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Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi w § 5 ust. 6.1. Załącznika Nr 

3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect”.  

 

 

 

 

Warszawa, 20 marca 2017 r. 
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I. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy  

 

 

Warszawa, dnia 20 marca 2017 roku 

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z zakończeniem roku obrotowego 2016, Zarząd Pixel Venture Capital S.A. przedstawia 

jednostkowy raport roczny Spółki. 

 

Rok 2016 był rokiem szczególnym w historii Spółki. Z upływem tego roku Spółka zakończyła 

bowiem prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu kompleksowych usług marketingo-

wych skierowanych w szczególności do podmiotów działających w branży nieruchomościowej. 

Decyzja o zaprzestaniu prowadzenia dotychczasowej działalności była ściśle związana z negatyw-

nymi wynikami uzyskiwanymi z tej działalności w roku 2016. Trzeba więc mieć na uwadze, że 

prezentowane sprawozdanie roczne dotyczy wyników Spółki uzyskanych z działalności, która nie 

będzie już kontynuowana. 

 

Jednocześnie na przełomie roku 2016 i 2017 doszło do istotnych zmian w strukturze akcjonariatu 

oraz co za tym idzie we władzach Spółki. Nowy Zarząd Spółki zdecydował o rozpoczęciu przez 

Spółkę prowadzenia działalności inwestycyjnej w obszarze produkcji gier komputerowych. Nowa 

strategia działalności została zaprezentowana w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2017 z dnia 10 stycz-

nia 2017 roku. Celem wdrożenia nowej strategii w chwili obecnej prowadzona jest emisja akcji 

Spółki. Zarząd zakłada, że środki uzyskane z emisji nowych akcji pozwolą Spółce na zrealizowanie 

ogłoszonej strategii, w tym w szczególności, na stworzenie interesującego portfolio projektów in-

westycyjnych. 

 

Właściwość opisanych powyżej decyzji, podjętych przez nowe władze Spółki, potwierdza odbiór 

tych decyzji przez inwestorów i bardzo znaczący wzrost kursu akcji Spółki odnotowany od po-

czątku 2017 roku, połączony ze znaczącymi obrotami. 

 

Zarząd Pixel Venture Capital S.A. dziękuje akcjonariuszom i partnerom Spółki za okazane dotych-

czas zainteresowanie działalnością Spółki i zapewnia, że w roku 2017 będzie konsekwentnie reali-

zować przyjętą strategię rozwoju, mając na względzie budowę wartości Spółki dla jej akcjonariuszy.  

 

 

 

 

                     Z poważaniem 

           Magdalena Grzybowska 

           Prezes Zarządu 
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II.Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku 

 

[PLN] 

  

Za okres od 

01.01.2015 do 

31.12.2015 

Za okres od  

01.01.2016 do  

31.12.2016 

przychody netto ze 

sprzedaży 4.051.835,70 

 

 

2.900.046,64 

zysk/strata na sprzedaży 169.201,12 -856.079,41 

zysk/strata na działalno-

ści operacyjnej 244.792,50 

 

-1.153.891,16 

zysk/strata brutto 252.432,43 -1.148.486,06 

zysk/strata netto 192.563,56 -1.077.595,06 

amortyzacja 179.087,68 163.454,98 

aktywa razem 2.614.175,98 596.560,10 

należności długotermi-

nowe 0,00 

 

0,00 

należności krótkotermi-

nowe 433.087,50 

 

53.241,88 

środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne 990.241,68 

 

354.258,98 

kapitał własny 1.456.639,96 379.044,90 

zobowiązania długoter-

minowe 30.942,68 

 

0,00 

zobowiązania krótkoter-

minowe 481.235,66 

 

200.265,20 

przepływy środ. pien. 

z działalności operacyjnej 432.027,41 

 

-453.276,44 

przepływy środ. pien. 

z działalności inwestycyj-

nej 2.340,08 

 

 

-154.654,66 

przepływy środ. pien. 

z działalności finansowej -70.409,69 

 

-28.051,60 

przepływy pieniężne 

netto razem 363.957,80 

 

-635.982,70 
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[EUR] 

  

Za okres od 

01.01.2015 do 

31.12.2015 

Za okres od 

01.01.2016 do 

31.12.2016 

przychody netto ze 

sprzedaży 950.800,35 

 

655.525,91 

zysk/strata na sprzedaży 39.704,59 -193.508,00 

zysk/strata na działalności 

operacyjnej 57.442,80 

 

-260.825,31 

zysk/strata brutto 59.235,58 -259.603,54 

zysk/strata netto 45.186,80 -243.579,35 

amortyzacja 42.024,56 36.947,32 

aktywa razem 613.440,33 134.846,32 

należności długotermi-

nowe 0,00 

 

0,00 

należności krótkotermi-

nowe 101.627,95 

 

53.241,88 

środki pieniężne i inne ak-

tywa pieniężne 232.369,28 

 

80.076,62 

kapitał własny 341.813,91 85.679,23 

zobowiązania długotermi-

nowe 7.260,98 

 

0,00 

zobowiązania krótkotermi-

nowe 112.926,35 

 

45.267,90 

przepływy środ. pien. 

z działalności operacyjnej 101.379,19 

 

-102.458,51 

przepływy środ. pien. 

z działalności inwestycyj-

nej 549,12 

 

 

-34.958,11 

przepływy środ. pien. 

z działalności finansowej -16.522,28 

 

-6.340,78 

Przepływy pieniężne netto 

razem 85.406,03 

 

-143.757,39 

 

[PLN/EUR] 

Rok obrotowy 

Średni kurs 

w okresie 

Kurs na ostatni 

dzień okresu 

2016 4,3757 4,4240     

2015 4,1848     4,2615 
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III.   Roczne sprawozdanie finansowe  

 

Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2016 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.  

 

 

IV. Sprawozdanie Zarządu 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Pixel Venture Capital S.A. w roku 2016 stanowi Załącznik nr 

2 do niniejszego raportu.  

 

    

V.  Oświadczenia Zarządu 

 

Zarząd Pixel Venture Capital S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie 

finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emi-

tenta 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. 

 

 

 

Z poważaniem 

 

Magdalena Grzybowska 

  Prezes Zarządu 

 

 

 

Podstawowe ryzyka i zagrożenia towarzyszące działalności Emitenta przedstawione są poniżej: 

 

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce 

Sytuacja gospodarcza w Polsce ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. 

Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, wydatków na konsumpcję 

lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może nieko-

rzystnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. W przypadku pogorszenia się koniunktury go-

spodarczej w Polsce, ze względu na czynniki zarówno wewnętrzne, jak również zewnętrzne, może 

nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Emitenta;  

 

Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji 

Biorąc pod uwagę znaczną i trudną do przewidzenia zmienność otoczenia prawnego w krajach, 

w których Emitent prowadzi lub zamierza prowadzić działalność, a także często niską jakość prac 

legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą być zmiany 

przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej, prawa handlowego i prawa podatkowego. Skutkiem wyżej wymienionych, 
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niekorzystnych zmian może być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji 

finansowej Emitenta, a tym samym spadek wartości aktywów Emitenta. Celem ograniczenia tego 

ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu 

ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do 

występujących zmian. 

 

Ryzyko zmian przepisów międzynarodowych 

Sektor IT jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki nie tylko krajowej, ale także międzyna-

rodowej, co powoduje, iż przepisy Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych 

w znacznym stopniu regulują funkcjonowanie branży IT. To z kolei powoduje, że polskie regulacje 

prawne są w znacznej mierze odzwierciedleniem przepisów europejskich oraz międzynarodowych 

co niesie ze sobą element niepewności, zarówno co do zmian w tych przepisach i konieczność 

monitorowania aktualnego stanu prawnego jak również tendencji rozwojowych europejskich regu-

lacji prawnych. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia 

Emitenta lub jego spółek portfelowych przepisów prawa europejskiego i sposobu ich interpretacji, 

starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących 

zmian. 

 

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 

 

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami 

przepisów i nie-spójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy 

regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz 

rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów 

podatkowych podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko 

zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych 

i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Zarząd Emitenta na 

bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów podatkowych 

i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię 

Emitenta do występujących zmian. 

 

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku gier 

Chociaż globalny rynek gier od wielu lat notuje coroczny wzrost, popyt na poszczególne produkty 

uzależniony jest od szeregu czynników wewnętrznych - związanych z branżą mediów oraz ze-

wnętrznych. Nie można wykluczyć ryzyka, że koniunktura na rynku gier będzie rozwijać się słabiej 

od przewidywań lub też ulegnie załamaniu. 

 

Ryzyko nielegalnej dystrybucji 

Gry należą do produktów, które często są rozpowszechniane nielegalnie, bez zgody producenta 

i wydawcy np. w handlu bazarowym lub za pośrednictwem Internetu. Takie nielegalne rozpo-

wszechnianie zmniejsza przychody uprawnionych dystrybutorów, a co za tym idzie, producentów 

gier. W przeciwieństwie do tradycyjnych kanałów dystrybucji kanały elektroniczne, którymi rozpo-

wszechniane są gry na poszczególne platformy sprzętowe, posiadają odpowiednie zabezpieczenia. 

Zaletą dystrybucji cyfrowej gier jest brak ryzyka związanego z wyprodukowanym nakładem gry, 
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który występuje w przypadku tradycyjnej sprzedaży „pudełkowej” oraz szybkość reakcji w przy-

padku konieczności wprowadzenia zmian. Wraz ze zwiększającą się dostępnością szerokopasmo-

wego Internetu oraz popularyzacją płatności online, rynek gier mobilnych powinien stanowić siłę 

napędową dla całego rynku gier. Opisany czynnik może jednakże mieć negatywny wpływ na per-

spektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową spółek portfelowych Emitenta, co prze-

kładać się może na ich niższą wycenę i finalnie pogorszenie wyników finansowych Emitenta  

 

Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń 

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub 

nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospo-

darczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco moni-

toruje występujące czynniki ryzyka dla nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Emitenta, starając 

się z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na dostrzegane czynniki ryzyka. 

 

Ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego sektora technologicznego i IT 

Sektor technologiczny, w którym działa Emitent podlega nieustannym zmianom, związanym z roz-

wojem technologii. Odpowiednim przemianom podlega też prawo regulujące działalność w obsza-

rze IT i technologii. Przy jednoczesnej niskiej jakości prac legislacyjnych w Polsce, istotnym ryzy-

kiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą być szybkie i nieprzemyślane zmiany w 

przepisach regulujących działalność w obszarze IT i technologii, co może wpływać na bieżącą dzia-

łalność i rynkową pozycję Emitenta, szczególnie w skutek niejasności, co do uwarunkowań praw-

nych, a także poprzez generowanie znaczących kosztów w celu dostosowania się do nowo wpro-

wadzanych regulacji. 

 

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w sektorze IT 

Istotną charakterystyką branży jest szybkość zachodzących zmian technologicznych, które mają 

swoje bezpośrednie przełożenie na „żywotność” produktów i usług oferowanych na rynku usług 

oferowanych przez Emitenta. Tempo tych procesów oraz ich zakres powoduje, iż Emitent, aby 

zachować swoją pozycję rynkową zmuszony jest do stałej obserwacji rynku pod względem poja-

wiania się coraz nowszych produktów i usług oraz do stałej obserwacji zaplecza technologicznego 

branży IT, które wpływać będzie na kierunek rozwoju branży. Opisana płynność i dynamika branży 

niesie ze sobą ryzyko ponoszenia znacznych kosztów związanych z koniecznością obserwacji 

rynku, najnowszych produktów i usług jak również najnowszych technologii. 

 

Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta 

Z uwagi na fakt, że Emitent działa na rynku, który jest w dużym stopniu obarczony ryzykiem 

zmienności i nieprzewidywalności, Emitent narażony jest na ryzyko związane z nietrafnością przy-

jętych założeń strategicznych dotyczących m.in. rozwijanych usług i produktów oraz przyszłego 

zapotrzebowania na nie ze strony klientów; powyższe wpływa także na ryzyko niezrealizowania 

możliwych do osiągnięcia przychodów i wyników finansowych. 
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Ryzyko utraty i trudności w pozyskaniu kluczowych pracowników 

Istotnym elementem dla działalności Emitenta oraz jego pozycji rynkowej jest kadra zarządzająca 

oraz kluczowi pracownicy dysponujący specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem i zrozumieniem 

dla tak specyficznego sektora gospodarki jak branża technologiczna; biorąc pod uwagę zaciętą ry-

walizację na rynku usług technologicznych istnieje ryzyko utraty poszczególnych członków kadry 

zarządzającej lub kluczowych pracowników poprzez ich przejście do spółek konkurencyjnych, co 

z kolei może skutkować trudnościami w prowadzeniu przez Emitenta bieżącej działalności a nawet, 

doprowadzić do naruszenia pozycji Emitenta na rynku usług. 

 

Ryzyko związane z ograniczoną liczbą projektów inwestycyjnych spełniających wymagania Spółki 

Wyniki finansowe Emitenta są uzależnione od zdolności Zarządu i pracowników do nawiązania 

współpracy z podmiotami, które charakteryzują się wysokim potencjałem wzrostu oraz dają duże 

prawdopodobieństwo na osiągnięcie atrakcyjnych stóp zwrotu. Mimo wykorzystania szerokich 

kontaktów rynkowych Emitenta, istnieje ryzyko, że nie będzie on w stanie umieścić w portfelu 

wystarczającej liczby spółek spełniających opisywane kryteria. Istnieje również ryzyko, że pozyska-

nie nowych projektów będzie obarczone wyższymi, niż zakładane, kosztami. Wymienione trudno-

ści mogą mieć pośrednie lub bezpośrednie przełożenie na pogorszenie wyników finansowych Emi-

tenta. 

 

Ryzyko pojawienia się konkurencji (w tym zagranicznej) 

Emitent działa na szybko rozwijającym się rynku usług; istnieje prawdopodobieństwo zaistnienia 

na tym rynku silnej konkurencji, szczególnie przy włączeniu się podmiotów zagranicznych, z któ-

rych niektóre posiadają znacznie większe zasoby finansowe niż Emitent. Znacząca konkurencja ze 

strony innych podmiotów oferujących usługi podobne do usług oferowanych przez Emitenta, mo-

głaby doprowadzić do zwiększonych kosztów prowadzenia działalności przez Emitenta. 

 

Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji 

W związku z tym, że ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Ob-

rotu mogą podlegać znaczącym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i po-

pytu, a wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych w Alterna-

tywnym Systemie Obrotu jest niezależnych od sytuacji i działań Emitenta, jednocześnie papiery 

wartościowe notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu cechują się mniejszą płynnością, w sto-

sunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym, istnieje ryzyko, że posia-

dacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w wybranych przez siebie terminie lub liczbie 

albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na 

skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich nabycia. Podobnie istnieje ryzyko, że osoba 

zainteresowana nabyciem papierów wartościowych Emitenta w ramach transakcji zawartej w Al-

ternatywnym systemie obrotu może nie mieć możliwości zakupu tych papierów w wybranych przez 

siebie terminie lub liczbie albo po oczekiwanej przez siebie cenie. 
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Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu 

w Alternatywnym Systemie Obrotu 

Zawieszenie notowań akcji na Giełdzie lub ich wykluczenie może mieć negatywny wpływ na płyn-

ność akcji w obrocie wtórnym oraz ich wartość rynkową, a w szczególności może utrudnić akcjo-

nariuszom ich zbywanie. Ryzyko powyższe dotyczy akcji wszystkich spółek notowanych na Gieł-

dzie. 

 

Ryzyko związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF 

W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art. 96 

ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, Komisja może: 

• może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów 

wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo 

• nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest 

nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo 

• zastosować obie sankcje łącznie. 

 

 

Zarząd Pixel Venture Capital S.A. oświadcza również, że podmiot uprawniony do badania spra-

wozdań 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. 

 

 

 

Z poważaniem 

 

Magdalena Grzybowska 

   Prezes Zarządu 

 

 

 

VI. Opinia i raport biegłego rewidenta 

 

Opinia wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego stanowią 

Załącznik nr 3 do niniejszego raportu. 

 

 

VII. Oświadczenie o stosowaniu dobrych praktyk  

 

Oświadczenie Zarządu Pixel Venture Capital S.A. w sprawie przestrzegania przez Spółkę „Do-

brych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” zawartych w Załączniku Nr 1 Uchwały nr 

795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 
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2008r. i zmian dokumentu zatwierdzonych Uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów War-

tościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. 

Pkt. Dobra praktyka 

Oświadczenie o 

stosowaniu do-

brej praktyki  

TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 

Uwagi 

1 

Spółka powinna prowadzić przejrzy-

stą i efektywną politykę informacyjną 

zarówno z wykorzystaniem tradycyj-

nych metod, jak i z użyciem nowocze-

snych technologii oraz najnowszych 

narzędzi komunikacji zapewniających 

szybkość, bezpieczeństwo oraz sze-

roki i interaktywny dostęp do infor-

macji. Spółka, korzystający w jak naj-

szerszym stopniu z tych metod, po-

winna zapewnić odpowiednią komu-

nikację z inwestorami i analitykami, 

wykorzystując w tym celu również 

nowoczesne metody komunikacji in-

ternetowej, umożliwiając transmito-

wanie obrad walnego zgromadzenia 

z wykorzystaniem sieci Internet, reje-

strować przebieg obrad i upubliczniać 

go na stronie internetowej. 

TAK 

 

Spółka stosuje wszystkie zapisy 

tego punktu z wyłączeniem 

transmisji obrad walnego zgro-

madzenia przez Internet, reje-

stracji przebiegu obrad i upu-

bliczniania go na stronie inter-

netowej.  

W opinii Zarządu koszty zwią-

zane z techniczną obsługa 

transmisji oraz rejestracji posie-

dzeń walnego zgromadzenia 

przez Internet są niewspół-

mierne do ewentualnych korzy-

ści 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: 

3.1 
Podstawowe informacje o spółce i jej 

działalności (strona startowa) 
TAK 

 

3.2 

Opis działalności emitenta ze wskaza-

niem rodzaju działalności, z której 

emitent uzyskuje najwięcej przycho-

dów,  

TAK 

 

3.3 

Opis rynku, na którym działa emitent, 

wraz z określeniem pozycji emitenta 

na rynku, 

TAK 

 

3.4 
Życiorysy zawodowe członków orga-

nów spółki, 
TAK 
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Pkt. Dobra praktyka 

Oświadczenie o 

stosowaniu do-

brej praktyki  

TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 

Uwagi 

3.5 

Powzięte przez zarząd, na podstawie 

oświadczenia członka rady nadzor-

czej, informacje o powiązaniach 

członka rady nadzorczej z akcjonariu-

szem dysponującym akcjami repre-

zentującymi nie mniej niż 5% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadze-

niu spółki, 

TAK 

 

3.6 Dokumenty korporacyjne spółki TAK  

3.7 Zarys planów strategicznych spółki TAK  

3.8 

Opublikowane prognozy wyników fi-

nansowych 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 z do osoby, która 

jest odpowiedzialna w spółce za rela-

cje inwestorskie oraz kontakt z me-

diami, 

TAK 

 

3.11 (skreślony) -  

3.12 
Opublikowane raporty bieżące i okre-

sowe 
TAK 

 

3.13 

Kalendarz zaplanowanych dat publi-

kacji finansowych raportów okreso-

wych, dat walnych zgromadzeń, a 

także spotkań z inwestorami i anality-

kami oraz konferencji prasowych, 

TAK 

 

3.14 

Informacje na temat zdarzeń korpo-

racyjnych, takich jak wypłata dywi-

dendy, oraz innych zdarzeń skutkują-

cych nabyciem lub ograniczeniem 

praw po stronie akcjonariusza, z 

uwzględnieniem terminów oraz zasad 

TAK 
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Pkt. Dobra praktyka 

Oświadczenie o 

stosowaniu do-

brej praktyki  

TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 

Uwagi 

przeprowadzania tych operacji. Infor-

macje te powinny być zamieszczone 

w terminie umożliwiającym podjęcie 

przez inwestorów decyzji inwestycyj-

nych, 

3.15 (skreślony) -  

3.16 

Pytania dotyczące spraw objętych po-

rządkiem obrad, zadawane przed i w 

trakcie walnego zgromadzenia, wraz z 

odpowiedziami na zadawane pytania, 

TAK  

3.17 

Informację na temat powodów od-

wołania 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 któ-

rym spółka podpisała umowę 

o świadczenie usług Autoryzowanego 

Doradcy ze wskazaniem nazwy, ad-

resu strony internetowej, numerów 

telefonicznych oraz adresu poczty 

elektronicznej Doradcy, 

TAK 

 

 

3.20 

Informację na temat podmiotu, który 

pełni funkcję animatora akcji emi-

tenta, 

TAK 

 

3.21 

Dokument informacyjny (prospekt 

emisyjny) spółki, opublikowany 

w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

TAK 

 

3.22 (skreślony) -  

 

Informacje zawarte na stronie inter-

netowej powinny być zamieszczane w 

sposób umożliwiający łatwy dostęp 

do tych informacji. Emitent powinien 

dokonywać aktualizacji informacji 

umieszczanych na stronie interneto-

wej. W przypadku pojawienia się no-

TAK 
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Pkt. Dobra praktyka 

Oświadczenie o 

stosowaniu do-

brej praktyki  

TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 

Uwagi 

wych, istotnych informacji lub wystą-

pienia istotnej zmiany informacji 

umieszczanych na stronie interneto-

wej, aktualizacja powinna zostać prze-

prowadzona niezwłocznie. 

4 

Spółka prowadzi korporacyjna stronę 

internetową, według wyboru emi-

tenta, w języku polskim lub angiel-

skim. Raporty bieżące i okresowe po-

winny być zamieszczane na stronie 

internetowej co najmniej w tym sa-

mym języku, w którym następuje ich 

publikacja zgodnie z przepisami obo-

wiązującymi emitenta. 

TAK 

 

5 

Spółka powinna prowadzić politykę 

informacyjną ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb inwestorów 

indywidualnych. W tym celu spółka, 

poza swoją stroną korporacyjną po-

winna wykorzystywać indywidualną 

dla danej spółki sekcję relacji inwe-

storskich znajdującą się na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl 

NIE 

Spółka nie wykorzystuje obec-

nie indywidualnej sekcji relacji 

inwestorskich znajdującej się na 

stronie www.GPWInfo-

Strefa.pl, jednakże zapewnia 

wystarczający dostęp do infor-

macji poprzez prowadzenie 

działu „Relacje Inwestorskie” 

na stronie www.pixelvc.pl 

6 

Emitent powinien utrzymywać bie-

żące kontakty z przedstawicielami 

Autoryzowanego Doradcy, celem 

umożliwienia mu prawidłowego wy-

konywania swoich obowiązków wo-

bec emitenta. Spółka powinna wyzna-

czyć osobę odpowiedzialną za kon-

takt z Autoryzowanym Doradcą. 

TAK 

 

7 

W przypadku, gdy w spółce nastąpi 

zdarzenie, które w ocenie emitenta 

ma istotne znaczenie dla wykonywa-

nia przez Autoryzowanego Doradcę 

swoich obowiązków, emitent nie-

zwłocznie powiadomi o tym fakcie 

Autoryzowanego Doradcę. 

TAK 

 

http://www.gpwinfostrefa.pl/
http://www.gpwinfostrefa.pl/
http://www.pixel/
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Pkt. Dobra praktyka 

Oświadczenie o 

stosowaniu do-

brej praktyki  

TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 

Uwagi 

8 

Emitent powinien zapewnić Autory-

zowanemu Doradcy dostęp do wszel-

kich dokumentów i informacji nie-

zbędnych do wykonywania obowiąz-

ków Autoryzowanego Doradcy. 

TAK 

 

9 
Emitent przekazuje w raporcie rocz-

nym: 
 

 

9.1 

Informacje na temat łącznej wysoko-

ści wynagrodzeń wszystkich człon-

ków zarządu i rady nadzorczej, 

NIE  

Kwestia wynagrodzeń człon-

ków zarządu oraz członków 

rady nadzorczej jest informacją 

poufną. Emitent bez zgody 

członków organów spółki nie 

będzie publikował takich infor-

macji.  

9.2 

Informację na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy otrzymy-

wanego od emitenta z tytułu świad-

czenia wobec emitenta usług w każ-

dym zakresie 

NIE 

Kwestia wynagrodzenia Auto-

ryzowanego Doradcy jest infor-

macją poufną zawartą w umo-

wie. Emitent nie publikuje ta-

kich informacji bez zgody Au-

toryzowanego Doradcy. 

10 

Członkowie zarządu i rady nadzor-

czej powinni uczestniczyć w obra-

dach walnego zgromadzenia w skła-

dzie umożliwiającym udzielenie mery-

torycznej odpowiedzi na pytania za-

dawane w trakcie walnego zgroma-

dzenia. 

TAK 

 

11 

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, 

przy współpracy Autoryzowanego 

Doradcy, powinien organizować pu-

blicznie dostępne spotkanie z inwe-

storami, analitykami i mediami. 

NIE 

Spółka nie wyklucza zmiany 

swojego stanowiska odnośnie 

stosowania tej zasady w przy-

szłości. Emitent przy współ-

pracy z Autoryzowanym Do-

radcą będzie jednak organizo-

wać spotkania z inwestorami, 

analitykami i mediami tak czę-

sto, jak będzie to możliwe i nie-

zbędne dla prawidłowego 

funkcjonowania Spółki. 
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Pkt. Dobra praktyka 

Oświadczenie o 

stosowaniu do-

brej praktyki  

TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 

Uwagi 

12 

Uchwała walnego zgromadzenia 

w sprawie emisji akcji z prawem po-

boru powinna precyzować cenę emi-

syjną albo mechanizm jej ustalenia lub 

zobowiązać organ do tego upoważ-

niony do ustalenia jej przed dniem 

ustalenia prawa poboru, w terminie 

umożliwiającym podjęcie decyzji in-

westycyjnej. 

TAK 

 

13 

Uchwała walnego zgromadzenia po-

winna zapewnić zachowanie niezbęd-

nego odstępu czasowego pomiędzy 

decyzjami powodującymi określone 

zdarzenia korporacyjne a datami, w 

których ustalane są prawa akcjonariu-

szy wynikające z tych zdarzeń korpo-

racyjnych. 

TAK 

 

13a 

W przypadku otrzymania przez za-

rząd emitenta od akcjonariusza posia-

dającego co najmniej połowę kapitału 

zakładowego lub co najmniej połowę 

ogółu głosów w spółce, informacji o 

zwołaniu przez niego nadzwyczaj-

nego 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 nadzwy-

czajnego walnego zgromadzenia na 

podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spó-

łek handlowych. 

TAK 

 

14 
Dzień ustalenia praw do dywidendy 

oraz dzień wypłaty dywidendy po-
TAK 
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Pkt. Dobra praktyka 

Oświadczenie o 

stosowaniu do-

brej praktyki  

TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 

Uwagi 

winny być tak ustalone, aby czas przy-

padający pomiędzy nimi był możliwie 

najkrótszy, a w każdym przypadku nie 

dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustale-

nie dłuższego okresu pomiędzy tymi 

terminami wymaga szczegółowego 

uzasadnienia. 

15 

Uchwała walnego zgromadzenia 

w sprawie dywidendy warunkowej 

może zawierać tylko takie warunki, 

których ewentualne ziszczenie nastąpi 

przed dniem ustalenia prawa do dywi-

dendy. 

TAK 

 

16 

Emitent publikuje raporty mie-

sięczne, w terminie 14 dni od zakoń-

czenia miesiąca. Raport miesięczny 

powinien zawierać co najmniej: 

• informacje na temat wystąpienia 

tendencji i zdarzeń w otoczeniu ryn-

kowym emitenta, które w ocenie emi-

tenta mogą mieć w przyszłości istotne 

skutki dla kondycji finansowej oraz 

wyników finansowych emitenta, • ze-

stawienie wszystkich informacji opu-

blikowanych 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 ob-

jętym raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący 

wydarzenia mające mieć miejsce 

w nadchodzącym miesiącu, które do-

tyczą emitenta i są istotne z punktu 

widzenia interesów inwestorów, 

w szczególności daty publikacji ra-

portów okresowych, planowanych 

NIE 

W chwili obecnej zasada ta nie 

jest stosowana przez Emitenta. 

Z uwagi na fakt, iż publikowane 

raporty bieżące i okresowe za-

pewniają akcjonariuszom oraz 

inwestorom dostęp do kom-

pletnych i wystarczających in-

formacji dających pełny obraz 

sytuacji Spółki, Zarząd Emi-

tenta nie widzi w chwili obecnej 

konieczności publikacji rapor-

tów miesięcznych. 
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Pkt. Dobra praktyka 

Oświadczenie o 

stosowaniu do-

brej praktyki  

TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 

Uwagi 

walnych zgromadzeń, otwarcia sub-

skrypcji, spotkań z inwestorami lub 

analitykami, oraz oczekiwany termin 

publikacji raportu analitycznego. 

16a 

W przypadku naruszenia przez emi-

tenta obowiązku informacyjnego 

określonego w Załączniku nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu („Informacje bieżące i okre-

sowe przekazywane w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewCon-

nect”) emitent powinien niezwłocz-

nie opublikować, w trybie właściwym 

dla przekazywania raportów bieżą-

cych na rynku NewConnect, informa-

cję wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK 

 

17 (skreślony) -  

 

Warszawa, 20 marca 2017 r.          

 

 

Magdalena Grzybowska 

  Prezes Zarządu 

 


