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1. List Zarządu 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

 

Zeszły rok był ważnym dla działalności Spółki. W tym okresie Emitent doprowadził do kilku 

istotnych zmian oraz poczynił wiele istotnych działań mających na celu spełnienie przyjętych 

założeń rozwoju.  

 

W minionym roku Emitent rozpoczął działalność w formie grupy kapitałowej poprzez dwie 

spółki zależne: pod firmą Presto Technologie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Kielcach oraz Presto Lab spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Gliwicach. Przedmiotem działalności utworzonych spółek jest działalność polegająca na 

produkcji i sprzedaży systemów kominowych spółki Presto S.A. , które zwiększają rentowność 

produkcji. 

Zarząd Presto S.A. opracował innowacyjną technologię wytwarzania przewodów 

kominowych z bazaltu. Opracowany w ramach badań wynalazek został zgłoszony do zastrzeżenia w 

Urzędzie Patentowym RP. 

Ponadto Zarząd Presto S.A. w 2015 roku zakończył emisję obligacji na okaziciela serii B oraz 

wypłacił dywidendę akcjonariuszom. Kolejnym ważnym wydarzeniem było zawarcie umowy 

sprzedaży prawa ochronnego znaku towarowego „MINOX”, zgłoszonego w Urzędzie 

Patentowych Rzeczypospolitej Polskiej na które zostało udzielone prawo ochronne oraz 

majątkowych praw autorskich do znaku słowno-graficznego MINOX. 

Strategia rozwoju zakłada systematyczne umacnianie pozycji Spółki, jako dostawcy 

systemów kominowych, poprzez budowę silnej sieci dystrybucyjnej umożliwiającej dotarcie 

do szerokiej grupy odbiorców. 

W ramach tych działań (w szczególności celem zwiększenia skali działalności i zbudowania 

nowych kanałów dystrybucji) Spółka złożyła wniosek patentowy oraz cztery wnioski o 

dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków unijnych. W razie pozytywnego 

rozpatrzenia złożonych wniosków o dofinansowanie łączne planowane nakłady inwestycyjne 

wynosiłyby 17,5 mln zł. Niestety projekt nie znalazł się na liście projektów spełniające kryteria 

i wymaganą liczbę punktów. Emitent będzie odwoływał się od powyższej decyzji Polska 
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Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Ponadto spółki zależne Emitenta złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej. 

Presto Lab sp. z o.o. złożyła wniosek do działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego 

woj. Lubelskiego wnioskując o kwotę 2,5 MLN zł na badania innowacyjne, których celem 

będzie opracowanie nowatorskich produktów. Natomiast Presto Technologie sp. z o.o. 

złożyła wniosek do działania 1.2 RPO   woj. Świętokrzyskiego, na kwotę 2,3 MLN zł. Środki 

pozyskane z dotacji zostaną przeznaczone na wzmacnianie rozwiązań, które będą świadomie 

kreować popyt na produkty i usługi oferowane przez grupę kapitałową Emitenta. 

Przychody roczne Presto Technologie wyniosły 3,54 mln zł, a w przypadku Presto LAB było to 

3,66 mln zł. Obie spółki wypracowały dodatnie wyniki operacyjne (odpowiednio 21,7 tys. zł i 

22,9 tys. zł), jak również osiągnęły pozytywny wynik netto (16,6 tys. zł i 18,2 tys. zł). 

Otrzymanie dotacji pozwoli zwiększyć przychody i zyski całej  grupy kapitałowej. 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                      Z poważaniem 
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2. Podstawowe informacje o Emitencie 

Podstawowe dane 

Prawna (statutowa) nazwa Presto Spółka Akcyjna 

Forma prawna  Spółka akcyjna 

Kraj siedziby Rzeczpospolita Polska 

Siedziba Warszawa 

Adres siedziby Ul. Mehoffera 86 

Telefon/Fax (22) 889 56 75 / (22) 435 58 70 

E-mail biuro@presto-kominy.pl 

Strona internetowa www.presto-kominy.com 

NIP 524-249-40-89 

REGON 015697647 

KRS 0000419887 
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3. Podstawowe informacje o spółkach wchodzących w skład 

grupy kapitałowej 

3.1 Podstawowe dane 

Prawna (statutowa) nazwa Presto Technologie Sp. z o.o. 

Forma prawna  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Kraj siedziby Rzeczpospolita Polska 

Siedziba Kielce 

Adres siedziby Ul. Mała 18 lok. 8 

Telefon/Fax  

E-mail info.prestotechnologie@gmail.com 

Strona internetowa  

NIP 959-195-98-96 

REGON 360676017 

KRS 0000541441 
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3.2 Podstawowe dane 

Prawna (statutowa) nazwa Presto Lab Sp. z o.o. 

Forma prawna  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Kraj siedziby Rzeczpospolita Polska 

Siedziba Gliwice 

Adres siedziby Ul. Zwycięstwa 14 lok. 95-97 

Telefon/Fax  

E-mail Prestolab.kontakt@gmail.com 

Strona internetowa  

NIP 631-265-56-13 

REGON 360348879 

KRS 0000535912 

 

 

Przedmiot działalności 

Grupa Kapitałowa Presto jest producentem systemów kominowych oznakowanych 

symbolem CE, który posiada na wszystkie elementy składowe aktualne certyfikaty i aprobaty 

wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, LGA Bautechnik GmbH w 

Nümberg (Niemcy) i CEBET w Warszawie. Prowadzi sprzedaż poprzez stale powiększającą się 

sieć dystrybutorów na terenie całej Polski, ale także zdobywa nowe rynki zbytu poza 

granicami kraju, głównie na Litwie i Ukrainie oraz w Rosji. 
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Misją Spółki jest produkcja nowoczesnych kominów oraz utrzymanie bardzo wysokiej jakości 

produktów. Emitent skupia się na wysokich standardach obsługi klienta, a także na edukacji 

przyszłych kontrahentów w zakresie nowych technik kominowych – prowadzi akcje 

edukacyjne lub uczestniczy w szkoleniach i zajęciach praktycznych przeznaczonych dla 

profesjonalistów. Bierze także udział w ważnych polskich i zagranicznych imprezach 

targowych. 

Ponadto, na tle konkurencji Grupa Kapitałowa Presto wyróżnia się nowatorską ofertą 

handlową – swoim klientom proponuje m.in. nowoczesne piece akumulacyjne Hypocaust. 

 

Skład akcjonariatu 

Struktura akcjonariatu 
(powyżej 5%) 

Liczba  akcji 
Liczba 
głosów 

Akcjonariat 
według liczby 
głosów  [%] 

Akcjonariat 
według 
liczby 

akcji[%] 

Krzysztof Sowiński 5 192 500 5 192 500 6,18 6,18 

Alicja Maliszewska 4 279 799 4 279 799 5,09 5,09 

Konrad Kołaczek 4 201 999 4 201 999 5,00 5,00 

Adam Dziedzic 4 201 000 4 201 000 5,00 5,00 

Rafał Skibniewski 4 201 000 4 201 000 5,00 5,00 

Artur Maliszewski 4 200 750 4 200 750 5,00 5,00 

Gerard Dziedzic 4 200 400 4 200 400 5,00 5,00 

Pozostali - - 63,73 63,73 

                                                                                                                        

                                                                                                                            Źródło: Presto S.A. 

 

 



 
 

Warszawa, 2016 r. 
 

 

 

 

                                                                                                                                                  Źródło: Presto S.A.  

 

 

                                                                                                                                                  Źródło: Presto S.A.  

Akcjonariat według liczby akcji 

Krzysztof Sowiński

Alicja Maliszewska

Konrad Kołaczek

Adam Dziedzic

Rafał Skibniewski

Artur Maliszewski

Gerard Dziedzic

Pozostali

Akcjonariat według liczby głosów 

Krzysztof Sowiński

Alicja Maliszewska

Konrad Kołaczek

Adam Dziedzic

Rafał Skibniewski

Artur Maliszewski

Gerard Dziedzic

Pozostali
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4. Sprawozdanie zarządu 

Załącznik nr 1  Sprawozdanie Zarządu z działalności Presto S.A. w roku 2015. 

5. Wybrane dane finansowe za 2015 rok 

Tabela 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Emitenta oraz dane skonsolidowane 

Grupy Kapitałowej 

Wybrane 
jednostkowe 

dane finansowe 

Stan 
na 31.12.2014 

[zł] 
 

Stan 
na 31.12.2014 

[EURO] 
 

Stan 
na 31.12.2015 

[zł] 
 

Stan 
na 31.12.2015 

[EURO] 
 

Skonsolidowane 
dane Grupy 
Kapitałowej 

na 31.12.2015[zł] 

Skonsolidowane 
dane Grupy 
Kapitałowej 

na 
31.12.2015[EUR] 

Kapitał własny 14 701 411,09 3 449 173,24 15 397 111,11 
3 613 073,12 

15 431 963,34 

 

3 621 251,52 

 

Należności 
długoterminowe 

0 0 0 0 0 

 
0 

Należności 
krótkoterminowe 

4 875 918,43 
1 143 964,16 

5 532 765,28 
1 298 314,04 

6 462 528,61 

 

1 516 491,52 

 

Inwestycje 
krótkoterminowe 

5 662 242,95 
1 328 447,77 

4 443 356,99 
1 042 674,41 

4 454 621,63 

 

1 045 317,76 

 

Środki pieniężne i 
aktywa pieniężne 

5 487 019,24 
1 287 337,64 

4 254 880,56 
998 446,69 

4 266 145,20 

 

1 001 090,04 

 

Zobowiązania 
długoterminowe 0 0 3 044 454,84 

714 409,21 
3 044 454,84 

 

714 409,21 

 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

19 364 175,18 
4 543 128,17 

6 919 602,59 
1 623 748,11 

7 826 008,33 

 

1 836 444,52 
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Tabela 2. Wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat 

Emitenta 

Wybrane 

jednostkowe 

dane finansowe 

01.01.2014 -  
31.12.2014 

[zł] 

01.01.2014 -  
31.12.2014 

[EUR] 

01.01.2015 - 
31.12.2015 

[zł] 

01.01.2015 - 
31.12.2015 

[EUR] 

Skonsolidowane 
dane Grupy 
Kapitałowej 

na 31.12.2015[zł] 

Skonsolidowane 
dane Grupy 
Kapitałowej 

na 
31.12.2015[EUR] 

Amortyzacja 253 572,52 
59 491,95 

267 577,13 
62 789,42 

267 577,13 
62 789,42 

 

Przychody netto 
ze sprzedaży 

11 659 290,45 
2 735 445,76 

18 101 221,22 
4 247 617,32 

25 299 087,48 
5 936 662,56 

 

Zysk (strata) 
na sprzedaży 

2 333 497,84 
547 473,86 

2 112 104,97 
495 624,77 

2 156 668,94 
506 082,12 

 

Zysk (strata) 
na działalności 

operacyjnej 
2 272 576,57 

533 180,81 
2 186 213,65 

513 015,05 
2 230 755,80 

523 467,28 

 

Przychody 
finansowe 

1 629,11 
382,21 

50 009,38 
11 735,16 

50 009,38 
11 735,16 

 

Koszty finansowe 340 334,50 
79 847,62 

347 629,01 
81 574,33 

347 629,01 
81 574,33 

 

Zysk (strata) 
brutto 

1 933 871,18 
453 715,41 

1 888 594,02 
443 175,88 

1 933 136,25 
453 628,12 

 

Zysk (strata) 
netto 

1 556 245,18 
365 118,64 

1 535 700,02 
360 366,07 

1 570 552,28 
368 544,47 

 

 

 

Kwoty prezentowane  w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad:  

Poszczególne pozycje bilansu przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego   na dzień 

bilansowy: 
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 Wg stanu na dzień 31-12-2014 r.: 1 EUR = 4,2623 

 Wg stanu na dzień 31-12-2015 r.: 1 EUR = 4,2615 

 

Powyższe dane finansowe za lata 2014 i 2015 zostały przeliczone na EUR według średniego 

kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2014 i 31.12.2015 roku 

i wynoszącego: wg stanu na dzień: 31-12-2014 r.: 1 EUR = 4,2623 i wg stanu na dzień 31-12-2015 r.: 

1 EUR = 4,2615. 

Emitent nie konsolidował danych finansowych w roku 2014 stąd brak skonsolidowanych danych 

porównawczych. 

 

6. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które 

miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta  

 

W mijającym roku Emitent, zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji na rynku oraz w 

całym sektorze budowlanym, kontynuował działania strategiczne, polegające na 

systematycznym umacnianiu pozycji Spółki, jako dostawcy systemów kominowych, 

poprzez budowę silnej sieci dystrybucyjnej umożliwiającej dotarcie do szerokiej grupy 

odbiorców. Spółka prowadziła sprzedaż poprzez stale powiększającą się sieć 

dystrybutorów na terenie całej Polski, ale także zdobywała nowe rynki zbytu poza 

granicami kraju, głównie na Litwie i Ukrainie oraz w Rosji.  

Na koniec roku zanotowano znaczne zmniejszenie wartości posiadanych środków 

pieniężnych oraz aktywów pieniężnych. Środki pieniężne zostały przeznaczone na 

wykańczanie dużej inwestycji, jaką była budowa budynku biurowo-socjalnego o 

powierzchni 360 m2 przy zakładzie produkcyjnym w miejscowości Dębe.  

Głównymi pozycjami aktywów były inwestycje długoterminowe oraz rzeczowe aktywa 

trwałe, przy czym te pierwsze wynosiły 43.33 proc., a drugie blisko 20 proc. 

Ogólna koniunktura branży budowlanej w 2015 roku ocenia była negatywnie, było to 

widoczne także w wynikach Emitenta. W analizowanym okresie wszystkie wskaźniki 
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płynności uległy nieznacznemu pogorszeniu. Niemniej jednak, dzięki dobrze 

prowadzone polityce finansowania Spółki oraz położenie nacisku na działalność 

marketingową, w porównaniu z rokiem wcześniejszym przychód Emitenta utrzymywał 

się na porównywalnym poziomie a zysk wyniósł 1 535.700,02 złotych co jest wynikiem 

również porównywalnym z ubiegłym rokiem i świadczy o stabilnej kondycji Spółki. 

Różnice pomiędzy danymi finansowymi przedstawionymi w raporcie za IV kwartał 

roku 2015 a danymi zaprezentowanymi w tymże sprawozdaniu wynikają z korekt 

naniesionych przez biegłego rewidenta. 

 

 

 

7.   Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania 

finansowego 

 

Zarząd Emitenta oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie 

finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi 

zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz wynik finansowy. Roczne sprawozdanie 

zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji 

Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 
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8. Oświadczenie o rzetelności sprawozdań finansowych i 

prawidłowym wyborze Biegłego Rewidenta 

 

Zarząd Presto S.A oświadcza niniejszym, ze według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, sprawozdanie  

finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe według stanu na dzień 31 grudnia 2015, za 

okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz dane porównawcze, sporządzone 

zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że odzwierciedlają w sposób rzetelny, 

prawdziwy i jasny sytuacje majątkową i finansową Emitenta oraz grupy kapitałowej Emitenta oraz 

wynik finansowy, a także, że sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz grupy kapitałowej 

Emitenta za wskazany wyżej okres zawierają prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis 

podstawowych ryzyk i zagrożeń. 

 

Zarząd Presto S.A oświadcza, ze podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 

dokonujący badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami  prawa oraz, że podmiot ten oraz 

biegli rewidenci dokonujący badania tych sprawozdań spełniali warunki do wyrażania bezstronnej i 

niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Warszawa, 2016 r. 
 

 

9. Informacja o stosowaniu przez spółkę zasad dobrych 

praktyk 

PKT Dobra praktyka 
OŚWIADCZENIE 

O STOSOWANIU 

UWAGI 

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, korzystający w jak najszerszym 

stopniu z tych metod, powinna 

zapewnić odpowiednią komunikację z 

inwestorami i analitykami, 

wykorzystując w tym celu również 

nowoczesne metody komunikacji 

internetowej, umożliwiając 

transmitowanie obrad walnego 

zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 

Internet, rejestrować przebieg obrad i 

upubliczniać go na stronie 

internetowej. 

TAK 

 

Spółka stosuje 

wszystkie zapisy 

tego punktu z 

wyłączeniem 

transmisji obrad 

walnego 

zgromadzenia przez 

Internet, rejestracji 

przebiegu obrad i 

upubliczniania go na 

stronie 

internetowej. W 

opinii Zarządu koszty 

związane z 

techniczną obsługa 

transmisji oraz 

rejestracji posiedzeń 

walnego 

zgromadzenia przez 

Internet są 

niewspółmierne do 

ewentualnych 

korzyści z tego 

wynikających.  

2 

Spółka powinna zapewnić efektywny 

dostęp do informacji niezbędnych do 

oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz 

sposobu jej funkcjonowania. 

TAK 
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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 

rynku, 

TAK 

 

3.4 
Życiorysy zawodowe członków organów 

spółki, 
TAK 

 

3.5 

Powzięte przez zarząd, na podstawie 

oświadczenia członka rady nadzorczej, 

informacje o powiązaniach członka rady 

nadzorczej z akcjonariuszem 

dysponującym akcjami 

reprezentującymi nie mniej niż 5% 

ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu spółki, 

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 założeniami do tych prognoz 

oraz korektami do tych prognoz (w 

przypadku gdy emitent publikuje 

prognozy), 

TAK 
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3.9 

Strukturę akcjonariatu emitenta, ze 

wskazaniem głównych akcjonariuszy 

oraz akcji znajdujących się w wolnym 

obrocie, 

TAK 

 

3.10 

Dane oraz kontakt z do osoby, która 

jest odpowiedzialna w spółce za relacje 

inwestorskie oraz kontakt 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 zamieszczone w terminie 

umożliwiającym podjecie  przez 

inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

TAK 

 

3.15 (skreślony) -  

3.16 

Pytania dotyczące spraw objętych 

porządkiem obrad, zadawane przed i w 

trakcie walnego zgromadzenia, wraz z 

odpowiedziami na zadawane pytania, 

NIE 

Spółka uważa, iż 

publikacja pytań 

mogłaby naruszyć 

interesy 

akcjonariuszy. 
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3.17 

Informację na temat powodów 

odwołania walnego zgromadzenia, 

zmiany terminu lub porządku obrad 

wraz z uzasadnieniem, 

TAK 

 

3.18 

Informację o przerwie w obradach 

walnego zgromadzenia i powodach 

zarządzenia przerwy, 

TAK 

 

3.19 

Informacje na temat podmiotu, z 

którym spółka podpisała umowę o 

świadczenie usług Autoryzowanego 

Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu 

strony internetowej, numerów 

telefonicznych oraz adresu poczty 

elektronicznej Doradcy, 

TAK 

 

 

3.20 

Informację na temat podmiotu, który 

pełni funkcję animatora akcji emitenta, 

TAK 

 

 

3.21 

Dokument informacyjny (prospekt 

emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy, 

TAK 

 

3.22 (skreślony) -  
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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 korporacyjna 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 
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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 się na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl 

NIE 

Spółka nie 

wykorzystuje 

obecnie 

indywidualnej sekcji 

relacji inwestorskich 

znajdującą się na 

stronie 

www.GPWInfoStrefa

.pl, jednakże 

zapewnia 

wystarczający 

dostęp do informacji 

poprzez 

prowadzenie działu 

„Relacje 

Inwestorskie” na 

stronie  

www..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 

kontakt 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 

powiadomi o tym fakcie 

Autoryzowanego Doradcę. 

TAK 

 

http://www.gpwinfostrefa.pl/
http://www.gpwinfostrefa.pl/
http://www.m10sa.pl/
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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 

Informacje na temat łącznej wysokości 

wynagrodzeń wszystkich członków 

zarządu i rady nadzorczej, 

NIE  

Kwestia 

wynagrodzeń 

członków zarządu 

oraz członków rady 

nadzorczej jest 

informacją poufną. 

Emitent bez zgody 

członków organów 

spółki nie będzie 

publikował takich 

informacji.  

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 

informacją poufną 

zawartą w umowie. 

Emitent nie 

publikuje takich 

informacji bez zgody 

Autoryzowanego 

Doradcy. 
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10 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej 

powinni uczestniczyć w obradach 

walnego zgromadzenia w składzie 

umożliwiającym udzielenie 

merytorycznej odpowiedzi na pytania 

zadawane w trakcie walnego 

zgromadzenia. 

TAK 

 

11 

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, 

przy współpracy Autoryzowanego 

Doradcy, powinien organizować 

publicznie dostępne spotkanie z 

inwestorami, analitykami i mediami. 

NIE 

Spółka nie wyklucza 

zmiany swojego 

stanowiska odnośnie 

stosowania tej 

zasady w przyszłości. 

Emitent przy 

współpracy z 

Autoryzowanym 

Doradcą będzie 

jednak organizować 

spotkania z 

inwestorami, 

analitykami i 

mediami tak często, 

jak będzie to 

możliwe i niezbędne 

dla prawidłowego 

funkcjonowania 

Spółki. 

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 
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13 

Uchwała walnego zgromadzenia 

powinna zapewnić 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 są 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 dywidendy warunkowej może 

zawierać tylko takie warunki, których 

ewentualne ziszczenie nastąpi przed 

dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

TAK 
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16 

Emitent publikuje raporty miesięczne, 

w terminie 14 dni od zakończenia 

miesiąca. Raport miesięczny powinien 

zawierać co najmniej: 

• informacje na temat wystąpienia 

tendencji i zdarzeń w otoczeniu 

rynkowym emitenta, które w ocenie 

emitenta mogą mieć w przyszłości 

istotne skutki dla kondycji finansowej 

oraz wyników finansowych emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji 

opublikowanych przez emitenta w 

trybie raportu bieżącego w okresie 

objętym raportem, 

• informacje na temat realizacji celów 

emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 

części, miała miejsce w okresie objętym 

raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący 

wydarzenia mające mieć miejsce w 

nadchodzącym miesiącu, które dotyczą 

emitenta i są istotne z punktu widzenia 

interesów inwestorów, w szczególności 

daty publikacji raportów okresowych, 

planowanych walnych zgromadzeń, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z 

inwestorami lub analitykami, oraz 

oczekiwany termin publikacji raportu 

analitycznego. 

NIE 

W chwili obecnej 

zasada ta nie jest 

stosowana przez 

Emitenta. Z 

uwagi na fakt, iż 

publikowane 

raportu bieżące i 

okresowe 

zapewniają 

akcjonariuszom oraz 

inwestorom dostęp 

do 

kompletnych i 

wystarczających 

informacji dających 

pełny obraz 

sytuacji Spółki, 

Zarząd Emitenta nie 

widzi w chwili 

obecnej 

konieczności 

publikacji raportów 

miesięcznych. 
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16a 

W przypadku naruszenia przez 

emitenta obowiązku informacyjnego 

określonego w Załączniku nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu („Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku 

NewConnect”) emitent powinien 

niezwłocznie opublikować, w trybie 

właściwym dla przekazywania raportów 

bieżących na rynku NewConnect, 

informację wyjaśniającą zaistniałą 

sytuację. 

TAK 

 

17 (skreślony) -  

 

10. Informacja o wysokości wynagrodzeń członków Zarządu 

i Rady Nadzorczej oraz Autoryzowanego Doradcy Spółki w 

2015 roku 

 

10.1 Informacja na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków 

Zarządu i Rady 

 Zarząd nie pobierał wynagrodzenia w 2015 roku; 

 Rada Nadzorcza nie pobierała wynagrodzenia w 2015 roku. 

 

10.2 Informacja na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy Spółki 

 Łączne wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy w 2015 roku 

wyniosło  15 tys. zł. 
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11. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez 

podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami zawodowymi 

 

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 

2015 roku. 

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 

stycznia do 31 grudnia 2015 roku. 
 

12. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań  finansowych z badania rocznego 

sprawozdania finansowego 

Załącznik nr 4 - Opinia i raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania 
finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. 

 

Załącznik nr 5 - Opinia i raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. 

 

                                                                     


