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ARRINERA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie  

  

 

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY 

ZA ROK 2015. 

 

(dane za okres 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r.) 

 

 

 

Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect”. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)  
 

 

 

Warszawa, dnia 03.06.2016 r. 
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Warszawa, dnia 3 czerwca 2016 roku  

 
List Zarządu ARRINERA S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów.  
 

Szanowni Państwo,  

W imieniu Zarządu Spółki ARRINERA S.A. w załączeniu pragniemy przedstawić Państwu raport roczny 
za rok 2015.  Dokument ten podsumowuje zakres działań Zarządu oraz ich efekty. 

Rok 2015 dla  Arrinera S.A. była wyjątkowym. W tym właśnie okresie samochód, który tworzyliśmy 
przez okres kilku ostatnich lat został zaprezentowany i upubliczniony, zarówno fanom motoryzacji jak 
i Akcjonariuszom i Inwestorom. Spółka rozpoczęła procesy sprzedażowe pozyskiwania zamówień.  
W tym celu między innymi była gościem Warsaw Moto Show, odbywającego się w Warsaw Expo  
w dniach 20-22 listopada 2015. Na targach zaprezentowano testową wersję Arrinera Hussarya, 
pierwszego polskiego supersamochodu. Zgodnie z zapowiedziami, ma on stanowić bazę zarówno do 
wersji wyścigowej jak i drogowej.  

Z przyjemnością pragnę podkreślić, iż prawdziwym newsem targów Warsaw Moto Show 2015 była 
informacja, że 14 stycznia 2016 roku, podczas Autosport International - The Racing Car Show w 
Birmingham, światu zaprezentowany zostanie pierwszy polski samochód wyścigowy Arrinera 
Hussarya GT. Braliśmy udział w Targach w Birmingham, największych w Europie targach motosportu, 
które co roku przyciągają blisko 100 000 fanów. Należy podkreślić, iż Arrinera Hussarya GT otwiera w 
spółce nowy etap oraz nowy wymiar projektu supersamochodu Arrinera Hussarya.  

Motorsport ma być dla firmy poligonem doświadczalnym, a zdobyta wiedza oraz doświadczenie 
zostanie zastosowane w dopracowaniu modelu drogowego Arrinera Hussarya. Zarząd Spółki uważa, 
iż jest to najlepsza droga rozwoju dla pierwszego polskiego supersamochodu.  

Pod koniec 2015 roku Zarząd Emitenta uruchomił spółę w Wielkiej Brytanii ARRINERA RACING 
LIMITED, której celem jest budowa strategii rozwoju i promowania działań w motorsporcie. 

Model wyścigowy Arrinera Hussarya GT ma na celu popularyzację marki Arrinera Hussarya. Udział w 
wyścigach ma pomóc w zbudowaniu zainteresowania wśród potencjalnych klientów. Brytyjska spółka 
odpowiedzialna jest także za proces sprzedaży Arrinera Hussarya GT na rynkach światowych.  

Zarząd spółki dziękując wszystkim Akcjonariuszom i Inwestorom za zaufanie i wytrwałość oraz 
wsparcie w trudnym osiąganiu celu, zachęca Państwa do zapoznania się z pełną treścią niniejszego 
raportu ARRINERA S.A. za rok 2015., który daje rzetelny obraz sytuacji Emitenta. Przedstawione w 
nim informacje prosimy wziąć pod uwagę przy podejmowanych przez Państwa decyzjach 
inwestycyjnych.  

         Łukasz Tomkiewicz                                Piotr Gniadek 

          Prezes Zarządu                                 Członek Zarządu  
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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

1.1. Dane Spółki 

Firma:  ARRINERA Spółka Akcyjna   

Forma prawna:  Spółka Akcyjna  

Kraj siedziby:  Polska  

Siedziba:  02-530 Warszawa   

Adres:  Alfreda Nobla  9  lok  1   

Tel.   + 48 22 760 04 33  

fax:   +48 22 203 5393 

Internet:  www.arrinera.pl   

E-mail:   ri@arrinera.pl  

KRS:  0000378711  

REGON:  142755369  

NIP:   5222971669 

  

1.2. Zarząd  

 

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. skład Zarządu Emitenta uległ 

zmianie.  

W dniu 23.01.2015 złożył  rezygnację Pan Eryk Nyckowski, o czym Emitent informował raportem 

bieżącym  EBI   nr 4/2015 z 23.01.2015 r. po rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Pana Eryka 

Nyckowskiego Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2015 roku powołała z 

dniem 1 lutego 2015 roku:  

- Pana Łukasza Tomkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu,  

- Pana Piotra Gniadka na stanowisko Członka Zarządu. 

Emitent informował o powołaniu Członków Zarządu raportem bieżącym EBI nr  6/2015 z dnia 

23.01.2015.  

Skład Zarządu nie uległ zmianie do dnia publikacji niniejszego raportu.   
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1.3. Rada Nadzorcza 

 

W dniu 30 grudnia 2014 r. Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało Panią Magdalenę Pawluk oraz 

Pana Michała Łukasza Ławskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.  

W dniu 22 stycznia 2015 roku w trybie kooperacji, przewidzianym w § 19 pkt 9 statutu, Rada 

Nadzorcza uzupełniła skład Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowych dwóch członków w osobach 

Wojciecha Tomikowskiego oraz Dariusza Burciu.  

Na dzień 31.12.2015 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:   

1. Andrzej Wojno - Przewodniczący Rady Nadzorczej  

2. Mariusz Matusiak - Członek Rady Nadzorczej 

3. Arkadiusz Kuich – Członek Rady Nadzorczej  

4. Wojciech Tomikowski – Członek Rady Nadzorczej 

5. Dariusz Barciu – Członek Rady Nadzorczej 

Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie do dnia publikacji niniejszego raportu.  
 

1.4. Struktura  akcjonariatu 

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu  przedstawia się następująco: 

 

Lp. Imię i nazwisko 

akcjonariusza 

Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym  

(w proc.) 

Udział w głosach (w 

proc.) 

1 Erne Ventures S.A. * 3 224 720  76,78 % 76,78 % 

2 Tomasz Swadkowski   400 000  9,52 % 9,52 % 

3 Pozostali - 13,70 % 13,70 % 

 RAZEM  100 100 

 

* z podmiotami zależnymi 
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1.5. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA  

STRUKTURA EMITENTA 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego  Emitent tworzy następującą grupę kapitałową. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Emitent 

 

Poza Emitentem w skład Grupy Kapitałowej ARRINERA S.A. wchodzą poniżej wskazane Spółki.  

I. FUND1 VENO S.A. S.K.A. 
 
Forma prawna: spółka komandytowa - akcyjna 
Siedziba: ul. Kielecka 41A, lok. 2, 02-530 Warszawa KRS: 0000477736 
 

Struktura akcjonariatu FUND1 VENO S.A. S.K.A. na dzień sporządzenia raportu przedstawia się 

następująco: 

ARRINERA S.A. 

FUND1 VENO S.A. S.K.A 
 

ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING PLC 

ARRINERA AUTOMOTIVE S.A. 

ARRINERA RACING 
LIMITED 

ARRINERA AERODYNAMICS SP. Z O.O. 
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Lp. Imię i nazwisko akcjonariusza Udział w kapitale 

zakładowym  

(w proc.) 

Udział w głosach (w proc.) 

1 Arrinera S.A.  100  100  
 RAZEM 100 100 

 
II. Arrinera Racing Limited  
 
Forma prawna: Private Limited Company with Share Capital 
Siedziba: Innovation Centre Gallows Hill, Warwick, CV34 6UW, United Kingdom 
Company Registration Number 09889686 
 
Struktura akcjonariatu Arrinera Racing Limited  na dzień sporządzenia raportu przedstawia się 
następująco: 
 

Lp. Imię i nazwisko akcjonariusza Udział w kapitale 

zakładowym  

(w proc.) 

Udział w głosach (w proc.) 

1 Arrinera S.A. 100 100 
 RAZEM 100 100 

 

 

III. Arrinera Automotive Holding PLC 
 
Forma prawna: public limited company 
Siedziba: Innovation Centre  Silverstone Park Towcester NN12 8GX Northants United Kingdom 
Company Registration Number 08783213 
 
Struktura akcjonariatu ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING PLC na dzień sporządzenia raportu 
przedstawia się następująco: 
 

 

Lp. Imię i nazwisko akcjonariusza Udział w kapitale 

zakładowym  

(w proc.) 

Udział w głosach (w proc.) 

1 FUND1 VENO S.A. S.K.A 69,81 69,81 

2 Pozostali  4,85 4,85 
 RAZEM 100   100 
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IV. Arrinera Automotive spółka akcyjna  
 
Forma prawna: spółka akcyjna 
Siedziba: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa KRS: 0000302462 
 
Struktura akcjonariatu ARRINERA AUTOMOTIVE S.A. na dzień sporządzenia raportu przedstawia się 
następująco: 
 

Lp. Imię i nazwisko/nazwa 

akcjonariusza 

Udział w kapitale 

zakładowym  

(w proc.) 

Udział w głosach (w proc.) 

1 ARRINERA AUTOMOTIVE 

HOLDING PLC 
93,64   93,64 

2 Arrinera S.A.  6,36 6,36 

 RAZEM 100 100 
 

 

V. Arrinera Aerodynamics Sp. z o.o. 

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: ul. Towarowa 35, 00-869 Warszawa, KRS: 0000564983 

 

Struktura udziałowców Arrinera Aerodynamics Sp. z o.o. na dzień sporządzenia raportu przedstawia 

się następująco: 

Lp. Imię i nazwisko/nazwa 

udziałowca 

Udział w kapitale 

zakładowym  

(w proc.) 

Udział w głosach (w proc.) 

1 ARRINERA AUTOMOTIVE 

S.A. 
50,03   50,03 

2 Świętokrzyski Inkubator 

Technologii S.A. 
49,97 49,97 

 RAZEM 100 100 
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II. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE Z ROCZNEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, W TYM PRZELICZONE NA EURO 

Lp.  w zł w EURO 

01.01.2014 

31.12.2014 

01.01.2015 

31.12.2015 

01.01.2014 

31.12.2014 

01.01.2015 

31.12.2015 

1. Przychody ze sprzedaży ogółem  26 000,00 120 000,00 6 206,29 28 675,21 

2. Zysk (strata) na działalności operacyjnej  - 249 362,73 - 367 848,33 - 59 523,72 - 87 901,05 

3. Zysk (strata) brutto 1 486,74 - 557 598,43 354,89 - 133 243,74 

4. Zysk (strata) netto  1 486,74 - 557 598,43 354,89 - 133 243,74 

5. Przepływy pieniężne netto, razem 480 780,75 - 468 170,69 114 763,98 111 874,09 

6. Aktywa trwałe  766 205,81 3 004 684,46 179 763,46 705 076,72 

7. Aktywa obrotowe  2 212 247,75 7 267 498,37 519 026,76 1 705 385,04 

8. Aktywa razem  2 978 453,56 10 272 182,83 698 790,22 2 410 461,77 

9. Należności krótkoterminowe  1 731 467,00 7 254 888,31 406 228,33 1 702 425,98 

10. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. Inwestycje krótkoterminowe 480 780,75 12 610,06 112 798,43 2 959,07 

12. Zobowiązania Krótkoterminowe 1 854 490,49 430 439,53 435 091,50 101 006,58 

13. Zobowiązania długoterminowe 0,00 4 423 978,66 0,00 1 038 127,11 

14. Kapitał własny  1 116 963,07 5 418 364,64 262 056,41 1 271 468,88 

15. Kapitał zakładowy  1 600 000,00 2 100 000,00 375 384,18 492 784,23 

Dane finansowe odnoszące się do pozycji bilansowych zostały przeliczone na EUR według średniego 

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

Tabela NBP Kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2014 r. 

252/A/NBP/2014 4,2623 

 Tabela NBP Kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2015 r. 

254/A/NBP/2015 4,2615 

Dane finansowe odnoszące się do pozycji z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 

pieniężnych zostały przeliczone na EUR według średniego kursu euro będącego średnią arytmetyczną 
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średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień 

każdego zakończonego miesiąca czterech kwartałów roku 2014                i 2015: 

Średni kurs PLN / EUR w okresie 

01.01.2014 - 31.12.2014 r. 

4,1893 

Średni kurs PLN / EUR w okresie 

01.01.2015 - 31.12.2015 r. 

4,1848 

 

 

III. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, ZBADANE PRZEZ PODMIOT UPRAWNIONY DO 

BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I 

NORMAMI ZAWODOWYMI 

Roczne sprawozdanie finansowe ARRINERA SA za rok obrotowy 2015 stanowi osobny załącznik do 
niniejszego raportu rocznego.    
 
 
 

IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ARRINERA  S.A.  

Sprawozdanie Zarządu z działalności ARRINERA SA za rok obrotowy 2015 stanowi osobny załącznik do 
niniejszego raportu rocznego.    
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V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI I KOMPLETNOŚCI SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO  

Kraków, dnia  03.06.2016 roku 

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH 
 

Zarząd ARRINERA S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie 

finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta 

lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 

rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta i Grupy Firm ARRINERA S.A. oraz jego wynik 

finansowy. Sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji ARRINERA S.A.,  

w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

         Łukasz Tomkiewicz                                Piotr Gniadek 

          Prezes Zarządu                                 Członek Zarządu  

 

VI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO 

BADANIA ROCZNEGO  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

Kraków, dnia 03.06.2016 roku 

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O WYBORZE BIEGŁYCH REWIDENTÓW 
 

 

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

dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie  

z przepisami prawa. 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.  

 

         Łukasz Tomkiewicz                                Piotr Gniadek 

          Prezes Zarządu                                 Członek Zarządu  
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VII. OPINIA ORAZ RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY  OBROTOWY 2 2015 

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania ARRINERA SA za rok obrotowy 2015 
stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.    

 
 

VIII. SPRAWOZDANIE ZE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ” DOBRE PRAKTYKI 

SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT” 

ARRINERA S.A. w 2015 roku przestrzegał następujące zasady ładu korporacyjnego, opisanych w 
dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na rynku NewConnect”:   

 

 
Lp. Dobra praktyka 

OŚWIADCZENIE O 
STOSOWANIU 

DOBREJ PRAKTYKI 
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 oraz najnowszych narzędzi 
komunikacji zapewniających szybkość, 
bezpieczeństwo oraz szeroki i 
interaktywny dostęp do 
informacji. Spółka, korzystając w jak 
najszerszym stopniu z 
tych metod, powinna zapewnić 
odpowiednią komunikację z 
inwestorami i analitykami, 
wykorzystując w tym celu również 
nowoczesne metody komunikacji 
internetowej, umożliwiać 
transmitowanie obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem 
sieci Internet, rejestrować przebieg 
obrad i upubliczniać go na stronie 
internetowej. 

TAK 
z wyłączeniem transmisji 

obrad Walnego 
Zgromadzenia przez 

Internet, rejestracji video 
przebiegu obrad oraz 

upublicznianiem takiej 
video rejestracji 

Wszystkie istotne informacje 
dotyczące zwołania i 
przebiegu Walnego 
Zgromadzenia Emitent 
publikuje w formie raportów 
bieżących w systemach ESPI oraz 
EBI oraz umieszcza na 
swojej stronie internetowej 
Spółki poświęconych Relacjom 
Inwestorskich – 
zatem akcjonariusze nie 
biorący udziału osobiście w 
walnym zgromadzeniu oraz 
inni zainteresowani 
inwestorzy mają możliwość 
zapoznania się ze sprawami 
poruszanymi na walnym 
zgromadzeniu. Koszty 
związane z infrastrukturą 
techniczną umożliwiającą 
transmisję obrad 
walnego zgromadzenia przez 
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Internet emitent uznaje za 
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  

3 Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej: 

TAK  

3.1 
 

podstawowe informacje o spółce i jej 
działalności (strona startowa) 

TAK  

3.2 
 

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

TAK  

3.3 
 

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

TAK  

3.4 Życiorysy zawodowe członków 
organów spółki, 

TAK 
 

 

3.5 
 

powzięte przez zarząd, na podstawie 
oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiązaniach członka 
rady 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 Informacja taka wynika z 
prezentowanych na stronie 
internetowej raportów rocznych 
Emitenta 

3.8 opublikowane prognozy wyników 
finansowych na bieżący rok 
obrotowy, wraz z założeniami do tych 
prognoz oraz korektami 
do tych prognoz (w przypadku gdy 
emitent publikuje prognozy), 

TAK  

3.9 
 

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

TAK  

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

TAK  

3.11 ( skreślony ), ------   
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3.12 opublikowane raporty bieżące i 
okresowe, 

TAK Raporty bieżące oraz okresowe 
zamieszczane są  na stronie 
internetowej Spółki  
 

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

TAK Informacja o zwoływanych WZA 
wynika z publikowanych przez 
spółkę, w tym system ESPI, EBI 
oraz na stronie internetowej 
spółki, raportów bieżących. 
Przedstawiciele spółki udzielają 
wszelkich informacji w chwili 
obecnie nie ma natomiast 
ustalonego kalendarza 
konferencji prasowych czy 
spotkań z analitykami, 
inwestorami.     

3.14 
 

informacje na temat zdarzeń 
korporacyjnych, takich jak wypłata 
dywidendy, oraz innych zdarzeń 
skutkujących nabyciem lub 
ograniczeniem praw po stronie 
akcjonariusza, z uwzględnieniem 
terminów oraz zasad przeprowadzania 
tych operacji. Informacje te powinny 
być zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez 
inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

TAK  

3.15 ( skreślony ), ------   

3.16 
 

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

TAK Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie 
Spółka zobowiązuje się do 
przestrzegania. 

3.17 
 

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

TAK Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie 
Spółka zobowiązuje się do 
przestrzegania. 

3.18 
 

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

TAK Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie 
Spółka zobowiązuje się do 
przestrzegania. 

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, 
w przypadku ponownego 

TAK  
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zawarcia przez spółkę 
umowy o świadczenie 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 ). ------   

 Informacje zawarte na stronie 
internetowej powinny być 
zamieszczane w sposób umożliwiający 
łatwy dostęp do tych informacji. 
Emitent powinien dokonywać 
aktualizacji informacji 
umieszczanych na stronie 
internetowej. W przypadku 
pojawienia się nowych, istotnych 
informacji lub wystąpienia istotnej 
zmiany informacji umieszczanych na 
stronie 
internetowej, aktualizacja powinna 
zostać przeprowadzona 
niezwłocznie. 

TAK  

4 
 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową, według 
wyboru emitenta, w języku polskim 
lub angielskim. Raporty 
bieżące i okresowe powinny być 
zamieszczane na stronie 
internetowej co najmniej w tym 
samym języku, w którym 
następuje ich publikacja zgodnie z 
przepisami obowiązującymi 
emitenta. 

TAK  

5 Spółka powinna prowadzić politykę 
informacyjną ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
inwestorów indywidualnych. W tym 
celu spółka, poza swoją stroną 
korporacyjną powinna wykorzystywać 
indywidualną dla danej spółki sekcję 
relacji inwestorskich znajdującą na 
stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

NIE  Spółka nie wykorzystuje obecnie 
indywidualnej sekcji relacji 
inwestorskich znajdującą się na 
stronie www.GPWInfoStrefa.pl, 
jednakże zapewnia wystarczający 
dostęp do informacji poprzez 
prowadzenie działu „Relacji 
Inwestorskich” na stronie  
www.arrinera.pl  

6 Emitent powinien utrzymywać bieżące 
kontakty z 
przedstawicielami Autoryzowanego 
Doradcy, celem 
umożliwienia mu prawidłowego 

TAK  
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wykonywania swoich 
obowiązków wobec emitenta. Spółka 
powinna wyznaczyć osobę 
odpowiedzialną za kontakty z 
Autoryzowanym Doradcą 

7 W przypadku, gdy w spółce nastąpi 
zdarzenie, które w ocenie 
emitenta ma istotne znaczenie dla 
wykonywania przez 
Autoryzowanego Doradcę swoich 
obowiązków, emitent 
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 
Autoryzowanego 
Doradcę. 

TAK  

8 
 

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

TAK  

9 Emitent przekazuje w raporcie 
rocznym: 

  

9.1 
 

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

TAK Informacje zawiera 
sprawozdanie finansowe 
Emitenta  

9.2 
 

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

NIE  

10 
 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej 
powinni uczestniczyć w obradach 
walnego zgromadzenia w składzie 
umożliwiającym udzielenie 
merytorycznej odpowiedzi na pytania 
zadawane w trakcie walnego 
zgromadzenia. 

TAK  

11 Przynajmniej 2 razy w roku emitent, 
przy współpracy 
Autoryzowanego Doradcy, powinien 
organizować publicznie 
dostępne spotkanie z inwestorami, 
analitykami i mediami. 

TAK  spotkania z inwestorami oraz 
kontakty z mediami  są 
ogłaszane, w szczególności udział 
w targach  

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 

TAK Jeżeli zaistnieje taka konieczność 
Spółka zobowiązuje się do 
przestrzegania 
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terminie umożliwiającym podjęcie 
decyzji inwestycyjnej. 

13 
 

Uchwały walnego zgromadzenia 
powinny zapewniać zachowanie 
niezbędnego odstępu czasowego 
pomiędzy decyzjami powodującymi 
określone zdarzenia korporacyjne a 
datami, w których ustalane są prawa 
akcjonariuszy wynikające z 
tych zdarzeń korporacyjnych. 

TAK  

13a 
 

W przypadku otrzymania przez zarząd 
emitenta od akcjonariusza 
posiadającego co najmniej połowę 
kapitału zakładowego lub co najmniej 
połowę ogółu głosów w spółce, 
informacji o zwołaniu przez niego 
nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia w trybie określonym w 
art. 399 § 3 Kodeksu spółek 
handlowych, zarząd emitenta 
niezwłocznie dokonuje czynności, do 
których jest zobowiązany w związku z 
organizacją i przeprowadzeniem 
walnego zgromadzenia. Zasada 
ta ma zastosowanie również w 
przypadku upoważnienia przez 
sąd rejestrowy akcjonariuszy do 
zwołania nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia na podstawie 
art. 400 § 3 Kodeksu 
spółek handlowych. 

TAK  

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 Jeżeli zaistnieje taka konieczność 
Spółka zobowiązuje się do 
przestrzegania. 

15 
 

Uchwała walnego zgromadzenia w 
sprawie wypłaty dywidendy 
warunkowej może zawierać tylko takie 
warunki, których 
ewentualne ziszczenie nastąpi przed 
dniem ustalenia prawa do 
dywidendy. 

TAK Jeżeli zaistnieje taka konieczność 
Spółka zobowiązuje się do 
przestrzegania. 

16 
 

Emitent publikuje raporty miesięczne, 
w terminie 14 dni od 
zakończenia miesiąca. Raport 
miesięczny powinien zawierać co 

NIE 
. 

W chwili obecnej zasada ta nie 
jest stosowana przez Emitenta. Z 
uwagi na fakt, iż wszystkie 
istotne informacje dotyczące 
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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. 

kondycji finansowej Spółki są 
przekazywane w ramach 
raportów kwartalnych, rocznych  
oraz bieżących, dających pełny 
obraz sytuacji Spółki.  

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 ). ------ 
 

  

    

Źródło: załącznik Nr 1 do Uchwały Mr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 
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