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1. Pismo Zarządu 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

W imieniu Zarządu Spółki Dase S.A. przekazuję Państwu raport roczny za rok 2014, 

prezentujący naszą działalność oraz wyniki finansowe. 

 

Był to kolejny rok naszej obecności na rynku NewConnect, w którym staraliśmy się aby nasza 

polityka informacyjna była zgodna z obowiązującymi regulacjami, a nasza działalność jasna i 

przejrzysta. 

 

Naszą podstawową działalnością jest prowadzenie placówek partnerskich mBanku, o czym 

informujemy w każdym raporcie okresowym. To źródło generują zdecydowaną większość 

przychodów osiąganych przez Spółkę. Jest to źródło stabilne i bezpieczne, z naturalną tendencją 

do spokojnego wzrostu. Dynamiczny rozwój w tym segmencie jest ograniczony z uwagi na fakt, 

iż polityka mBanku zabrania skupiania w rękach jednego podmiotu zbyt dużej ilości oddziałów. 

Jednakże dzięki efektywnemu zarządzaniu z roku na rok wyniki tej działalności ulegają 

poprawie. 

 

W zakresie dodatkowych projektów inwestycyjnych Spółka w 2014 postawiła na rozwój 

działalności wydawniczej i prasowej oraz związanej z dystrybucją nośników muzyki hip-hop, 

produkowanej przez spółkę zależną Pro-Rec S.A. W związku z tym stworzyliśmy nowy portal 

informacyjny www.regionfakty.pl, obejmujący swym zasięgiem regiony Świdnicy i 

Wałbrzycha, rozpoczęliśmy wydawanie papierowej wersji tygodnika Region Fakty, a także 

podpisaliśmy umową z siecią Empik na dostawę nośników z muzyką hip-hop. Dodatkowo 

rozpoczęliśmy proces oczyszczania naszego portfela inwestycji z projektów nierentownych 

poprzez ich sprzedaż, czego skutkiem było osiągnięcie w poprzednim roku straty netto. Są to 

jednak zdarzenia jednorazowe i nie zakładamy podobnego scenariusza w kolejnych latach. 

 

W bieżącym roku Spółka nie zamierza angażować się w kolejne projekty inwestycyjne, a 

jedynie skupić się na rozwoju działalności wydawniczej i tej związanej z dystrybucją nośników 

muzyki hip-hop. Dodatkowo planujemy ostatecznie zakończyć prace remontowe w kamienicy, 

zakupionej w roku 2013 i uzyskać końcowe odbiory lokali oraz dokonać sprzedaży ostatnich 

dostępnych pomieszczeń. 

 

 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

Sebastian Owczarski 

Prezes Zarządu Dase S.A. 

 

http://www.regionfakty.pl/
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2. Wybrane dane finansowe 

 

Wybrane dane finansowe 

Stan na 

31.12.2013 

Stan na 

31.12.2014 

Stan na 

31.12.2013 

Stan na 

31.12.2014 

PLN EUR 

Kapitał własny 2 099 113,92 2 035 586,46 506 152,08 477 579,35 

Kapitał zakładowy 468 750,00 518 750,00 113 028,07 121 706,59 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 913 281,79 1 717 055,07 461 343,02 402 847,07 

Zobowiązania długoterminowe 1 328 943,89 869 870,12 320 443,65 204 084,68 

Zobowiązania krótkoterminowe 564 337,90 833 039,33 136 076,85 195 443,62 

Suma bilansowa 4 012 395,71 3 752 641,53 967 495,11 880 426,42 

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

Należności krótkoterminowe 574 558,79 685 228,79 138 541,37 160 765,03 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 084,96 55 209,88 3 878,51 12 953,072 

 

Wybrane dane finansowe 

okres od 

01.01.2013 do 

31.12.2013 

okres od 

01.01.2014 do 

31.12.2014 

okres od 

01.01.2013 do 

31.12.2013 

okres od 

01.01.2014 do 

31.12.2014 

PLN EUR 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów 
4 041 107,33 4 545 906,45 974 418,24 1 066 538,36 

Zysk (strata) ze sprzedaży 493 508,67 638 149,38 118 998,04 149 719,48 

Amortyzacja 69 187,01 83 983,03 16 682,82 19 703,68 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 503 409,04 252 266,22 121 385,28 59 185,46 

Zysk (strata) brutto 170 451,82 -60 553,46 41 100,46 -14 206,75 

Zysk (strata) netto 88 242,82 -111 527,46 21 277,69 -26 166,02 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
-38 686,26 613 427,59 -9 328,28 143 919,38 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
-1 242 006,25 -225 589,00 -299 480,67 -52 926,59 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 
1 274 458,81 -348 713,67 307 305,85 -81 813,50 

Przepływy pieniężne netto, razem -6 233,70 39 124,92 -1 503,11 9 179,30 

Liczba akcji (w szt.) 4 687 500 5 187 500 - - 

Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 -0,02 0,00 0,00 

Wartość księgowa na jedną akcję 0,45 0,39 0,11 0,09 

 

Przeliczenia kursu 2013 2014 

Kurs euro na dzień bilansowy (31.12) 4,1472 4,2623 

Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12 4,1975 4,1852 

 

 



4 

3. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2014 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2014, z uwagi na objętość pliku, zostanie załączona jako 

osobny dokument. 

 

WAŻNE: 

W związku z rekomendacjami biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania 

finansowego za rok 2014 dokonano poprawnych przeksięgowań w zakresie sprzedaży 

udziałów w spółkach zależnych, traktowanych jako projekty inwestycyjne oraz 

zwiększenia pozostałych kosztów operacyjnych w związku ze sprzedażą niefinansowych 

aktywów trwałych, co spowodowało osiągniecie straty netto w wysokości -111 527,46 zł. 

Działanie to jest wynikiem podjęcia w 2013 roku decyzji o ograniczeniu realizacji nowych 

projektów inwestycyjnych oraz rozpoczęcia budowy wartości Spółki w sposób organiczny. 

Odpisy dokonane w 2013 oraz 2014 są ostatnimi korektami w tym zakresie wpływającymi 

negatywnie na wynik finansowy. 

 

Zwracamy jednak uwagę, że zysk ze sprzedaży Spółki za rok 2014 ukształtował się na 

bardzo wysokim poziomie 638 149,38 zł, co jednoznacznie wskazuje, że powyższy ujemny 

wynik netto wynika z realizacji strat w zakresie inwestycji oraz wysokich kosztów z 

pozostałej działalności operacyjnej, a nie z działalności podstawowej Spółki. 

 

4. Sprawozdanie zarządu z działalności 

 

4.1. Informacje podstawowe 

 

Nazwa (firma): Dase Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Świdnica 

Adres: 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 17 

Numer KRS: 0000377029 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 891489063 

NIP: 884-24-70-845 

Telefon: +48 74 855 50 31 

Fax: +48 74 855 11 10 

Poczta e-mail: biuro@dase.pl 

Strona www: www.dase.pl 

 

Zarząd: 

Sebastian Owczarski – Prezes Zarządu 

Ewa Sala – Wiceprezes Zarządu 

 

Rada Nadzorcza: 

Patrycja Cudo-Owczarska - Przewodniczący RN 

Marek Dyduch - Zastępca przewodniczącego RN 

Bolesław Kucharski - Członek RN 
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Marek Rząsowski - Członek RN 

Zbigniew Owczarski - Członek RN 

Mateusz Cudo – Członek RN 

 

Kapitał zakładowy: 

Kapitał zakładowy składa się z 5 187 500 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda. 

Seria Liczba akcji Rodzaj akcji 

A 660 000 uprzywilejowane imienne 

B 1 340 000 zwykłe na okaziciela 

C 1 000 000 uprzywilejowane imienne 

D 750 000 zwykłe na okaziciela 

E 937 500 zwykłe na okaziciela 

H 500 000 zwykłe na okaziciela 

Suma: 5 187 500 - 

 

Akcje serii A i C są uprzywilejowane co do prawa głosu w taki sposób, że jedna akcja daje 

prawo do dwóch głosów. 

Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zostały wprowadzone akcje 

serii B, serii D oraz serii E. 

 

Akcjonariat: 

Struktura akcjonariatu, na dzień 31.12.2014, z uwidocznieniem akcjonariuszy posiadających co 

najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów kształtowała się następująco: 

 

Właściciele Seria Liczba akcji % w kapitale 
Liczba 

głosów 
% w głosach 

Sebastian 

Owczarski 

A 462 000 

33,10% 2 428 850 35,47% 

B 704 850 

C 250 000 

H 300 000 

Patrycja Cudo-

Owczarska 

A 198 000 

28,76% 2 440 040 35,63% B 544 040 

C 750 000 

Jacek Zając E 638 141 12,30% 638 141 9,32% 

Pozostali 

B 91 110 

25,84% 1 340 469 19,58% 

D 750 000 

E 299 359 

H 200 000 

Razem: - 5 187 500 100% 6 847 500 100% 
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Struktura akcjonariatu, na dzień publikacji raportu rocznego, z uwidocznieniem akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów kształtowała się następująco: 

 

Właściciele Seria Liczba akcji % w kapitale 
Liczba 

głosów 
% w głosach 

Sebastian 

Owczarski 

A 462 000 

33,10% 2 428 850 35,47% 

B 704 850 

C 250 000 

H 300 000 

Patrycja Cudo-

Owczarska 

A 198 000 

28,76% 2 440 040 35,63% B 544 040 

C 750 000 

Jacek Zając E 638 141 12,30% 638 141 9,32% 

Pozostali 

B 91 110 

25,84% 1 340 469 19,58% 

D 750 000 

E 299 359 

H 200 000 

Razem: - 5 187 500 100% 6 847 500 100% 

 

 

Podmioty zależne (stan na dzień publikacji raportu rocznego): 

 Yosoftware sp. z o.o. - udział 66,6 %, 

 Yosoftware S.A. - udział 7,14%, 

 Pro-Rec S.A. - udział 100%. 

 

Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy w roku 2014: 

 0 zł netto (Spółka nie korzystała z usług Autoryzowanego Doradcy) 

 

 

4.2. Sprawozdanie zarządu z działalności, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o 

rachunkowości 

 

Sprawozdanie zarządu z działalności za rok 2014, z uwagi na objętość pliku, zostanie załączona 

jako osobny dokument. 

 

4.3. Dodatkowy komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej 

 

Pomimo strat na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych oraz strat z inwestycji, co 

ostatecznie wpłynęło na ujemny wynik finansowy Spółki, Dase S.A. zakończyła kolejny rok w 

dobrej kondycji finansowej, o czym może świadczyć bardzo wysoki poziom zysku na sprzedaży. 

Dzięki uporządkowaniu portfela inwestycji, poprzez sprzedaż tych nierentownych, Spółka 
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może skupić się na realizacji projektów takich jak działalność wydawnicza, które przyniosą 

dochód w kolejnych latach. 

Dodatkowo Spółka spłaciła ponad 800 tys. zł kredytu inwestycyjnego, zwiększone zostały 

środki finansowe, a także środki trwałe, dzięki zakupowi kamienicy w Świdnicy. 

 

4.4. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które wystąpiły w roku 

obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego 

 

W 2014 roku Spółka zawarła porozumienie z Empik sp. z o.o. do umowy dostawy nośników 

CD, DVD, BD (muzyka hip-hop) produkowanych przez Pro-Rec S.A. zmieniające sposób 

wzajemnych rozliczeń na korzystniejszy dla Spółki, a także zamierza poszerzyć współpracę o 

kolejne wytwórnie muzyczne, co zdecydowanie wpłynie na wzrost wpływów z działalności 

dystrybucyjnej. 

 

W zakresie inwestycji w kamienicę przy ul. Armii Krajowej 17 stan prac remontowych jest już 

zbliżony do 100%. Pozostaje jedynie kwestia ostatecznego odbioru lokali. Na dzień 

sporządzenia niniejszego raportu większość pomieszczeń została już zbyta, a dodatkowo 

Spółka przeniosła tam swoją siedzibę. 

 

W związku z brakiem perspektyw poprawy sytuacji w spółce zależnej My Finanse S.A. oraz 

brakiem pomysłów jej zarządu na realizację strategii naprawy i pozyskania źródeł finansowania 

Spółka dokonała sprzedaży wszystkich posiadanych akcji, realizując przy tym stratę 0,08 zł na 

jednej akcji. 

 

W 2014 rozpoczął się proces połączenia spółek zależnych Yosoftware S.A. i zjedztam.pl S.A., 

który ostatecznie zakończył się w bieżącym roku. Dzięki temu w ramach jednego podmiotu 

prowadzona jest działalność, która do tej pory realizowana była przez dwie spółki. Pozwoliło 

to na zoptymalizowanie kosztów ich działalności, uzyskując spore oszczędności. 

 

4.5. Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki 

 

Biorąc pod uwagę stabilny poziom dochodów generowanych z działalności podstawowej oraz 

ograniczenia wynikające z umów z mBank, dotyczące liczby placówek partnerskich 

prowadzonych przez jednego Partnera, dynamiczny rozwój Dase S.A. będzie w dużej mierze 

zależał od efektywnego zarządzania projektami, które są obecnie realizowane. Spółka w 

bieżącym roku skupi się na rozwoju działalności prasowej i wydawniczej w zakresie prasy 

regionalnej i portalu www.regionfakty.pl oraz związanej z dystrybucją nośników muzyki hip-

hop, produkowaną przez Pro-Rec S.A. Dodatkowo zostanie zwiększona efektywność 

zarządzania placówkami partnerskimi, aby jeszcze lepiej wykorzystać potencjał sprzedaży 

produktów bankowych. 

 

4.6. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

 

Spółka, biorąc pod uwagę jej rozmiary i zakres działania, nie prowadzi działalności badawczo-

rozwojowej. 

 

4.7. Informacje dotyczące nabyciu udziałów (akcji) własnych, a zwłaszcza o celu ich 

nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego 

reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich 

zbycia 

 

Spółka w roku 2014 nie nabywała własnych akcji. 

http://www.regionfakty.pl/
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4.8. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent 

jest na nie narażony 

 

W związku z działalnością Spółki na dwóch płaszczyznach: prowadzenia placówek 

partnerskich mBank S.A. oraz działalności inwestycyjnej, grupy ryzyka są uzależnione właśnie 

od tych segmentów. W zakresie działalności pośrednictwa finansowego największym ryzykiem 

jest wypowiedzenie umów franczyzowych przez Bank oraz pogorszenie się sytuacji 

ekonomicznej w systemie bankowym. Te dwa elementy są w najmniejszym stopniu zależne od 

działań Zarządu i ciężko jest im przeciwdziałać. W zakresie natomiast działalności 

inwestycyjnej największym ryzykiem jest źle zainwestowany kapitał czyli, nieprawidłowo 

dobrany projekt inwestycyjny. Odpowiednie analizy poszczególnych przedsięwzięć przez 

prawidłowo dobrany zespół mogą to ryzyko zminimalizować. 

 

Poniżej znajduje się wyszczególnienie najistotniejszych z punktu widzenia działalności Spółki 

ryzyk: 

 

RYZYKO ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM MAKROEKONOMICZYM 

Istotny wpływ na kondycję i rozwój nie tylko rynku finansowego, ale również całej gospodarki 

ma sytuacja ekonomiczna w Polsce. Do czynników makroekonomicznych , na które Spółka nie 

ma wpływu, to m.in. poziom i dynamika PKB, inflacja, poziom stóp procentowych, wysokość 

dochodów gospodarstw domowych czy stopa bezrobocia. Niekorzystne ukształtowanie się tych 

wskaźników może wpłynąć na spadek popytu na produkty bankowe oferowane w placówkach 

partnerskich Spółki, co z kolei może przełożyć się na wyniki finansowe. 

 

RYZYKO ZWIĄZANE Z KONIUNKTURĄ NA RYNKU KAPITAŁOWYM 

Niesprzyjająca koniunktura na rynku kapitałowym może mieć istotny wpływ na możliwość 

wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect spółek portfelowych w kolejnych latach. 

Dodatkowo istnieje ryzyko, że sytuacja na rynku wpłynie na niską wycenę akcji tych 

podmiotów, czego efektem może być pogorszenie sytuacji finansowej i zdolności do realizacji 

założonej strategii dezinwestycji. 

Spółka minimalizuje to ryzyko poprzez analizę wszelkich możliwych scenariuszy wyjścia z 

danego przedsięwzięcia, nie tylko przez rynek NewConnect. 

 

RYZYKO NIEZREALIZOWANIA PLANÓW FINANSOWYCH I SPRZEDAŻOWYCH 

I WYPOWIEDZENIA UMÓW PRZEZ MBANK S.A. 

Spółka, zgodnie z umowami z mBank S.A. w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów 

mBanku, zobowiązała się do realizacji rocznych, kwartalnych oraz miesięcznych planów 

sprzedażowych i finansowych. Istnieje ryzyko braku realizacji tych planów, co w najmniej 

prawdopodobnym scenariuszu może spowodować rozwiązanie umowy przez Bank. 

Spółka minimalizuje to ryzyko poprzez bieżące monitorowanie osiąganych wyników 

poszczególnych placówek partnerskich przez pryzmat zapisów umów franczyzowych oraz 

dokładny proces rekrutacji pracowników wraz ze stałym kontrolingiem ich działań. 
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5. Oświadczenie Zarządu 

 

5.1. Oświadczenie zarządu spółki Dase S.A. w sprawie rzetelności 

sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 r. do 

31.12.2014 r. 
 

 

Zarząd Dase S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe 

za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i dane porównywalne sporządzane zostały zgodnie 

z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki. 

Ponadto jej wynik finansowy oraz sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy 

obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną 

działalnością. 

 

 

 

 

 

Sebastian Owczarski – Prezes Zarządu 

 

 

Ewa Sala – Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 
5.2. Oświadczenie zarządu spółki Dase S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych. 

 
 

Zarząd Dase S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 

dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 

31.12.2014 r., 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. 

 

 

 

 

 

Sebastian Owczarski – Prezes Zarządu 

 

 

Ewa Sala – Wiceprezes Zarządu 
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6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 

 

Z powodu dużego rozmiaru pliku z raportem, zostanie on dodany jako osobny załącznik. 

 

7. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 

 

LP. ZASADA 

TAK/ 

NIE/ 

NIE 

DOTYCZY 

KOMENTARZ 

1. 
Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 

efektywną politykę informacyjną, zarówno z 

wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 

użyciem nowoczesnych technologii, 

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, 

umożliwiać transmitowanie obrad walnego 

zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 

rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go 

na stronie internetowej. 

TAK 

z wyjątkiem 

transmisji 

obrad 

walnego 

zgromadzenia 

Spółka stara się prowadzić jak 

najbardziej efektywną politykę 

informacyjną i umożliwia 

komunikację z analitykami i 

inwestorami za pomocą poczty 

elektronicznej, jak również 

komunikatorów internetowych. 

Nie udostępniamy jednak 

możliwości transmitowania obrad 

walnego zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci Internet, z 

racji braku konieczności 

wprowadzenia odpowiednich 

rozwiązań dających taką 

możliwość na danym etapie 

rozwoju. 

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, 
NIE 

Nie jest możliwe określenie 

pozycji Spółki. 

3.4. życiorysy zawodowe członków organów 

spółki, 
TAK 

Z wyjątkiem kilku członków Rady 

Nadzorczej 

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, 

TAK  

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 
NIE Spółka nie publikuje prognoz 
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założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy 

emitent takie publikuje), 

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, 

NIE 

DOTYCZY 

Do dnia publikacji raportu 

rocznego nie miały miejsca tego 

typu zdarzenia korporacyjne. Jeśli 

takie zdarzenia się pojawią to 

zostaną umieszczone na stronie 

internetowej. 

 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, 

NIE 

DOTYCZY 

Do dnia publikacji raportu 

rocznego nie miały miejsca tego 

typu zdarzenia. Jeśli się pojawią to 

zostaną umieszczone na stronie 

internetowej. 

3.17. informację na temat powodów odwołania 

walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub 

porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

NIE 

DOTYCZY 

Do dnia publikacji raportu 

rocznego nie miały miejsca tego 

typu zdarzenia. Jeśli się pojawią to 

zostaną umieszczone na stronie 

internetowej. 

3.18. informację o przerwie w obradach 

walnego zgromadzenia i powodach 

zarządzenia przerwy, 

NIE 

DOTYCZY 

Do dnia publikacji raportu 

rocznego nie miały miejsca tego 

typu zdarzenia. Jeśli się pojawią to 

zostaną umieszczone na stronie 

internetowej. 

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, 

NIE 

DOTYCZY 
Spółka obecnie nie korzysta z 

usług Autoryzowanego Doradcy 

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.   
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 3.23. 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. 

TAK  

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. 

NIE 

DOTYCZY 
Spółka obecnie nie korzysta 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. 

NIE 

DOTYCZY 
Spółka obecnie nie korzysta z 

usług Autoryzowanego Doradcy 

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu 

Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 

informacji niezbędnych do wykonywania 

obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

NIE 

DOTYCZY 
Spółka obecnie nie korzysta z 

usług Autoryzowanego Doradcy 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej wysokości 

wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 

rady nadzorczej, 

TAK  

 9.2. informację na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 

emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta 

usług w każdym zakresie. 

NIE 
Spółka nie korzystała w roku 2014 

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  
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11. Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy 

współpracy Autoryzowanego Doradcy, 

powinien organizować publicznie dostępne 

spotkanie z inwestorami, analitykami i 

mediami. 

NIE 

W opinii zarządu, mając na uwadze 

strukturę akcjonariatu, spotkania z 

inwestorami, analitykami i 

mediami nie są konieczne. 

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. 

NIE 

DOTYCZY 

Uchwała w sprawie emisji akcji 

pozbawia w całości 

dotychczasowych akcjonariuszy 

prawa poboru. 

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny 

zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu 

czasowego pomiędzy decyzjami 

powodującymi określone zdarzenia 

korporacyjne a datami, w których ustalane są 

prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń 

korporacyjnych. 

NIE 

DOTYCZY 

Do dnia publikacji raportu 

rocznego nie miały miejsca tego 

typu zdarzenia. 

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. 

NIE 

DOTYCZY 

Do dnia publikacji raportu 

rocznego nie miały miejsca tego 

typu zdarzenia. 

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. 

NIE 

DOTYCZY 

Do dnia publikacji raportu 

rocznego nie miały miejsca tego 

typu zdarzenia. 

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 

wypłaty dywidendy warunkowej może 

zawierać tylko takie warunki, których 

ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem 

ustalenia prawa do dywidendy. 

NIE 

DOTYCZY 

Do dnia publikacji raportu 

rocznego nie miały miejsca tego 

typu zdarzenia. 

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, 

TAK  
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 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. 

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. 

NIE 

DOTYCZY 

Do dnia publikacji raportu 

rocznego nie miały miejsca tego 

typu zdarzenia. 

17. Skreślony.   

 


