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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Firma emitenta:  HOLLYWOOD 

Forma prawna:  Spółka Akcyjna 

Kraj Siedziby:  Polska 

Siedziba:  Sierpc 

Adres:   ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc 

Telefon:   + 48 (24) 275 81 29 

Faks:   + 48 (24) 275 81 29 

Strona internetowa: www.hollywoodsa.eu 

E-mail:   biuro@hollywoodsa.pl 

REGON:  146351367 

NIP:   7761698650 

KRS:   0000438549 

 
HOLLYWOOD S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Hollywood. Grupa Kapitałowa posiada 

strukturę holdingową, w której Emitent  prowadzi działalność za pośrednictwem spółek zależnych. Spółki 

wchodzące w skład Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w różnych obszarach pralnictwa. W skład Grupy 

Kapitałowej Hollywood na dzień 31 grudnia 2015 roku wchodziły następujące spółki zależne: 

 

1) HOLLYWOOD  TEXTILE  SERVICE  sp. z o. o. 

 

Hollywood Textile Service sp. z o. o. powstała z przekształcenia P.H.U. Hollywood Adam Konieczkowski, Renata 

Konieczkowska spółka jawna. Spółka posiada zakład usługowy zlokalizowany w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2a 

- Zespół Pralni „HOLLYWOOD”. Zakład został oddany do użytku w 2005 roku, natomiast w latach 2007 - 2009 

został znacząco rozbudowany. Obecna powierzchnia zakładu wynosi ponad 4.000 m2. Zakład jest w 100% 

wyposażony w nowe urządzenia i instalacje, co powoduje, że w najbliższych kilkunastu latach nie ma potrzeby 

przeprowadzania większych inwestycji.  

 

Zakład składa się z kilku hal, gdzie każda hala przeznaczona jest dla oddzielnego segmentu branży:     

a. branża hotelowa - hala A    

b. branża zakładów przemysłowych (odzież robocza) – hala B   

c. branża segmentu medycznego – hala C   

 

Zespół Pralni „HOLLYWOOD” jest najnowocześniejszym tego rodzaju obiektem w kraju oraz jednym z 

najnowocześniejszych  w Europie.  

 

2) HOLLYWOOD RENTAL sp. z o. o. 

 

Hollywood Rental sp. z o.o. powstała w celu wykonywania specjalistycznej działalności w zakresie serwisu i 

wynajmu odzieży roboczej dla zakładów przemysłowych, serwisu i wynajmu mat wejściowych, serwisu i wynajmu 

ręczników wielokrotnego użytku oraz czyściwa. Obszarem działalności spółki jest teren całej Polski. W 2011 roku 

spółka zakupiła nieruchomość przy ul. Płockiej w Sierpcu. Po trwającym dwa lata procesie inwestycyjnym  

związanym z remontem obiektu, zakład uzyskał pozwolenie na użytkowanie i został  uruchomiony w maju 2016r. 
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3) PRAL SERWIS  WARSZAWA sp. z o. o. 

 

Firma powstała z przekształcenia działalności Polservis Adam Konieczkowski.  Założeniem Pral Serwisu jest 

wykonywanie usług o bardzo wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie. Zakład znajduje się w Hotelu Marriott w 

Warszawie i oferuje innowacyjną, skuteczną i wydajną procedurę czyszczenia w zakresie przemysłowej 

pielęgnacji tkanin. Najważniejszym atrybutem tej usługi jest zastosowanie technologii czyszczenia opartej na 

całkowicie bezpiecznym i przyjaznym dla użytkownika oraz środowiska, innowacyjnym środku chemicznym o 

nazwie SOLVONK4. 

 

4) PRALMED  sp. z o.o. 

 

PRALMED  sp. z o.o. została założona w 2012 roku. Zabezpiecza zakłady z Grupy Kapitałowej w zakresie 

serwisu oraz doradztwa technicznego. Ponadto Spółka świadczy usługi w zakresie sprzedaży i serwisu maszyn 

pralniczych  oraz  szaf vendingowych. 

 

 

5) POLTEXTIL sp. z o. o.  

 

Poltextil sp. z o.o. powstała we wrześniu 2011 roku. Spółka skupia 7 podmiotów działających w branży pralniczej 

oraz tekstylnej, których dewizą jest hasło „Solidny Partner”. Udziałowcami spółki są polskie firmy z bogatymi 

tradycjami i długoletnim doświadczeniem, będące jednymi z największych i najprężniej rozwijających się w 

zakresie produkcji oraz świadczenia usług serwisowania bielizny i odzieży roboczej. Działalność spółki polega na 

skoordynowanej współpracy udziałowców przy dokonywaniu wspólnych zakupów, wspólnej promocji, 

prowadzeniu działań edukacyjnych dla klientów związanych z promowaniem rentalu, systemu RFID 

umożliwiającego automatyczną identyfikację czyli rozpoznanie obiektu przy użyciu fal radiowych i innych 

rozwiązań branżowych. 

 

6) HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH  

 

Spółka została zarejestrowana w dniu 29 listopada 2013 roku. Siedzibą firmy jest Berlin. Firma jest biurem 

handlowym, którego zadaniem jest pozyskanie kontrahentów pralniczych i rentalowych z rynku niemieckiego w 

segmencie hotelowym, zakładów przemysłowych i segmentu medycznego. Zadaniem spółki jest również 

sprzedaż tekstyliów na rynku niemieckim oraz oferowanie wysokospecjalistycznych usług technicznych, które są 

przedmiotem działalności spółki  Medij sp. z o. o. w Pępowie. Swoją działalność spółka rozpoczęła od 

poszukiwania klientów segmentu hotelowego. Berlin w ciągu roku odwiedza 25 mln turystów do dyspozycji 

których jest 730 hoteli. W Berlinie w najbliższym czasie zostanie oddanych do użytku 60 nowych hoteli, których 

część może stanowić potencjalnych odbiorców usług pralniczych. 

 

  

7) HTS MEDIJ sp. z o.o. 

 

Spółka HTS Medij sp. z o.o. powstała z dniem 1 lipca 2013 roku. Podstawowym obszarem działalności spółki są 

dwa główne segmenty tj. pralnictwa i utrzymania czystości. 

 

W zakresie utrzymania czystości spółka oferuje sprzątanie zarówno pomieszczeń biurowych, jak i socjalnych 

oraz przemysłowych w tym m.in.: mycie ścian, posadzek, konstrukcji oraz hal produkcyjnych i magazynów, 

polerowanie podłóg, nakładanie powłoki polimerowej, mycie okien i ciągów komunikacyjnych. Nadto Spółka 

oferuje mycie witryn fasad i elewacji zewnętrznych metodą ciśnieniową oraz sprzątanie po remontach.  

W ramach swojej oferty spółka oferuje również, czyszczenie suchym lodem, która to metoda jest szczególnie 

polecana do: czyszczenia turbin i transformatorów w energetyce, czyszczenia wszelkiego rodzaju form, maszyn 

i urządzeń (w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, gumowym, metalowym, tworzyw sztucznych, 

aluminiowych, itp.), czyszczenia maszyn drukarskich, czyszczenia elewacji w budownictwie. Zaletą tej 
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technologii jest oszczędność czasu, bowiem nie wymaga ona zatrzymania produkcji, proces czyszczenia 

odbywa się „na sucho” co umożliwia prace pod napięciem.  

 

 

 

8) HTS AMA  sp. z o.o. 

 

HTS AMA Sp. z o.o. powstała z przekształcenia spółki cywilnej Pralnia Przemysłowa AMA działającej w branży 

pralniczej od 1997 roku. Spółka prowadzi swój Zakład Pralniczy w Poznaniu. Podstawowym obszarem 

działalności spółki jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych na rzecz placówek służby zdrowia, 

klientów z branży hotelarskiej, a także firm sprzątających i zakładów produkcyjnych. Spółka obsługuje także 

klientów z rynku niemieckiego.  

 

 

9) KONSORCJUM PRALNICZE sp.  z o.o. 

 

Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni to Zakład Pralniczy oddany do użytku w 1996 roku.              

W  2015 roku 80,06 % udziałów Konsorcjum Pralniczego sp. z o.o. należało do Grupy Kapitałowej Hollywood 

S.A.. Zakład Pralniczy, zlokalizowany przy obwodnicy trójmiejskiej, uznawany jest za jeden z większych 

obiektów tego rodzaju w województwie pomorskim. Zakład Pralniczy o mocy przerobowej 17.000 kg bielizny i 

odzieży na dobę zajmuje powierzchnię 4,02 tys. m², przy czym powierzchnia produkcyjna zajmuje 2,83 tys. m².  

 

 

10) HTS Baxter  sp.  z o. o. 

 

W dniu 31 lipca 2015 roku Hollywood S.A. nabył łącznie 255 udziałów w HTS BAXTER sp. z o.o. stanowiące 

85,00% głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS BAXTER sp. z o.o..  

HTS BAXTER sp. z o.o. z siedzibą w Tykocinie prowadzi działalność związaną z usługami pralniczymi 

nieprzerwanie od 1993 roku. W 2006r. spółka zakupiła nieruchomość w Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7, w 

skład której wchodzi działka o powierzchni 5100 m2 oraz murowany budynek o powierzchni 966 m2. Obecne 

moce przerobowe to 11.500 kg bielizny i odzieży na dobę.  Firma jest wyposażona w nowoczesne maszyny i 

urządzenia pralnicze, co pozwala jej pełnić rolę lidera rynku pralniczego w północno - wschodniej części kraju. 

 

11) HTS Nieruchomości  S.A. 

 

HTS Nieruchomości S.A. została powołana w celu przejęcia nieruchomości będących obecnie własnością 

podmiotów Grupy Hollywood i efektywnego nimi zarządzania. W dalszej perspektywie, w procesie konsolidacji 

rynku branży pralniczej w Polsce, ta spółka będzie nabywała nieruchomości, które następnie będą służyły do 

prowadzenia działalności operacyjnej dla spółek w Grupie. 
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2. List Prezesa Zarządu 

 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

W załączeniu przedstawiam Państwu jednostkowy raport roczny podsumowujący wyniki 

Spółki HOLLYWOOD S.A. osiągnięte w 2015 roku. 

Rok  2015  był dla Spółki  i Grupy Kapitałowej Hollywood S.A. kolejnym, dynamicznym 

okresem w rozwoju działalności.  

W ramach przyjętej strategii budowy Grupy Kapitałowej Hollywood, Spółka dokonała 

przejęcia 80,06% udziałów w spółce pod firmą Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. z siedzibą      

w Gdyni oraz 85% udziałów w spółce pod firmą HTS BAXTER Sp z o.o. z siedzibą                

w Tykocinie. 

Zarząd w 2016 roku planuje dalszy dynamiczny rozwój działalności Grupy Kapitałowej, 

prowadzący do wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz poprawy rentowności na każdym 

poziomie prowadzonej działalności. 

Szanowni Akcjonariusze, w imieniu Zarządu dziękuję za wsparcie dla prowadzonych przez 

nas działań. Podziękowania kieruję do Rady Nadzorczej za poparcie i bieżące doradztwo      

w prowadzeniu biznesu.  

 

Natomiast szczególne podziękowania kierujemy do Pracowników naszej firmy oraz 

podmiotów tworzących Grupę Kapitałową, naszych Klientów i Partnerów Biznesowych, 

którzy codziennym zaangażowaniem i współpracą budują razem z nami wartość tej Spółki.  

 
 

Adam Konieczkowski 

 

Prezes Zarządu 
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3. Wybrane dane finansowe - jednostkowe 

Bilans 

a) poszczególne pozycje bilansu przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na dzień 

bilansowy:  

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

 

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

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
PLN EUR 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

I. Kapitał własny 55.647.101,77 31 587 630,16 13.058.102,02 7.410.935,45 

III. Należności krótkoterminowe 3.923.263,69 191.224,48 920.629,75 44.864,15 

IV. Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 
1.413.362,88 13.747,10 331.658,54 3.225,28 

V. Zobowiązania długoterminowe 3.386.518,90 466.396,03 800.311,69 109.423,56 

VI. Zobowiązania krótkoterminowe 7.984.117,92 730.767,23 1.873.546,39 171.449,04 

Rachunek zysków i strat   

b) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono wg kursu ustalonego poprzez obliczenie średniej 

arytmetycznej z średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca:  

 

w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014: 1 EUR = 4,1918 PLN.  

w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015: 1 EUR =  4,1843 PLN.  

 

  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

PLN EUR 

Okres                 

od 01.01.2015                     

do 31.12.2015 

Okres                          

od 01.01.2014 

   do 31.12.2014 

Okres                          

od 01.01.2015                   

do 31.12.2015 

Okres                          

od 01.01.2014                       

do 31.12.2014 

Przychody netto ze sprzedaży 1.344.045,47 878.789,20 321.211,55 209.644,83 

Amortyzacja 2.405,71 0,00 574,94 0,00 

Zysk/strata na sprzedaży 222.784,22 70.663,86 5.445,17 16.857,64 

Zysk/strata na działalności 

operacyjnej 
256.793,78 81.112,36 61.370,79 19.350,25 

Zysk/strata brutto 182.677,66 23.149,11 43.657,88 5.522,47 

Zysk/strata netto 148.043,25 12.160,45 35.380,64 2.901,00 
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4. Oświadczenia Zarządu 

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO  

  

Zarząd Hollywood S.A. („Emitent”) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i 

dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami 

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

majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera 

prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

   

   

   

 

     

 

Adam Konieczkowski Maria Kopytek Tomasz Mika 

   

Prezes Zarządu Członek Zarządu Wiceprezes Zarządu 

 

 

          Paweł Mielczarek                                                Rafał Wójcik 

   

        Wiceprezes Zarządu                                       Wiceprezes Zarządu 

  

 

                       

  

  

Sierpc, dnia 03 czerwca 2016 roku   
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ 

FINANSOWYCH  

 

Zarząd Hollywood S.A. („Emitent") oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 

dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że 

podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia 

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

 

 

 

Adam Konieczkowski 

 

Maria Kopytek 

 

Tomasz Mika 

   

Prezes Zarządu Członek Zarządu Wiceprezes Zarządu 

 

          Paweł Mielczarek                                                Rafał Wójcik 

   

        Wiceprezes Zarządu                                       Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

Sierpc, dnia 03 czerwca 2016 roku   
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5. Informacja na temat stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego 

 

Od dnia 18 marca 2014 roku, to jest od dnia rozpoczęcia notowania Spółki na NewConnect, Spółka wdrożyła 

zasady ładu korporacyjnego wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Poniżej 

umieszczona tabela zawiera szczegółowy opis zakresu i formy stosowania poszczególnych zasad przez Spółkę 

wraz ze wskazaniem okoliczności i przyczyn niezastosowania niektórych zasad. 

 

Oświadczenie Hollywood S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku 
do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 
r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 
 

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 
efektywną politykę informacyjną, zarówno z  
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 
użyciem nowoczesnych technologii oraz 
najnowszych narzędzi komunikacji 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz 
szeroki i interaktywny dostęp do informacji. 
Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z 
tych metod, powinna zapewnić odpowiednią 
komunikację z inwestorami i analitykami, 
wykorzystując w tym celu również nowoczesne 
metody komunikacji internetowej, umożliwiać  
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 
przebieg obrad i upubliczniać go na stronie 
internetowej. 

Tak  
 

Za wyjątkiem 
transmisji obrad 

walnego 
zgromadzenia z 
wykorzystaniem 

sieci Internet, 
rejestracji 

przebiegu obrad i 
upublicznienia go 

na stronie 
internetowej 

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

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 
informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 
perspektyw spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania. 

Tak 

 

3.  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową 
i zamieszcza na niej: 
3.1. podstawowe informacje o spółce i jej 
działalności (strona startowa), 

Tak 

 

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

Tak 
 

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

Tak  
 

 

 

3.4. życiorysy zawodowe członków organów 
spółki, 

Tak 
 

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie 
oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje 
o powiązaniach członka rady nadzorczej z 
akcjonariuszem dysponującym akcjami 
reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby 

Tak 
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głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, Tak  

3.7. zarys planów strategicznych spółki, Tak  

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

Tak 

 

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

Tak 
 

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

Tak 
 

3.11. (skreślony)   

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, Tak  

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

Tak 

 

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

Tak 

 

 3.15. (skreślony)   

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

Tak 

 

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

Tak 
 

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

Tak 
 

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym 
spółka podpisała umowę o świadczenie usług 
Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, 
adresu strony internetowej, numerów 
telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej 
Doradcy, 

Tak 

 

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 Tak  



 

 

 

 

Jednostkowy Raport Roczny za 2015 rok 

11 

 

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. 

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 uważa, że zapewnia 
wystarczający dostęp do 
informacji za pośrednictwem 
strony internetowej 
www.hollywoodsa.eu 

6.  Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z 
przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, 
celem umożliwienia mu prawidłowego 
wykonywania swoich obowiązków wobec 
emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę 
odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym 
Doradcą. 

Tak 

 

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

Tak 

 

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

Tak 

 

9.  Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 
9.1. informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady 
nadzorczej, 

Tak 

 

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

Nie 

Z uwagi na poufność danych 
Spółka nie 
przekazuje informacji na ten 
temat. 

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 

 

http://www.m4b.pl/
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11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien 
organizować publicznie dostępne spotkanie z 
inwestorami, analitykami i mediami. 

Nie 

Spółka uważa, że w związku z 
przekazywaniem informacji 
inwestorom za 
pośrednictwem strony 

www.hollywoodsa.eu, a 

także umożliwieniem 
stałego kontaktu ze spółką 
inwestorom, mediom i 
analitykom przy 
współudziale 
Autoryzowanego Doradcy 
zapewnia pełny dostęp do 
informacji. 

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji 
akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę 
emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub 
zobowiązać organ do tego upoważniony do 
ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, 
w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji 
inwestycyjnej. 

Tak 

 

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

Tak 

 

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta 
od akcjonariusza posiadającego co najmniej 
połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 
połowę ogółu głosów w spółce, informacji o 
zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 
Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta 
niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest 
zobowiązany w związku z organizacją i 
przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. 
Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku 
upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy 
do zwołania nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu 
spółek handlowych. 

Tak 

 

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień 
wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, 
aby czas przypadający pomiędzy nimi był 
możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie 
dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego 
okresu pomiędzy tymi terminami wymaga 
szczegółowego uzasadnienia. 

Tak 

 

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

Tak 

 

http://www.hollywoodsa.eu/
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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 

Emitent uważa, iż należyte 
wykonywanie obowiązków 
informacyjnych (publikacja 
informacji na stronach 
internetowych Spółki i 
NewConnect) jest 
wystarczające i nie jest 
konieczne sporządzanie 
comiesięcznych raportów.  

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 
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