
 

Raport za Rok 2015  

1. Spis treści 

List Prezesa Zarządu   
Dane ewidencyjne  
Struktura akcjonariatu 
Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. 
Oferta usług 
Informacje na temat zatrudnienia 
Wybrane dane finansowe, metody wyceny 
Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały istotny 
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 
Stanowisko Zarządu dotyczące prognozy 
Informacje Zarządu na temat działalności w obszarze rozwoju 

�1



List Prezesa Zarządu  

Szanowni Państwo.  

 W dniu dzisiejszym przedstawiam Państwu raport za 2015 rok. 
Spółki Your Image S.A.  

W minionym roku sporo się działo dzięki podjętym wcześniejszym 
decyzją o przejęciach firm z sektora PR jak i sektora Informatycznego.  

Emisja i przejęcie Firmy PR nie doszło do skutku, ale spółka ma 
obiecujące perspektywy kilka umów dzięki tej chwilowej współpracy.  

Wiele pracy przed nami, realizujemy założenia handlowe oraz 
wzmacniamy dalszy rozwój firmy. Poszukujemy kolejnych partnerów do 
rozwoju spółki w zaplanowanych obszarach.  

Zachęcam do analizy przedstawionych danych. 
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2. Dane ewidencyjne  

Spółka Your Image S.A. zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 
KRS 0000381296 

Adres: 
02-515 Warszawa 
ul. Puławska 11 
Tel: 22 188 18 80 

Adres korespondencyjny: 
40-014 Katowice 
ul. Słowackiego 12/4 
Tel. 32 445 35 56 

03.06.2016 r. w Zarządzie zasiadał:  

Kamil Kita – Prezes Zarządu 

03.06.2016 r. w Radzie Nadzorczej zasiadali: 

Tomasz Jańczak – Członek Rady Nadzorczej  

Adrian Tabor – Członek Rady Nadzorczej 

Małgorzata Katarzyna Zawadzka – Członek Rady Nadzorczej 

Tatiana Wątor-Kurkowska – Członek Rady Nadzorczej 

Małgorzata Wójcik– Członek Rady Nadzorczej 

Animatorem spółki jest PKO Dom Maklerski.  
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Autoryzowany Doradca: 

W roku 2015 spółka korzystała z Autoryzowanego Doradcy
EBC Solicitors S.A. 
ul. Grzybowska 4 lok. U 9B 
00-131 Warszawa 

Czas na jaki został utworzona spółka: 

Nieograniczony 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 
Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01.01.2015 r. do 

31.12.2015 r. 

Zakres sprawozdania finansowego: 
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, ponieważ w skład Spółki nie 
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne 

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego i pomiaru wyniku 
finansowego: 
Wynik finansowy ustalany jest na podstawie przychodów i kosztów według typów 
działalności. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji kalkulacyjnej. 
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. 

Założenia kontynuowania działalności: 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez Your Image S.A., przez kolejny rok i dłużej. Nie są 
znane okoliczności, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla 
kontynuowania działalności przez Spółkę. 

3. Struktura akcjonariatu 

Struktura akcjonariatu na dzień 03.06.2016: 
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Oświadczenie Zarządu YOUR IMAGE S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia 
sprawozdania finansowego  
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Oświadczenie Zarządu YOUR IMAGE S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych
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5. Oferta usług  
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6. Informacje na temat zatrudnienia 

W okresie 01.01.2015 – 31.12.2015 w firmie Your Image S.A. 
zatrudnionych było 4 osób, zatrudnienie wynosiło 3 i 3/8 etatu. 
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7. Wybrane dane finansowe  
 

. 
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8. Komentarz Zarządu do wyników 

Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi spółek notowanych na rynku 
NewConnect, Zarząd Your Image S.A. publikuje jednostkowe wyniki 
finansowe spółki za   2015 rok. 

Przychody netto ze sprzedaży  

w 2015 roku wyniosły 685 018,18  zł.  

Przychód narastająco ze sprzedaży był o 10% wyższy niż zeszłoroczny 
rok, który wyniósł 615 859,79  

Zysk ze sprzedaży 

Zysk ze sprzedaży w 2015 roku wyniósł 268 542,77 zł  

W analogicznym okresie roku 2014 zysk wyniósł 39 258,90 zł 

Jak widać w stosunku do zeszłego roku zysk o 229 283,87 zł wyższy niż w 
poprzednim.  

Amortyzacja 
w 2015 roku wyniosła 83 196,63  zł natomiast w 2014 roku wyniosła 93 
687,55 zł 

Amortyzacja narastająco utrzymuje się na nieznacznie niższym poziomie. 
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Metody wyceny: 

a)      środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - 
według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości 
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a 
także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

  
b)      środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów 

pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub 
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości, 

  
c)       udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje 

zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia 
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 

  
d)      inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) 

rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) 
rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,  
a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje 
aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej, 

  
e)      rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen 

nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich 
sprzedaży netto na dzień bilansowy, 

  
f)       należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej 

zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 
  

g)      zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym 
zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z 
umową następuje drogą wydania aktywów finansowych 
innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty 
finansowe - według wartości godziwej, 

  
h)      rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej 

wartości, 
  

i)        kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i 
pasywa - w wartości nominalnej. 
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Opis istotnych czynników  ryzyka i zagrożeń 

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi 
Uregulowania prawne nie są w Polsce stabilne - ulegają częstym zmianom. Przepisy 
dotyczące prowadzenia przez Emitenta działalności gospodarczej, które są często 
nowelizowane to, przede wszystkim: Kodeks spółek handlowych, Ustawa  
o rachunkowości oraz Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Istnieją 
przypadki, że wymienione ustawy nie posiadają jednoznacznej interpretacji, z czego 
wynika dodatkowe ryzyko negatywnego wpływu na działalność i plany rozwojowe 
Emitenta w momencie odmiennej interpretacji wybranych przepisów przez Emitenta i 
organy podatkowe. Konieczność poniesienia nieplanowanych wydatków powoduje 
ryzyko istotnego wpływu na działalność Emitenta, jego sytuację finansową  
i perspektywy rozwoju.

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce i koniunkturą  
w branży usług szkoleniowych  

Na sytuację finansową Emitenta istotny wpływ mają czynniki makroekonomiczne,  
w szczególności poziom produktu krajowego brutto, poziom bezrobocia oraz poziom 
nakładów inwestycyjnych w gospodarce. 

Z uwagi na fakt, iż działalność Emitenta związana jest ze świadczeniem usług 
szkoleniowych na rzecz przedsiębiorstw, istnieje ryzyko, że w przypadku 
pogorszenia koniunktury w sektorze przedsiębiorstw może dojść do pogorszenia 
sytuacji finansowej Emitenta. W ocenie Emitent prawdopodobieństwo realizacji tego 
ryzyka w ciągu najbliższych lat jest relatywnie niewielkie. Do czynników 
wpływających na obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia tego ryzyka można 
zaliczyć: ograniczenie kosztów, stabilizowanie sytuacji w sprzedaży usług 
komercyjnych. 
Ryzyko skali działania 
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W przedstawionej strategii rozwoju Emitent zakłada istotny wzrost skali prowadzonej 
działalności. Będzie to wymagało przeprowadzenia zmian w strukturze 
organizacyjnej Spółki oraz delegowania uprawnień menadżerskich pozostających 
obecnie na szczeblu Zarządu Spółki. Istotny wzrost skali prowadzonej działalności 
może doprowadzić do okresowych trudności w zarządzaniu operacyjnym  
i strategicznym Spółką, co może mieć negatywny wpływ na zdolność do realizacji 
celów strategicznych oraz sytuację finansową Emitenta. 

Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników 

Działalność Spółki opiera się w znacznym stopniu na kluczowych pracownikach oraz 
ich zdolności do prowadzenia działalności operacyjnej, pozyskiwania klientów oraz 
realizacji bieżących projektów. Zwiększony popyt na rynku pracy oraz działania ze 
strony konkurencji mogą doprowadzić do utraty kluczowych pracowników.  

Ochrona kluczowych pracowników jest jednym z priorytetów spółki. Ryzyko ich 

utraty jest ograniczane poprzez oferowanie konkurencyjnych warunków zatrudnienia, 

odpowiednio elastyczny system płacowy związany ze strategią spółki, systematyczne 
szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, utrzymywanie kultury organizacyjnej 
umożliwiającej budowanie więzi pomiędzy personelem a spółką. 

Ryzyko związane z utratą kluczowych klientów 

Działalność Emitenta jest silnie uzależniona od reputacji, jaką posiada na rynku oraz 
relacji z głównymi klientami. W przypadku braku satysfakcji klienta z oferowanych 
usług, Emitent może być negatywnie postrzegany na rynku, a w związku z tym mogą 
pojawić się trudności w pozyskiwaniu nowych kontraktów. Spółka stara się 
minimalizować powyższe ryzyko poprzez świadczenie usług wysokiej jakości 
dostosowanych do bieżących potrzeb klientów oraz budowę relacji biznesowych 
umożliwiających długookresową współpracę. 

Ryzyko zawieszenia notowań akcji Emitenta na rynku NewConnect. 
GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta na okres do trzech 
miesięcy w przypadku gdy: 
a) Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,  
b) wymaga tego bezpieczeństwo i interes uczestników obrotu, lub  
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c) na wniosek Emitenta. 

Ponadto zgodnie z § 16 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków 
określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO, do których należą m.in.: 
• obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w systemie (par. 
14 Regulaminu ASO), 

• obowiązek niezwłocznego informowania GPW o planach związanych  

z emitowaniem instrumentów finansowych (§ 15 Regulaminu ASO) 

• obowiązki informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO), wówczas GPW może: 
a) upomnieć Emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie  

internetowej, 

b) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym 

systemie. 

Ryzyko wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku 

NewConnect. 

Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe  
z obrotu:  

a) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w 

tym zakresie 

od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,  
b) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  
c) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd 

wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na 

zaspokojenie kosztów postępowania,  

d) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z 

obrotu  

w alternatywnym systemie: 

a) w przypadkach określonych przepisami prawa,  
b) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

c) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów  
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d) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia  
o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków 
w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu GPW 
może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Ponadto - zgodnie z § 16 
Regulaminu ASO - jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w Rozdziale 

V Regulaminu ASO, do których należą m.in. obowiązek przestrzegania  

zasad i przepisów obowiązujących w systemie obowiązek niezwłocznego 
informowania GPW o planach związanych z emitowaniem instrumentów 
finansowych (§ 15 Regulaminu ASO) oraz obowiązki informacyjne (§ 17 Regulaminu 

ASO), wówczas GPW może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z 

obrotu w alternatywnym systemie. 

Ryzyko nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF w przypadku 

niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków. Spółki notowane na rynku 
NewConnect są spółkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie. W związku  
z powyższym, KNF posiada kompetencję do nakładania na emitentów kar 
administracyjnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie 
(rozdz. 7 Art. 96) lub Ustawy o Obrocie (Dział VIII art. 165-167 oraz 171-176). 

9. Stanowisko dotyczące prognozy 

Spółka nie podaje prognoz na kolejne okresy.  

Spółka tworzy grupę kapitałową.   

10. Informacje Zarządu na temat działalności w obszarze rozwoju  
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Spółka będzie rozwijać się w kierunku projektu BIG DATA ,oraz rozwiązań 
informatycznych.   

Oświadczenie o dobrych praktykach 

LP. ZASADA 

TAK/ 

NIE/ 

NIE DOTYCZY 

KOMENTARZ 

1. 

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno  
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. 

NIE 

Zasada nie będzie stosowana w części, która mówi iż Spółka powinna umożliwić 
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie. Spółka jest w trakcie 
przygotowywania zestawu odpowiednich narzędzi do prowadzenia   takiej 
komunikacji 

2. 
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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, 

NIE 

Spółka nie przestrzega obecnie tej zasady lecz rozważa umieszczenie życiorysów 
członków organów Spółki w najbliższej przyszłości 

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, 

informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 
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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 takie publikuje), 

NIE 

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, 
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TAK 

3.11. Skreślony. 

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, 

TAK 

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, 

dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz 
konferencji prasowych, 

TAK 

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

NIE DOTYCZY 

3.15. Skreślony. 
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3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, 

zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 
zadawane pytania, 

NIE DOTYCZY 

3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany 

terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

NIE DOTYCZY 

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

NIE DOTYCZY 

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 
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3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy, 

TAK 

3.22. Skreślony. 

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

TAK 

4. 

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

TAK 

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

TAK 

6. 

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

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 informacj i niezbędnych do wykonywania obowiązków 
Autoryzowanego Doradcy. 

TAK 

9. 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 
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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 

W 2013 roku Spółka nie korzystała z usług Autoryzowanego Doradcy 

10.  

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

pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. 

TAK 

11. 

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

NIE 

Spółka nie stosuje obecnie tej praktyki. Nie wyznaczono stałych terminów spotkań, 
lecz istnieje możliwość umówienia się na indywidualne spotkania z Zarządem. 

12. 

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

NIE DOTYCZY 

13. 

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

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. 

NIE DOTYCZY 

14. 

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

NIE DOTYCZY 
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15. 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może 

zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem 

ustalenia prawa do dywidendy. 

NIE DOTYCZY 

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 z uwagi na niewielką wartość merytoryczną takich raportów dla 

inwestorów Spółka nie publikuje raportów miesięcznych. 

16a. 
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W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w 
Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje 
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla 
przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą 
zaistniałą sytuację. 

NIE DOTYCZY 

17. 

Skreślony. 
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