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1. List Prezesa Zarządu 

Lubsko, 12.06.2015 roku 

 

 

Szanowni Akcjonariusze, Inwestorzy! 

W imieniu Zarządu LZMO SA z prawdziwą przyjemnością przedstawiam Państwu 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 roku. 

Miniony rok, mimo bardzo niesprzyjających warunków rynkowych na kurczącym się rynku 

kominowym w Polsce, należy uznać za udany. Spółka uzyskała przychody w wysokości 6,9 

mln zł wobec 7,6 mln zł w roku 2014.  Na uzyskaną wysokość sprzedaży miał wpływ głównie 

rynek krajowy. Świadczy to o dużej determinacji Zarządu w realizacji wyznaczonych celów. 

Zgodnie z założeniami Spółka w 2014 roku koncentrowała swoją aktywność na powiększaniu 

sieci dystrybucji oraz wzroście udziału w sprzedaży izostatycznych systemów kominowych 

„IZOSTAR”. Marka towarowa „IZOSTAR” cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze strony 

polskich konsumentów, którzy coraz chętniej stosują doskonały technologicznie produkt w 

miejsce zwykłych, przestarzałych i nieprzystających do współczesności produktów 

oferowanych przez zagranicznych producentów. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym 

zainteresowanie klientów jest wyjątkowo korzystna cena doskonałej jakości produktów 

„IZOSTAR” w relacji do oferty proponowanej przez konkurencję. 

W minionym roku kontynuowano rozpoczętą w 2013 dywersyfikację terytorialnej sieci 

dystrybucji. Obecnie izostatyczne systemy kominowe „IZOSTAR” są dostępne dla klientów na 

terenie RP w wiodących hurtowniach materiałów budowlanych. Obserwujemy także dalsze 

umacnianie pozycji LZMO, jako dostawcy systemów kominowych. Sukcesywnie, rośnie 

pozycja Spółki u odbiorców, z pozycji dostawcy uzupełniającego do pozycji dostawcy 

podstawowego w danym punkcie dystrybucji. 

Przeprowadzono również reorganizację struktury i zasad sprzedaży na rynku krajowym w 

powiązaniu ze zdecydowanym zmniejszeniem ilości regionów oraz wydzieleniem nowych 

obszarów działania. Ustalony został ostateczny kształt i liczba regionów przy jednoczesnej 

optymalizacji ilości przedstawicieli.  

Zespół Regionalnych Kierowników Sprzedaży objął swym działaniem obszar całego 

terytorium kraju. Do zadań Regionalnych Kierowników Sprzedaży należy aktywna promocja 

produkowanych przez Spółkę produktów, budowanie sieci dystrybucji, koordynowanie 

procesu sprzedaży oraz serwis dla klienta. W 2014 sieć klientów została powiększona o 

ponad 50%. Obecnie izostatyczne systemy kominowe „IZOSTAR” są dostępne dla klientów na 
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większości terytorium Polski. Spółka w następnych latach będzie kontynuowała intensywną 

budowę własnej sieci dystrybucji.  

Opracowano i wdrożono nowe zasady pakowania wkładów kominowych eliminujące 

możliwość wystąpienia uszkodzeń podczas transportu oraz za- i rozładunku. Spółka, 

podążająca drogą innowacji i nowoczesności, wypracowała rozwiązanie wolne od wad 

dotychczasowych sposobów pakowania. Wprowadzenie powyższych innowacji przyczyni się 

do ograniczenia strat związanych z reklamacjami.  

W 2015 Spółka będzie pracować nad umocnieniem trendu rozwojowego poprzez dalszą 

rozbudowę sieci dystrybucji, wprowadzanie kolejnych udoskonaleń w zakresie produktu i 

serwisu oraz dalszego dostosowywania stosowanych rozwiązań do aktualnych oczekiwań ze 

strony klientów.  

W marcu 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  w wyniku 

okresowej weryfikacji wskaźników i określonych warunków zakwalifikował akcje LZMO S.A. 

do segmentu NewConnect Lead. Segment spółek rynku alternatywnego o nazwie 

NewConnect Lead został wyodrębniony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. w celu promowania tych spółek z rynku NewConnect, które mają największe szanse na 

przeniesienie swoich notowań na rynek główny warszawskiej giełdy. 

W związku z tym faktem, począwszy od sesji giełdowej w dniu 01 kwietnia 2014 roku akcje 

LZMO S.A. są szczególnie oznaczane w serwisach informacyjnych GPW i na stronie 

www.newconnect.pl.  

Fakt ten miał pozytywny wpływ na zwiększenie płynności obrotu akcjami Emitenta na rynku 

publicznym. 

W kwietniu 2014 roku Spółka przeprowadziła prywatną subskrypcję obligacji zwykłych na 

okaziciela serii AB. W jej wyniku przydzielił 1 744 obligacji o łącznej wartości nominalnej 

1 744 000,00 zł. Obligacje serii AB są obligacjami zabezpieczonymi, opartymi o stałą stopę 

procentową i z sześciomiesięcznym terminem zapadalności. Zapisy na obligacje złożyło 23 

inwestorów. Emisja była skierowana do inwestorów indywidualnych. 

Całkowity wykup tych obligacji nastąpił w październiku ub. roku. 

Środki z emisji zostały wykorzystane na doinwestowanie zaplecza produkcyjnego oraz 

wzmocnienie kapitału obrotowego w rozpoczętym sezonie sprzedażowym. 

W maju 2014 roku Spółka przeprowadziła ofertę publiczną obligacji na okaziciela serii B.  

Obligacje serii B były oferowane w trybie oferty publicznej po cenie emisyjnej równej ich 

wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej 

wynoszącej 8,75% w skali roku, a odsetki od Obligacji są wypłacane w okresach kwartalnych. 

Wykup Obligacji nastąpi w terminie 30 miesięcy po dniu ich emisji. Przedłużony do dwóch i 

pół roku termin wykupu obligacji związany jest z sezonowością sprzedaży  

file://serwer10/cellica/serwer%20LST/Portfel%20inwestycyjny/LZMO/Dane%20finansowe/Raporty%20okresowe/2014/LZMO%20raport%201Q2014/www.newconnect.pl
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i spływu należności, który w działalności Spółki w największym stopniu przypada  

na czwarty kwartał roku.  Zabezpieczeniem Obligacji jest hipoteka umowna do kwoty 12 000 

000,00 zł, ustanowiona na nieruchomości spółki powiązanej z LZMO S.A.  

Zapisy na obligacje złożyło 228 osób, w tym 4 osoby prawne. Przydzielono łącznie 6 099 

obligacji na kwotę  6 099 000 zł.  

Pierwszym dniem  notowania obligacji serii B na Catalyst był 8 lipca 2014 roku.  
 
Wpływy netto z emisji Obligacji zostały przeznaczone na finansowanie dalszego wzrostu 

Spółki, w szczególności na obsługę zamówień krajowych i zagranicznych, a także  

na przygotowanie wejścia na najbardziej atrakcyjne rynki kominowe Europy. 

Udane emisje tych obligacji są potwierdzeniem zaufania rynku finansowego do działań i 

strategii Zarządu LZMO. 

W dniu 5 stycznia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki podjęło uchwałę o 

podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem w całości 

prawa poboru akcji dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. Emisja akcji nowej emisji na dzień 

publikacji raportu nie została zakończona.  

Zakład produkcyjny LZMO S.A. dysponuje mocami produkcyjnymi do 350 km rur rocznie, 

pozwalających na sprzedaż systemów kominowych o wartości ok. 70 mln zł rocznie.  

Obecnie rynek izostatycznych systemów kominowych, zarówno w kraju jak i w Europie, 

znajduje się w początkowej, wzrostowej fazie rozwoju. W Polsce dopiero 2-5% 

sprzedawanych kominów to kominy wytwarzane w technologii izostatycznej, zaś według 

szacunków Spółki, na największym niemieckim rynku kominy izostatyczne stanowią już 

ponad 30% sprzedaży. Stwarza to ogromny potencjał do konwergencji naszego rynku w 

kierunku struktury rynków bardziej rozwiniętych.  

W styczniu 2014 Spółka otrzymała raport z badań przeprowadzonych przez TüV Süd w 

Monachium wg norm EN 13063-1/2, potwierdzający iż system kominowy IZOSTAR Premium 

B, produkowany przez LZMO w technologii izostatycznego formowania, przeszedł z wynikiem 

pozytywnym pełny cykl badań w ramach certyfikacji W3G. Pozytywny wynik badań 

potwierdza zaawansowanie technologii stosowanej przez LZMO, która zapewnia najwyższy 

standard jakościowy wszystkich produktów LZMO i powoduje, że spełniają one wysokie 

wymagania dopuszczenia wyrobów kominowych na rynek, jakie stawia producentom 

ceramicznych przewodów kominowych od listopada 2013 roku Unia Europejska.  

Wprowadzenie zharmonizowanych normy europejskich, będzie zwiększać udział przewodów 

kominowych pracujących w trybie mokrym, co powinno spowodować zdominowanie tego 

rynku przez przewody kominowe formowane metodą izostatyczną oraz stopniowe 

wyeliminowanie zastosowania w trybie mokrym znacznej części ceramicznych przewodów 

kominowych produkowanych metodą plastyczną. 
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Udział kominów pracujących w trybie mokrym, wynoszący obecnie 40-70%, w zależności od 

rynku, ma tendencję do dalszego wzrostu. Działa to na korzyść Spółki, gdyż w chwili obecnej 

parametry izostatyczne formowanych przewodów produkowanych przez LZMO są lepsze od 

kilku do kilkunastu razy niż wartości normowe w krytycznym zakresie. 

Uzyskanie certyfikatu W3G pozwoli Spółce rozszerzyć działalności o nowe rynki zbytu, w 

szczególności rynek niemiecki i austriacki, na których spełnienie podwyższonych norm jest 

warunkiem podstawowym. Zaoferowanie na rynku niemieckim i austriackim produktu 

spełniającego wymagania W3G znacząco przyczyni się zdaniem Zarządu do zwiększenia 

dynamiki sprzedaży ww. produktu oraz innych wyrobów kominowych LZMO spełniających 

ww. podwyższone normy już w 2015 roku i w latach następnych. 

 

 

  

Artur Sławiński 

Prezes Zarządu 
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2. Informacje o Spółce 

Firma: LZMO Spółka Akcyjna 

Siedziba  Lubsko 

Adres ul. Reymonta 7, 68-300 Lubsko 

Telefon  + 48 (68) 374 35 35  

Faks  + 48 (68) 374 37 97  

Adres poczty 

elektronicznej  

lzmo@lzmo.pl 

Adres strony 

internetowej 

www.lzmo.pl 

Oznaczenie Sądu  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 0000369775 

NIP 928-194-98-57 

Kapitał zakładowy   893 000,00 zł 

Zarząd Spółki na 

31.12.2014 r. i 

04.05.2015 r. 

Artur Sławiński – Prezes Zarządu  

Rada Nadzorcza na 

31.12.2014r.  

Małgorzata Sławińska                                                           

Dariusz Janus                                                                                   

Magdalena Deptuszewska                                                           

Andrzej Krakówka                                                                           

Krzysztof Tytko       

Rada Nadzorcza na 

10.06.2015r. 

Małgorzata Sławińska                                                           

Dariusz Janus                                                                                   

Magdalena Deptuszewska                                                           

Andrzej Krakówka                                                                            

Audytor Firma Danuta Szczepańska, Biuro Rachunkowe, Agencja 

Ekonomiczna KONTO 

 

http://www.lzmo.pl/
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3. Wybrane dane finansowe  

WYBRANE DANE FINANSOWE 
PLN EUR 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 

6 916 895,05 7 592 957,04 1 622 808,12 1 803 124,45 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 478 256,79 -536 712,50 346 821,39 -127 454,88 

Zysk (strata) brutto 541 575,70 6 357 636,81 127 061,84 1 509 768,89 

Zysk (strata) netto 541 575,70 6 357 636,81 127 061,84 1 509 768,89 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

-3 150 727,27 7 397 827,11 -752 089,20 1 783 812,48 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

-1 223 619,07 -9 158 511,02 -292 081,99 -2 208 360,10 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

4 341 462,38 1 775 368,87 1 036 321,67 428 088,56 

Przepływy pieniężne netto, razem -32 883,96 14 684,96 -7 849,51 3 540,93 

Aktywa, razem 37 956 538,06 33 736 393,76 9 060 353,30 8 134 740,01 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

20 457 046,48 16 778 477,88 4 883 165,80 4 045 736,37 

Zobowiązania długoterminowe 9 143 758,71 7 142 614,72 2 182 645,96 1 722 274,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 7 328 250,88 2 973 167,71 1 749 278,13 716 909,65 

Kapitał własny 17 499 491,58 16 957 915,88 4 177 187,50 4 089 003,64 

Kapitał podstawowy 893 000,00 893 000,00 213 162,10 215 326,00 

 

Zasady przeliczania danych finansowych na euro: 

a) wybrane pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego EUR podanego przez 

Narodowy Bank Polski: 

a. Z dnia 31.12.2013 roku – tabela nr 251/A/NBP/2013 – kurs 4,1472 PLN/EUR, 
b. Z dnia 31.12.2014 roku – tabela nr 252/A/NBP/2014 – kurs 4,1893 PLN/EUR. 

 

b) wybrane pozycje Rachunku Zysków i Strat oraz Rachunku przepływów pieniężnych 

przeliczono według średniej arytmetycznej kursów średnich opublikowanych przez 

NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego: 

a. Za okres 01.01.2013-31.12.2013 roku - kurs 4,2110 PLN/EUR, 
b. Za okres 01.01.2014-31.12.2014 roku - kurs 4,2623 PLN/EUR. 
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4. Oświadczenia Zarządu 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO  

  

Zarząd LZMO S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie 

finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie  

z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali 

międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie  

z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis 

podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

Warszawa, dnia 12 czerwca 2015 roku 

 

 

 

………………………………………………………….. 

 

Artur Sławiński 

Prezes Zarządu 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  

 

Zarząd LZMO S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 

dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z 

przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego 

sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii  

o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

Lubsko, dnia 12 czerwca 2015 roku 

 

 

 

 

…………………………………………………………..  

Artur Sławiński 

Prezes Zarządu 

 

 

 

  



LZMO spółka akcyjna 
Raport roczny za 2014 rok 

 

 11 

5. Informacja na temat stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego 

 

Zarząd Baltic Ceramics Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 

informuje, iż Spółka w roku obrotowym 2014 przestrzegała zasad ładu korporacyjnego 

wynikających ze zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. 

Poniżej umieszczona tabela zawiera szczegółowy opis zakresu i formy stosowania 

poszczególnych zasad przez Spółkę wraz ze wskazaniem okoliczności i przyczyn 

niezastosowania niektórych zasad. 

 

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU 

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  
 

Za wyjątkiem 
transmisji obrad 

walnego 
zgromadzenia z 
wykorzystaniem 

sieci Internet, 
rejestracji 
przebiegu 

obrad i 
upublicznienia 
go na stronie 
internetowej 

 
 
 
Spółka prowadzi 
efektywną politykę 
informacyjną i stara się 
w miarę możliwości 
zapewniać inwestorom 
szeroki dostęp do 
informacji wypełniając 
w ten sposób rzetelnie 
obowiązki informacyjne. 
 

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 
 

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 

Tak 
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nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 
akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
spółki, 

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 
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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, 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 

Spółka zapewnia 
wystarczający dostęp do 
informacji poprzez 
prowadzenie działu 
"Relacje inwestorskie" 
na stronie www.in-
point.pl oraz 
uzupełniająco 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 

 

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 

Tak 
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wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 
rady nadzorczej, 

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

Nie 

Kwestia wynagrodzenia 
Autoryzowanego  
Doradcy jest 
uregulowana w umowie 
i jest sprawą poufną. 
Emitent nie może 
publikować takich 
danych bez zgody 
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. 

Tak 

 

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

Tak 
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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 

Emitent uważa, iż 
należyte wykonywanie 
obowiązków 
informacyjnych 
(publikacja informacji 
na stronach 
internetowych Spółki, 
NewConnect, GPW) 
jest wystarczające i nie 
jest konieczne 
sporządzanie 
comiesięcznych 
raportów 
powielających w 
większości już 
opublikowane 
informacje. 

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 

 

 


