
 
 
 

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 

W 2014 roku walne 
zgromadzenie nie podjęło 
uchwały w sprawie wypłaty 
dywidendy; Spółka zamierza 
stosować się do tej zasady w 
przypadku wystąpienia takich 
zdarzeń 
 

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 

W 2014 roku walne 
zgromadzenie nie podjęło 
uchwały w sprawie wypłaty 
dywidendy; Spółka zamierza 
stosować się do tej zasady w 
przypadku wystąpienia takich 
zdarzeń 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIE 

W chwili obecnej zasada 
publikowania raportów 
miesięcznych nie jest stosowana 
przez Emitenta. Z uwagi na fakt, iż 
publikowane raporty bieżące i 
okresowe zapewniają 
akcjonariuszom i inwestorom 
dostęp do kompletnych i 
wystarczających informacji 
dających pełny obraz sytuacji 
Spółki  

16a W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku informacyjnego określonego w 
Załączniku Nr 3 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 

W ocenie Zarządu Spółki, w 
2014 roku nie wystąpiły 
przypadki naruszenia przez 
emitenta obowiązku 
informacyjnego określonego w 
Załączniku Nr 3 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu 
Obrotu; Spółka zamierza 
stosować się do tej zasady w 
przypadku wystąpienia zdarzeń 
to uzasadniających 

17 (skreślony)   

 

 

 

 

 


