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List Zarządu do Akcjonariuszy 
 

Szanowni Państwo, 
 
Niniejszym pragnę przekazać Państwu raport roczny spółki Nemex S.A. za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia 2014 roku. Chciałbym przy tej okazji podkreślić, iż rok 2014 był trudnym okresem dla 
Spółki ze względu na liczne przeciwności, jak choćby bezpodstawne działania na szkodę Emitenta 
prowadzone przez jednego z jej partnerów biznesowych. Doprowadziło to do znacznego pogorszenia 
sytuacji majątkowej, finansowej i gospodarczej Nemex S.A., która utraciła możliwość prowadzenia 
swojej podstawowej działalności w części dotyczącej regulowania swoich zobowiązań wobec 
dostawców i usługodawców. 
 
Tym bardziej pragnę serdecznie podziękować Akcjonariuszom za zrozumienie oraz wsparcie, jakim 
obdarzyli Spółkę w tym trudnym dla niej okresie. Jednocześnie pragnę podziękować członkom Rady 
Nadzorczej, Pracownikom i Współpracownikom za ich wkład w rozwój Spółki. 
 
Rok 2014 był kolejnym rokiem rozwoju modelu ESCo oraz wszelkich usług oferowanych w ramach 
tego modelu. Cele biznesowe Emitenta w ciągu minionego roku znacznie ewoluowały poszerzając  
w istotny sposób potencjalne grono Klientów Spółki, a co za tym idzie wyraźnie zwiększając możliwe 
do uzyskania korzyści majątkowe. 
 
Zarząd skupia obecnie swoje działania na dwóch aspektach. Pierwszym z nich jest doprowadzenie 
Spółki do pełnej zdolności operacyjnej, a drugim rozwój działalności w kierunkach wyznaczonych  
w strategii działalności przygotowanej pod koniec 2014 roku. W ocenie Zarządu działania  
te przyczynią się do dynamicznego rozwoju Spółki, a w efekcie znacznego wzrostu jej wartości.  
 
 
Dariusz Milecki 
Prezes Zarządu 
Nemex S.A. 
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1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta 
 

Dane Spółki 

Firma:  Nemex S.A. 

Kraj:  Polska 

Siedziba:  Warszawa 

Adres:  00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51 

Telefon:  +48 22 266 04 47 

Poczta e-mail:  biuro@nemex.pl 

Strona www:  www.nemex.pl 

Numer KRS:  0000367556 

Oznaczenie Sądu:  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS 

REGON:  140845016 

NIP:  952-20-11-467 

 

Na dzień sporządzenia raportu rocznego skład organów Spółki był następujący: 

Zarząd 

Dariusz Milecki – Prezes Zarządu 

 

Rada Nadzorcza 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Wiesław Jasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Marian Jerczyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Eugeniusz Zamysłowski - Członek Rady Nadzorczej 

David Thomas - Członek Rady Nadzorczej 

Krzysztof Józef Przybysz - Członek Rady Nadzorczej 

Adam Udziela - Członek Rady Nadzorczej 
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Kapitał zakładowy i zmiany w kapitale zakładowym w 2014 roku oraz do dnia sporządzenia 
raportu 

Na dzień 1 stycznia 2014 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 8.485.250,00 zł. i dzielił się na: 

 5.300.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł. każda akcja, 

 1.015.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł. każda akcja, 

 3.315.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł. każda akcja, 

 4.000.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. każda akcja, 

 5.000.000 akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł. każda akcja, 

 59.000.000 akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. każda akcja, 

 7.222.500 akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł. każda akcja. 
 

W dniu 12 lutego 2014 roku Zarząd powziął informację o rejestracji akcji serii H oraz serii I, która była 

następstwem podjętych uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego o łączną kwotę 97.778.010 zł 

w drodze emisji 1.555.100 akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz 976.225.000 akcji zwykłych  

na okaziciela serii I przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24 lipca 2013 roku. 

 
Po rejestracji akcji serii H oraz serii I do dnia publikacji niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy 

Spółki nie uległ zmianie i wynosi 106 263 260,00 zł i dzieli się na: 

 5 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

 1 015 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

 3 315 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;  

 59 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

 7 222 500 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

 1 555 100 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

 976 225 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 
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Struktura akcjonariatu 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura akcjonariatu przedstawia się następująco: 

 Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba głosów 
Udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

WZ (%) 

1 
Ronaro Investment 
Limited * 

706.930.650 66,53 706.930.650 66,53 

2 
Advanced Capital 
Managment LTD** 

98.593.420 9,28 98.593.420 9,28 

3 
FCT Investment 
Limited * 

84.069.500 7,91 84.069.500 7,91 

4 Pozostali  16,28  16,28 

 Łącznie 1.062.632.600 100,00 1.062.632.600 100,00 

*Jedynym akcjonariuszem Ronaro Investment Limited i FCT Investment Limited jest Dariusz Milecki 
** Pan Dariusz Milecki pełni funkcję Dyrektora spółki Advanced Capital Management LTD 
 

Przedmiot działalności 

Na początku 2013 roku Emitent zaczął prowadzić działalności w nowym zakresie. Spółka Nemex S.A. 
rozpoczęła oferowanie swoim Klientom oszczędności energetycznych przy wykorzystaniu modelu 
ESCo pozwalającego na przeprowadzenie całego procesu od modernizacji po wymianę całej 
infrastruktury oświetleniowej bez zwiększania zadłużenia jednostki. Nemex S.A. oferowała bezpłatne 
dostarczenie i instalację źródeł oświetlenia LED. Rozliczenie inwestycji miało następować poprzez 
podział oszczędności, które Klient uzyskiwał przy wykorzystaniu dostarczonych urządzeń. 

Podpisując umowę MESA (Managed Energy Services Agreement) Klient miał zagwarantowane 
określone oszczędności, natomiast po stronie Nemex S.A. leżał wybór technologii i urządzeń, które 
pozwalały na minimalizację zużycia energii i jej kosztów u danego Klienta. 

Rok 2014 przyniósł rozszerzenie przedstawionego powyżej przedmiotu działalności o produkcję 
energii elektrycznej w oparciu o Odnawialne Źródła Energii oraz o budownictwo mieszkaniowe. 
Spółka rozpoczęła przygotowania do budowy własnych elektrowni fotowoltaicznych, które 
zapewniałyby energię elektryczną do oferowanych lamp ulicznych. Dodatkowo uzupełnienie oferty  
o budownictwo pozwoliło rozszerzyć zakres oferowanych Jednostkom Samorządu Terytorialnego 
oszczędności. 
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2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku 
obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego 

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu  

Na dzień 1 stycznia 2014 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: 

 Dariusz Milecki – Prezes Zarządu. 

W dniu 16 stycznia 2014 roku, podjęte zostały uchwały o powołaniu do składu Zarządu dwóch osób: 
Pani Urszuli Langer oraz Pana Steffena Schneidera.  

 

Z dniem 26 maja 2014 roku dr Dariusz Milecki złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki. 
Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 26 maja 2014 roku  
na stanowisko Prezesa Zarządu Pani Urszuli Langer.  

Z dniem 10 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu Pani Urszuli Langer  
ze składu Zarządu. Jednocześnie na stanowisko Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołała  
dr Dariusza Mileckiego, a z dniem 13 listopada 2014 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 
powołano Pana Steffena Schneidera. 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: 

 Dariusz Milecki – Prezes Zarządu, 

 Steffen Schneider – Wiceprezes Zarządu. 

Po okresie sprawozdawczym, w dniu 18 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę  
o odwołaniu ze składu Zarządu Pana Steffena Schneidera. Zatem na dzień sporządzenia niniejszego 
raportu skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: 

 Dariusz Milecki – Prezes Zarządu 

Rada Nadzorcza 

Na dzień 1 stycznia 2014 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby: 

 Eugeniusz Zamysłowski 

 Marian Jerczyński 

 Stanisław Janicki. 

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2014 roku podjęte zostały uchwały  
o odwołaniu z Rady Nadzorczej Pana Stanisława Janickiego, a także o powołaniu w jej skład 
następujących osób: prof. dr hab. inż. Andrzeja Wiesława Jasińskiego, Davida Thomasa,  
mec. Mariusza Saniewskiego oraz Krzysztofa Józefa Przybysza. 

W dniu 3 kwietnia 2014 roku Mecenas Mariusz Saniewski złożył rezygnację,  
a w dniu 14 kwietnia 2014 roku do składu Rady Nadzorczej powołano Pana Adama Udziela. Jego 
powołanie zostało zaakceptowane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu  
25 czerwca 2014 roku. 
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Zarówno na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak i na dzień publikacji niniejszego raportu skład Rady 
Nadzorczej jest następujący: 

 prof. dr hab. inż. Andrzej Wiesław Jasiński 

 Eugeniusz Zamysłowski 

 Marian Jerczyński 

 David Thomas 

 Krzysztof Józef Przybysz 

 Adam Maria Udziela 
 

Pozostałe istotne zdarzenia 

W styczniu 2014 roku Sąd wydał wyrok nakazujący Spółce zapłatę na rzecz spółki Polski Gaz S.A. 
kwoty 4.000.000 złotych tytułem ceny akcji spółki Gdańsk Terminal LPG S.A. Następnie wszczęta 
została egzekucja komornicza. Doprowadziło to do zablokowania rachunków bankowych Spółki  
i uszczuplenie jej majątku o wolne zasoby gotówkowe. 

W ramach zakończonej w styczniu 2014 roku subskrypcji akcji serii I spółka Nemex S.A. uzyskała 
prawa z akcji spółki Alder Optomechanical Corporation. Wskazane prawa z akcji miały stanowić 
tymczasowe zabezpieczenie możliwości rozliczenia przez Emitenta produkcji oraz dostawy 260.000 
lamp ulicznych.  Planowana sprzedaż praw z akcji Alder Optomechanical Corporation umożliwi Spółce 
w przyszłości uzyskanie prawa własności do lamp. 

Powyższe wydarzenia doprowadziły do sytuacji, w której Nemex S.A. nie miała środków  
na pokrywanie bieżących kosztów swojej działalności, w tym m.in. na wypłatę wynagrodzeń 
pracowników, dokonywanie opłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych  
od wynagrodzeń pracowniczych oraz składek ZUS od umów o pracę, a także regulowanie kosztów 
najmu biur przy ulicy Chłodnej 51 w Warszawie. 

W dniu 24 kwietnia 2014 roku Gmina Nowy Dwór ogłosiła w Biuletynie Zamówień Publicznych 
rozpoczęcie współpracy publiczno-prywatnej z Emitentem w trybie z wolnej ręki. Zamówienie dotyczy 
zarządzania przez Nemex S.A. usługami energetycznymi w zakresie oświetlenia ulicznego. 

Dnia 21 maja 2014 r. Gmina Platerów opublikowała ogłoszenie o zamiarze zawarcia z Nemex S.A. 
Umowy o Zarządzenie usługami energetycznymi w zakresie oświetlenia ulicznego.  

W dniu 26 maja 2014 roku powołana została spółka Nemex LPG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  
w której Emitent objął 100% udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 złotych. Do dnia 
sporządzenia niniejszego raportu spółka nie rozpoczęła prowadzenia działalności. 

Dnia 30 maja 2014 roku Gmina Połaniec zakończyła procedurę przetargową i przyjęła przedstawioną 
ofertę przez spółkę Nemex S.A. na objęcie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości 
znajdujących się na obszarze terenów inwestycyjnych objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną 
„Starachowice” S.A. – Podstrefa Połaniec o łącznej powierzchni 9,33 ha. Spółka uzyskała  
też  pozwolenie na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”. 

W Specjalnej Strefie Ekonomicznej Nemex S.A. planuje inwestycję polegającą na uruchomieniu 
fabryki elementów prefabrykowanych do budowy domów i mieszkań z wykorzystaniem 
proekologicznych rozwiązań technologicznych. Planowana wartość inwestycji wynosi 152 mln 
złotych. Wydatki mają zostać poniesione do końca 2015 roku. Emitent planuje zatrudnić co najmniej 
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1000 nowych pracowników w terminie do 31 grudnia 2016 roku i utrzymać zatrudnienie na tym 
poziomie do końca 2021 roku. 

W dniu 23 czerwca 2014 roku pomiędzy Nemex S.A. a Gminą Nowy Dwór została zawarta umowa 
zarządzania usługami energetycznymi. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Emitenta  
na rzecz Gminy usługi zarządzania usługami energetycznymi w zakresie infrastruktury oświetleniowej 
polegającej na optymalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej i innych kosztów związanych  
z jej funkcjonowaniem. Umowa zawarta została na 25 lat licząc od dnia zakończenia modernizacji 
infrastruktury oświetleniowej. 

W czerwcu 2014 roku Emitent powziął informację o rejestracji oddziału Spółki na terenie Federalnej 
Republiki Niemiec. Oddział funkcjonuje w strukturze Nemex S.A. jako zorganizowana część 
przedsiębiorstwa. 

W dniu 27 listopada 2014 roku Emitent powziął informację o rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców 
spółki Nemex Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent objął 100% 
udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 złotych. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu 
spółka nie rozpoczęła prowadzenia działalności. 

W dniu 10 grudnia 2014 roku Emitent powziął informację o rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców 
spółki Nemex Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent objął 100% udziałów o łącznej 
wartości nominalnej 5.000 złotych. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu spółka nie rozpoczęła 
prowadzenia działalności. 

W dniu 23 grudnia 2014 roku Zarząd opublikował strategię działalności Grupy Kapitałowej Nemex 
S.A. na rok 2015 oraz kolejne lata. Zgodnie z tą strategią podstawowy przedmiot działalności Grupy 
będzie obejmował następujące obszary: 

1. wymiana oświetlenia w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz na rzecz osób prawnych  

i fizycznych, 

2. budowa mieszkań komunalnych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, 

3. budowa elektrowni wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii oraz obrót energią elektryczną, 

4. obrót paliwami ciekłymi oraz gazem LPG i LNG. 

Istotne zdarzenia, które nastąpiły po zakończeniu roku obrotowego 

W dniu 13 stycznia 2015 roku Nemex S.A. uzyskała sądową klauzulę wykonalności przeciwko 
dostawcy tj. spółce Alder Germany GmbH i zleciła kancelarii BRP Renaud & Partner w Stuttgarcie 
odzyskanie aktywów spółki Alder Germany GmbH. W ocenie Zarządu pozwoli to na wznowienie 
dostaw części do montażu lamp ulicznych i realizowanie przez Spółkę Umów Zarządzania Usługami 
Energetycznymi, które będą zawierane w formie przetargów z wolnej ręki w gminach w całej Unii 
Europejskiej zgodnie z opinią prawną przygotowaną dla Nemex S.A. przez prof. dr hab. Piotra 
Zapadkę. 

W lutym 2015 roku Spółka dokonała zdeponowania wszystkich akcji serii E, F, G, H oraz I w Domu 
Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. Umożliwiło to uporządkowanie rejestracji wszelkich 
zmian własnościowych akcji powyższych serii. 

W dniu 13 maja 2015 roku Emitent powziął informację o rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców 
spółek Nemex MLX Sp. z o.o. oraz Nemex CEH Sp. z o.o. Siedzibą obu spółek jest Warszawa. W każdej 
ze spółek Emitent objął 100% udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 złotych. Do dnia 
sporządzenia niniejszego raportu spółki nie rozpoczęły prowadzenia działalności. 
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W pierwszym kwartale 2015 roku jeden z akcjonariuszy Nemex S.A. - spółka Financial  
& Capital Trust S.A. – podjęła działania zmierzające do spłaty wszystkich zobowiązań Spółki. 
Poczynione uzgodnienia zakładają, że spółka Financial & Capital Trust S.A. dokona spłaty zobowiązań 
Spółki poprzez zakup istniejących długów, a następnie dokona rozliczenia z Nemex S.A poprzez 
objęcie nowych akcji Spółki, które zostaną wyemitowane specjalnie w tym celu. Spółki dokonają 
wówczas wzajemnej kompensaty zobowiązań, dzięki czemu Nemex S.A. uwolni się od większości 
swoich zobowiązań. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu spółka Financial & Capital Trust S.A. 
dokonała już spłaty części zobowiązań wobec pracowników Spółki, a także części jej kontrahentów. 
Ponadto trwają rozmowy z kolejnymi osobami i podmiotami mające na celu spłatę wszystkich 
istniejących zobowiązań. 

Od początku roku trwały również negocjacje ze spółką Polski Gaz S.A. dotyczące bezwzględnego 
umorzenia egzekucji komorniczej oraz powrotu do planowanej wspólnej inwestycji w terminal 
LPG. Jednak w czerwcu 2015 roku Zarząd Nemex S.A., opierając się o dokumenty otrzymane od spółki 
Polski Gaz S.A., złożył oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli 
złożonego pod wpływem błędu. W oświadczeniu wskazano, iż Nemex S.A. uchyla się od skutków 
zawarcia umowy o współpracy ze spółką Polski Gaz S.A., o której Emitent informował w raporcie 
bieżącym nr 25/2013 z dnia 26.03.2013 r., a także umowy zakupu akcji spółki Gdańsk Terminal LPG 
S.A., o której Emitent informował w raporcie nr 35/2013 z dnia 19.06.2013 r. W następstwie 
wskazanego oświadczenia w dniu 18 czerwca 2015 roku do sądu złożony został pozew przeciwko 
spółce Polski Gaz S.A. o stwierdzenie nieważności wskazanych powyżej umów. 

Pod koniec czerwca 2015 roku Emitent zawarł umowe regulującą ogólne zasady współpracy przy 

realizacji inwestycji polegającej na budowie 1.000 (słownie: jednego tysiąca) elektrowni 
fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 1MW każda. Zobowiązania Nemex S.A. obejmują 
powołanie łącznie 1.000 (słownie: jednego tysiąca) spółek celowych w oparciu o informacje 
uzyskane od drugiej strony umowy, a także uzyskanie finansowania w wysokości co najmniej 
1 miliona euro lub materiałów, produktów i usług wystarczających do wykonania elektrowni 
fotowoltaicznych na wniesionych do spółek celowych gruntach.  

3. Aktualna i przyszła sytuacja finansowa Spółki 
 

Wybrane jednostkowe dane finansowe za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wraz z danymi 
porównawczymi oraz dane przeliczone na euro. 

Wybrane pozycje z Rachunku Zysków i Strat 

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 i zrównane z nimi 
39 257,39 21 901,84 9 370,65 5 201,10 

Koszty działalności operacyjnej 2 945 220,40 1 330 647,80 703 017,23 315 993,30 

Amortyzacja 21 670,92 11 832,86 5 172,80 2 809,99 

Zysk (strata) brutto na sprzedaży -2 905 963,01 -1 308 745,96 -693 646,59 - 310 792,20 

Zysk (strata) brutto na działalności 
operacyjnej 

-2 918 944,45 
- 

2 174 015,04 
-696 745,23 - 516 270,49 

Zysk (strata) brutto -2 924 843,41 
- 

8 143 708,75 
-698 153,29 - 1 933 913,26 
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Zysk (strata) netto -2 924 843,41 
- 

8 428 646,75 
-698 153,29 -2 001 578,43 

 

Wybrane pozycje z Bilansu 

Wybrane dane finansowe 
PLN EUR 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

Aktywa trwałe 724 400,55 471 090,37 169 955,32 113 592,39 

Aktywa obrotowe 102 069 835,51 4 627 380,05 23 947 126,08 1 115 784,16 

Należności krótkoterminowe 369 948,74 224 306,64 86 795,57 54 086,28 

Inwestycje krótkoterminowe 740,55 727 036,83 173,74 175 307,88 

Kapitał własny 94 370 560,34 - 482 606,25 22 140 759,76 -116 369,18 

Kapitał podstawowy 106 263 260,00 8 485 250,00 24 930 966,85 2 046 019,00 

Kapitał zapasowy 69 238,87 69 238,87 16 244,49 16 695,33 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -9 037 095,12 - 608 448,37 -2 120 239,10 -146 713,05 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

8 423 675,72 5 581 076,67 1 976 321,64 1 345 745,72 

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

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

7 529 888,66 4 684 799,61 1 766 625,69 1 129 629,54 

 

Wskazane powyżej dane finansowe zostały przeliczone na euro przy uwzględnieniu następujących 
kursów walutowych: 

 2014 2013 

Dane z Rachunku Zysków i Strat 4,1894 4,2110 

Dane z Bilansu 4,2623 4,1472 

 

Analogicznie jak w ubiegłym roku poziom wygenerowanych przez Spółkę przychodów wynikał przede 
wszystkim z charakterystyki usług oferowanych przez Nemex S.A. oraz obowiązujących przepisów 
prawa. Pod koniec 2014 roku Spółka wypracowała mechanizm prawny umożliwiający zwiększenie 
wartości podpisywanych umów z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Jednak dopiero na 
początku 2015 roku mechanizm ten został potwierdzony opinią prawną przygotowaną na zlecenie 
Spółki przez Prof. Piotra Zapadkę. 

Drugim bardzo istotnym czynnikiem mającym wpływ na sytuację majątkową, finansową  
i gospodarczą Emitenta było zablokowanie rachunków bankowych przez komornika w związku  
z postępowaniem egzekucyjnym na podstawie wyroku sądowego uzyskanego przez spółkę Polski Gaz 
S.A. Zajęcie rachunku doprowadziło do pozbawienia Nemex S.A. wszelkich wolnych środków 
pieniężnych, co uniemożliwiło regulowanie większości zobowiązań. Część wierzycieli Nemex S.A. 
podjęła kroki prawne prowadzące do kolejnych zajęć komorniczych i dalszego pogarszania sytuacji 
Spółki. 

Strata finansowa netto poniesiona przez Spółkę w 2014 roku była spowodowana w głównej mierze 
kosztami nabywanych usług, a także kosztami wynagrodzeń pracowników. 
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Spółka nie publikowała prognoz na rok 2014 i lata następne. 

NEMEX S.A. zamierza finansować rozwój swojej działalności w oparciu o środki pochodzące  
od inwestorów zewnętrznych, a także nie wyklucza się emisji instrumentów dłużnych. 

4. Przewidywany rozwój Spółki 
 

Zarząd w kolejnych okresach planuje podejmować działania zmierzające do rozwoju działalności 
Grupy Kapitałowej Emitenta w kierunkach wskazanych w strategii działalności opublikowanej pod 
koniec 2014 roku raportem bieżącym nr 66/2014.  

Będzie to wymagało pozyskiwania dodatkowego kapitału oraz zwiększania liczby zatrudnionych 
pracowników. Opracowany przez Zarząd model biznesowy łączący wskazane w strategii obszary 
pozwoli osiągnąć wiele efektów synergii, dzięki czemu możliwe będzie uzyskiwanie zdecydowanie 
korzystniejszych niż dotychczas wyników finansowych.  

Wskazane powyżej działania mogą wiązać się z koniecznością pozyskania dodatkowych środków  
od inwestorów zewnętrznych. Z tego powodu Zarząd nie wyklucza przeprowadzania kolejnych 
podwyższeń kapitału. 

5. Posiadane oddziały (Zakłady)  
 

Spółka na dzień 31 grudnia 2014 r. posiada niezależny oddział w Niemczech funkcjonujący pod nazwą 
Nemex S.A. Zweigniederlassung Deutschland.   

6. Opis organizacji grupy kapitałowej  
 

NEMEX S.A. posiadała na dzień 31 grudnia 2014 roku udziały/akcje w następujących spółkach: 

Nemex JST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

Spółka została zarejestrowana w dniu 13 listopada 2013 roku. Kapitał zakładowy Nemex JST Sp. z o.o. 
wynosi 5.000 złotych, a wszystkie udziały zostały objęte przez Nemex S.A. i opłacone wkładem 
pieniężnym.  

Spółka nie podlegała konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1. Ustawy o rachunkowości ze względu  
na nieprowadzenie działalności przez spółkę.   

Gdańsk Terminal LPG S.A. z siedzibą w Gdańsku 

Nemex S.A. nabyła akcje Gdańsk Terminal LPG S.A. w dniu 18 czerwca 2013 roku. 

Emitent posiada 677 184 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje  
o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 80% kapitału zakładowego Gdańsk Terminal LPG 
S.A. i uprawniają do wykonywania 80% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
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Spółka nie podlegała konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1. Ustawy o rachunkowości ze względu  
na nieprowadzenie działalności przez spółkę, a obecnie dodatkowo ze wzglęu na istotne ograniczenia 
w sprawowaniu kontroli nad tą spółką. 

Alder Germany GmbH z siedzibą w Backnang 

Nemex S.A. nabyła akcje Alder Germany GmbH w dniu 30 lipca 2013 roku. 

Nemex S.A. posiada 19.002 (dziewiętnaście tysięcy dwa) udziały w spółce Alder Germany GmbH  
z siedzibą w Backnang („Alder”), które stanowią 76,008% kapitału zakładowego tej spółki. Wartość 
nominalna każdego udziału wynosi 1,00 (jeden) euro.  

Spółka nie podlegała konsolidacji na podstawie art. 57 ust. 2. Ustawy o rachunkowości ze względu  
na występowanie istotnych ograniczeń w sprawowaniu kontroli nad organami kierującymi tą spółką.  

Nemex Communication Sp. z o.o. 

Spółka została zarejestrowana w dniu 27 listopada 2014 roku. Kapitał zakładowy Nemex 
Communication Sp. z o.o. wynosi 5.000 złotych, a wszystkie udziały zostały objęte przez Nemex 
S.A. i opłacone wkładem pieniężnym. 

Spółka nie podlegała konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1. Ustawy o rachunkowości ze względu  
na nieprowadzenie działalności przez spółkę.   

Nemex Trade Sp. z o.o. 

Spółka została zarejestrowana w dniu 10 grudnia 2014 roku. Kapitał zakładowy Nemex Trade Sp. 
z o.o. wynosi 5.000 złotych, a wszystkie udziały zostały objęte przez Nemex S.A. i opłacone 
wkładem pieniężnym. 

Spółka nie podlegała konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1. Ustawy o rachunkowości ze względu  
na nieprowadzenie działalności przez spółkę.   

 

Po okresie sprawozdawczym Spółka oprócz wymienionych wyżej akcji/udziałów Spółek weszła  
w posiadanie udziałów w następujących podmiotach: 

Nemex NWK Sp. z o.o. 

Spółka została zarejestrowana w dniu 8 stycznia 2015 roku. Kapitał zakładowy Nemex NWK  
Sp. z o.o. wynosi 5.000 złotych, a wszystkie udziały zostały objęte przez Nemex S.A. i opłacone 
wkładem pieniężnym. 

Spółka nie podlegała konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1. Ustawy o rachunkowości ze względu  
na nieprowadzenie działalności przez spółkę.   

Nemex MLX Sp. z o.o. 

Spółka została zarejestrowana w dniu 29 kwietnia 2015 roku. Kapitał zakładowy Nemex MLX  
Sp. z o.o. wynosi 5.000 złotych, a wszystkie udziały zostały objęte przez Nemex S.A. i opłacone 
wkładem pieniężnym. 
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Spółka nie podlegała konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1. Ustawy o rachunkowości ze względu  
na nieprowadzenie działalności przez spółkę.   

Nemex CEH Sp. z o.o. 

Spółka została zarejestrowana w dniu 30 kwietnia 2015 roku. Kapitał zakładowy Nemex CEH  
Sp. z o.o. wynosi 5.000 złotych, a wszystkie udziały zostały objęte przez Nemex S.A. i opłacone 
wkładem pieniężnym. 

Spółka nie podlegała konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1. Ustawy o rachunkowości ze względu  
na nieprowadzenie działalności przez spółkę.   

7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 
 

Spółka nie prowadzi działań w dziedzinie badań i rozwoju. 

8. Podstawowe czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki 
 

Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych akcjonariuszy 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego głównymi akcjonariuszami  
Nemex S.A. są spółki Ronaro Investment Ltd oraz FCT Investment Ltd, obie z siedzibą w Wielkiej 
Brytanii (posiadają one akcje stanowiące 74,44% kapitału zakładowego Nemex S.A. oraz 
uprawniające do 74,44% głosów na Walnym Zgromadzeniu). Oznacza to, że Ronaro Investment Ltd 
oraz FCT Investment Ltd mają praktycznie dominujący wpływ na decyzje Walnego Zgromadzenia.  

Ryzyko związane z rozwojem tradycyjnej technologii oświetleniowej 

Na rynku technologii oświetleniowej istnieje silna konkurencja, w szczególności w zakresie 
tradycyjnej technologii. W Polsce bezpośrednim rywalem oświetlenia w technologii LED  
w najbliższych kilku latach będzie oświetlenie sodowe i w mniejszym stopniu wysokosprawne 
oświetlenie metalohalogenowe. W tych technologiach w ostatnich latach pojawiły się nowe 
udoskonalenia przyczyniające się do poprawy ich efektywności. Przeprowadzone badania rynku 
wykazały, iż efektywność oświetlenia sodowego jest dzisiaj ok. 20% wyższa niż 10 lat temu. 
Udoskonalenia technologii lamp wysokoprężnych, przywiązanie klientów do określonych rozwiązań, 
ostrożność w podejściu do nowych technologii mogą stanowić dla Nemex S.A. czynnik ryzyka, który 
może wydłużyć czas realizacji założonej strategii. Jednocześnie badania techniczne i prognozy 
wskazują, iż oświetlenie LED stanowi kolejny etap rozwoju technologii oświetlenia i dysponuje 
największym potencjałem rozwoju.  

Ryzyko związane z dynamiką rozwoju technologii LED 

Duży potencjał wzrostu efektywności LED sprawia, że możliwe jest wprowadzanie udoskonaleń tej 
technologii znacznie szybciej niż w innych technologiach oświetleniowych. Taka sytuacja zmusza 
uczestników rynku tego produktu do ciągłego rozwoju stosowanej technologii. Istnieje zatem ryzyko 
pojawiania się na rynku kolejnych generacji oświetlenia w technologii LED, które będą wydajniejsze 
niż produkty stosowane przez Nemex S.A. Jednak dostawcy, z którymi współpracuje Nemex S.A.,  
to liderzy w dziedzinie oświetlenia LED. Jednym z celów podejmowanych przez nich działań jest 
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utrzymanie przewagi technologicznej oraz stały rozwój oferowanego produktu, dzięki czemu można 
ograniczyć przedstawione powyżej ryzyko.  

Ryzyko związane ze świadomością korzyści płynących z modelu ESCo 

Modernizacja oświetlenia jest kosztowną inwestycją i często przekracza możliwości finansowe 
Jednostek Samorządu Terytorialnego. Podstawowa modernizacja systemu polega na wymianie 
istniejących opraw i źródeł światła na energooszczędne. Konieczność modernizacji oświetlenia ulic  
w wielu gminach wynika przede wszystkim ze stanu technicznego i awaryjności oświetlenia.  
Proponowany przez Nemex S.A. model współpracy opierający się na partycypacji  
w oszczędnościach energii zakłada niewielkie ryzyko właściciela infrastruktury w zakresie 
ekonomicznego aspektu przedsięwzięcia. Jednak jest to model wysoce innowacyjny i przez  
to mało rozpowszechniony na terytorium Polski. Model ten zakłada również długoterminową 
współpracę, dlatego może zaistnieć ryzyko obawy przed podjęciem decyzji o zmianie oświetlenia  
w proponowanym modelu oraz związanymi z tym zobowiązaniami. Nemex S.A. poprzez działania 
informacyjno-promocyjne stara się i będzie się starała prowadzić do zwiększania stanu świadomości 
w zakresie korzyści, jakie płyną ze stosowania wykorzystywanego przez Spółkę modelu.  

Ryzyko związane z sytuacją finansową Emitenta 

Obecna sytuacja finansowa Emitenta jest w głównej mierze uzależniona od postępowania 
egzekucyjnego prowadzonego przez komornika na wniosek spółki Polski Gaz S.A. w oparciu o wyrok 
sądowy nakazujący zapłatę przez Nemex S.A. na rzecz Polski Gaz S.A. kwoty 4.000.000 złotych. Zarząd 
Emitenta prowadził rozmowy ze spółką Polski Gaz S.A. mające na celu umorzenie tego postępowania, 
jednak mimo deklaracji składanych przez Zarząd Polski Gaz S.A. takie umorzenie nie nastąpiło.  
Zarząd Nemex S.A. podjął więc kolejne działania zmierzające do rozwiązania tej sytuacji – został 
złożony pozew o stwierdzenie nieważności m.in. umowy, z której wynika obowiązek zapłaty 
wspomnianej kwoty. W przypadku uzyskania pozytywnego wyroku sądowego będzie istniała 
podstawa do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Istnieje jednak ryzyko, że do tego czasu 
sytuacja finansowa Emitenta może pozostawać trudna z uwagi na brak możliwości dysponowania 
jakimikolwiek środkami finansowymi. 
 

Ryzyko związane z wygranym przetargiem na dzierżawę wieczystą gruntu na terenie Gminy 
Połaniec 

Pod koniec maja 2014 roku Gmina Połaniec zakończyła procedurę przetargową i przyjęła 
przedstawioną ofertę przez spółkę Nemex S.A. na objęcie w użytkowanie wieczyste na 99 lat 
nieruchomości znajdujących się na obszarze terenów inwestycyjnych objętych Specjalną Strefą 
Ekonomiczną „Starachowice” S.A. – Podstrefa Połaniec o łącznej powierzchni 9,33 ha.  
Zgodnie z warunkami przetargu Emitent jest zobowiązany zakończyć inwestycję w ciągu dwóch  
lat od dnia podpisania aktu notarialnego oddania nieruchomości w użytkowanie oraz zatrudnić  
w wybudowanej fabryce 1 000 osób. W przypadku niewywiązania się ze wskazanych zobowiązań 
Spółka będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 1 500 złotych brutto za każdą 
niezatrudnioną osobę w stosunku miesięcznym. 
Istnieje zatem ryzyko, że w przypadku braku pozyskania dodatkowych środków finansowych Emitent 
nie będzie w stanie wywiązać się z podjętych zobowiązań. Dodatkowo takie samo ryzyko związane 
jest z utrzymywaniem się zajęcia komorniczego na rachunku bankowym Nemex S.A. w związku  
z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym na wniosek spółki Polski Gaz S.A. 
Konieczność zapłaty kary umownej może wówczas doprowadzić do znaczącego pogorszenia sytuacji 
finansowej i majątkowej Emitenta oraz w efekcie jego upadłości. 
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Należy jednak wskazać, iż do dnia dzisiejszego Zarząd Nemex S.A. nie podpisał aktu przejęcia 
nieruchomości, a zatem ryzyko konieczności zapłaty kar umownych nie istnieje. W zamian istnieje 
ryzyko utraty możliwości budowy planowanego zakładu produkcyjnego na terenie Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Starachowice”. 

Ryzyko związane z utworzeniem oddziału w Niemczech 

Pod koniec czerwca 2014 roku Emitent otrzymał informację o rejestracji oddziału Nemex S.A.  
na terenie Niemiec. Wskazany oddział został utworzony w celu oferowania usług Spółki gminom  
w Niemczech. Dotychczas jednak żadna z nich nie podpisała ze Spółką umowy na wymianę 
oświetlenia ulicznego. 
Istnieje zatem ryzyko, że decyzja o uruchomieniu oddziału w Niemczech okaże się błędna,  
a utrzymywanie oddziału będzie prowadziło do generowania kosztów bez jednoczesnego zwiększania 
przychodów, co będzie skutkowało powiększaniem straty. W takiej sytuacji Zarząd Spółki może 
podjąć decyzję o zamknięciu oddziału.  
Jednak w ocenie Zarządu rynek niemiecki stanowi obszerne źródło potencjalnych Klientów dla Nemex 
S.A. i dlatego utrzymuje zasadność podjętej decyzji o uruchomieniu oddziału na terenie Niemiec. 

Ryzyko związane z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym na wniosek spółki Polski Gaz S.A. 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu stale prowadzone jest postępowanie egzekucyjne  
na wniosek spółki Polski Gaz S.A. Dla Emitenta oznacza to brak możliwości swobodnego 
dysponowania własnymi środkami pieniężnymi, co przekłada się negatywnie na sytuację finansową  
i gospodarczą Spółki.  
Zarząd Emitenta podjął działania zmierzające do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Istnieje 
jednak ryzyko, że ze względu na długi czas oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy sądowej 
umorzenie postępowania egzekucyjnego nie nastąpi w krótkim czasie. To może z kolei oznaczać 
długotrwałe utrzymywanie się trudnej sytuacji finansowej Emitenta. 

Ryzyko związane z pozwem złożonym przeciwko spółce Polski Gaz S.A. 

W czerwcu 2015 roku Nemex S.A. złożyła pozew do sądu cywilnego o stwierdzenie nieważności 
umów zawartych w 2013 roku ze spółką Polski Gaz S.A. Istnieje ryzyko, że po przeprowadzeniu 
postępowania sąd uzna, iż nie ma podstaw do wydania wyroku korzytnego dla Spółki. W takiej 
sytuacji Nemex S.A. nie miałaby podstaw do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie postępowania 
egzekucyjnego prowadzonego przez komornika, a wówczas sytuacja fianansowa Emitenta byłaby 
bardzo trudna. 
Jednak w ocenie kancelarii prawnej reprezentującej Spółkę istnieją solidne podstawy do stwierdzenia 
nieważności wskazanych umów, stąd zdaniem Zarządu niniejsze ryzyko pozostaje nieznaczne. 

Ryzyko związane z rozliczaniem istniejących zobowiązań przez akcjonariusza Spółki 

Ze względu na prowadzone postępowanie egzekucyjne przeciwko Nemex S.A. Spółka nie ma 
praktycznie możliwości regulowania swoich zobowiązań. Z tego powodu jednen z jej akcjonariuszy – 
spółka Financial & Capital Trust S.A. – podjęła działania zmierzające do spłaty istniejących zaległych 
zobowiązań Emitenta. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu część byłych pracowników oraz 
wierzycieli Spółki została spłacona, a także trwają rozmowy z kolejnymi wierzycielami.  
Istnieje jednak ryzyko, że mimo gotowości spółki Financial & Capital Trust S.A do spłaty istniejących 
zobowiązań Emitenta, wierzyciele nie będą zainteresowani przeprowadzeniem takiego rozliczenia 
przez inny podmiot niż Nemex S.A. W takiej sytuacji część wierzycieli nie będzie mogła zostać 
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rozliczona, przez co Spółka nadal może posiadać zobowiązania, których nie będzie mogła uregulować 
przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego. 

Ryzyko związane z przyjętą strategią działalności na rok 2015 i kolejne lata 

W grudniu 2014 roku Zarząd opublikował strategię działalności na rok 2015 oraz kolejne lata. 
Wskazano w niej, iż Spółka będzie prowadziła działalność obejmującą takie obszary jak: wymiana 
oświetlenia w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz na rzecz osób prawnych i fizycznych, 
budowa mieszkań komunalnych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, budowa elektrowni 
wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii oraz obrót energią elektryczną, obrót paliwami ciekłymi 
oraz gazem LPG i LNG. 
Istnieje ryzyko, iż działania podejmowane przez Nemex S.A. nakierowane na realizację tej strategii 
okażą się nietrafione, a przez to będą skutkowały pogorszeniem sytuacji finansowej Emitenta z uwagi 
na konieczność ponoszenia określonych kosztów przy jednoczesnym braku uzyskania spodziewanych 
przychodów.  
Zarząd pragnie jednak podkreślić, iż przygotowując wspomnianą strategię opierał się na analizie 
potencjalnych możliwości oraz związanych z tym ryzyk. Dlatego w ocenie Zarządu ryzyko poniesienia 
przez Emitenta znacznych strat w wyniku realizacji przedstawionej strategii pozostaje nieznaczne. 

9. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego  
 

Nie dotyczy.  

10. Zatrudnienie  

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Spółka zatrudniała dziewięciu pracowników na podstawie umowy  
o pracę.  

11. Pozostałe informacje 
 

Spółka nie prowadziła w 2014 roku badań rozwojowych.  
Spółka nie dokonywała w 2014 roku transakcji nabycia lub zbycia akcji własnych. 
Spółka nie stosowała w 2014 roku instrumentów finansowych do zabezpieczania ryzyka. 
 

12. Informacja o wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz 
Autoryzowanego Doradcy w 2014 roku 

 
Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu Spółki w 2014 roku wyniosła: ... zł netto. 
Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku nie pobierali wynagrodzenia. 
W 2014 roku Spółka nie współpracowała z Autoryzowanym Doradcą. 
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13. Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których 
mowa w dokumencie „Dobre Praktyki  Spółek notowanych na NewConnect” 

 

Zasada  Zakres stosowania 
Wyjaśnienia dotyczące stosownia danej 
zasady 

1  
Prowadzenie przejrzystej i efektywnej 
polityki informacyjnej z wykorzystaniem, 
jak i z użyciem nowoczesnych technologii 

TAK/NIE Z wyłączeniem transmisji obrad 
Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 
Internet, rejestrowania przebiegu obrad i 
upubliczniania go na stronie internetowej. 
Zdaniem Zarządu koszty z tym związane są 
niewspółmierne do potencjalnych korzyści i w 
obecnej sytuacji nie znajdują uzasadnienia. 

2  

Zapewnienie efektywnego dostępu do 
informacji niezbędnych do oceny sytuacji 
i perspektyw Spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania 

TAK 

3  
Prowadzenie korporacyjnej strony 
internetowej i zamieszczanie na niej: 

TAK www.nemex.pl 
 

3.1 
podstawowych informacji o Spółce i jej 
działalności 

TAK 

3.2 
opisu działalności, ze wskazaniem 
rodzaju działalności z której uzyskuje 
najwięcej przychodów 

TAK 

3.3 
opisu rynku, na którym działa wraz z 
określeniem pozycji na nim 

TAK 

3.4 
życiorysów zawodowych członków 
organów Spółki 

TAK 

3.5 

informacji o powiązaniach Członków 
Rady Nadzorczej z akcjonariuszami 
reprezentującymi nie mniej niż 5% 
ogólnej liczby głosów 

TAK 

3.6 dokumentów korporacyjnych Spółki TAK 

3.7 zarysu planów strategicznych Spółki TAK 

3.8. 
opublikowanych prognoz wyników 
finansowych na bieżący rok 

TAK 

3.9 
Struktury akcjonariatu, ze wskazaniem 
głównych akcjonariuszy i akcji w wolnym 
obrocie 

TAK 

3.10 
Danych oraz kontaktu do osoby, która 
jest odpowiedzialna za relacje 
inwestorskie i kontakt z mediami 

TAK 

3.11 (skreślony)  

3.12 
Opublikowanych raportów bieżących i 
okresowych 

TAK 

3.13 
Kalendarz zaplanowanych dat publikacji 
raportów okresowych, walnych 
zgromadzeń 

TAK 

http://www.nemex.pl/
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3.14 

Informacji na temat zdarzeń 
korporacyjnych, takich jak wypłata 
dywidendy oraz innych zdarzeń 
skutkujących nabyciem, lub 
ograniczeniem praw po stronie 
akcjonariusza 

TAK Zarząd będzie publikował informacje o 
tego typu zdarzeniach, pod warunkiem, że one 
nastąpią 

3.15 (skreślony)  

3.16 
Pytań akcjonariuszy dotyczących spraw 
objętych porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia, wra z odpowiedziami 

TAK Emitent będzie stosował tę zasadę, o ile 
wystąpią takie sytuacje 

3.17 

Informacji na temat powodów odwołania 
Walnego Zgromadzenia, zmiany terminu, 
lub porządku obrad wraz z 
uzasadnieniem 

TAK Emitent będzie stosował tę zasadę, o ile 
wystąpią takie sytuacje 

3.18 
Informacji o przerwach w obradach 
Walnego Zgromadzenia i powodach ich 
zarządzenia 

TAK Emitent będzie stosował tę zasadę, o ile 
wystąpią takie sytuacje 

3.19 
Informacji na temat podmiotu, z którym 
Spółka podpisała umowę o świadczenie 
usług Autoryzowanego Doradcy 

TAK 

3.20 
Informacji na temat podmiotu, który 
pełni funkcję Animatora Akcji Emitenta 

TAK 

3.21 
Dokumentu Informacyjnego 
opublikowanego w ciągu ostatnich 12 
miesięcy 

TAK 

3.22 (skreślony)  

4 
Strona internetowa w języku polskim lub 
angielskim. 

TAK 

5 
Wykorzystanie sekcji relacji 
Inwestorskich na stronie 
GPWInfoStrefa.pl 

NIE Emitent publikuje wszelkie niezbędne 
informacje na swojej stronie internetowej, 
aczkolwiek nie wyklucza rozpoczęcia 
przekazywania informacji poprzez 
www.GPWInfoStrefa.pl 

6 
Utrzymywanie kontaktu z 
przedstawicielami Autoryzowanego 
Doradcy 

TAK 

7 
Niezwłoczne informowanie 
Autoryzowanego Doradcy o istotnych 
zdarzeniach 

TAK 

8 
Zapewnienie Autoryzowanemu Doradcy 
dostępu do wszelkich dokumentów i 
informacji 

TAK 

9 Emitent przekazuje w raporcie rocznym:  

9.1 
Informacje na temat wynagrodzenia 
członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

TAK 

9.2 
Informacje na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy 

TAK 

http://www.gpwinfostrefa.pl/
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10 
Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej 
uczestniczą w obradach Walnego 
Zgromadzenia 

TAK 

11 
Spotkania z inwestorami, analitykami, 
mediami 

NIE Dotychczas Emitent nie organizował 
spotkań z inwestorami, analitykami i mediami, 
aczkolwiek w przyszłości jak zajdzie taka 
potrzeba Emitent zorganizuje takie spotkanie. 

12 
Informacje zawarte w uchwale w sprawie 
emisji akcji z prawem poboru 

TAK 

13 

Zapewnienie odpowiedniego dostępu 
czasowego pomiędzy decyzjami 
powodującymi określone zdarzenia 
korporacyjne 

TAK 

13a 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia przez akcjonariuszy 

TAK Emitent będzie stosował tę zasadę, o ile 
wystąpią takie sytuacje 

14 
Wymogi dotyczące dnia ustalenia praw 
do dywidendy i dnia jej wypłaty 

TAK Emitent będzie stosował tę zasadę, o ile 
wystąpią takie sytuacje 

15 
Wymogi dotyczące uchwały w sprawie 
wypłaty dywidendy warunkowej 

TAK Emitent będzie stosował tę zasadę, o ile 
wystąpią takie sytuacje 

16 Publikowanie raportów miesięcznych NIE 

16a 
Uzasadnianie naruszenia obowiązku 
informacyjnego 

TAK 

14. Oświadczenie Zarządu  

Zarząd NEMEX S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane 
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz  
że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta 
oraz jego wynik finansowy, a także że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz 
sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.  

Ponadto Zarząd NEMEX S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, OPINION Audytorskie Biuro Rachunkowe Henryk Michalski z siedzibą w Piasecznie  
kod 05-500, przy ul. Rejtana 21, wpisana w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod nr 3080, 
dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami 
prawa oraz że podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali 
warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa krajowego.  
 

Dariusz Milecki 
Prezes Zarządu 
Nemex S.A. 
 

Załączniki: 

 Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok 


