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OŚWIADCZE IA ZARZĄDU
Zarząd Spółki oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe
i dane porównywalne sporządzone zostały 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.
Zarząd Spółki 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.
Mariusz Chłopek, Prezes Zarządu
WPROWADZE IE
Rok obrotowy 2015 spółka magnifiCo S.A. (dalej: Spółka, Emitent lub magnifiCo) zamknęła
następującymi wynikami:
− bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 148 132,22 zł;
− rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie: 888 080,02 zł;

1.

I FORMACJE OGÓL E

1.1 Podstawowe informacje
Pełna nazwa

magnifiCo Spółka Akcyjna

Siedziba

ul. Wrocławska 10G lok. 32, 01-493 Warszawa

Podstawowa działalność

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności – pozostała działalność
usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym głównie świadczenie
usług Public Relations oraz towarzyszących usług marketingowych
(PKD 96.09.Z)

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2015 r. wynosił 379 459,30 zł i
dzielił się na 3 794 593 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:
1/ 2.561.320 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej
0,10 zł każda;
2/ 853.773 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej
0,10 zł każda;
3/ 379.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej

magnifiCo S.A., ul. Wrocławska 10g/32, 01-493 Warszawa

3

SPRAWOZDA IE ZARZĄDU ZA ROK 2015
0,10 zł każda.
Czas trwania

Nieoznaczony

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego - numer KRS 0000357969

1.2 Przedmiot działalności Emitenta
Na dzień bilansowy podstawową działalność Emitenta stanowiło świadczenie usług Public Relations
oraz towarzyszących usług marketingowych. Rolą Emitenta była pomoc klientowi w sformułowaniu
treści i takim wyborze formy przekazu informacji, by była ona możliwie najskuteczniejsza i
najbardziej efektywna w danej sytuacji.
Na dzień publikacja przedmiotowego Sprawozdania Zarządu Emitent nie posiada żadnego modelu
biznesowego ani planu związanego z jego dalszym funkcjonowaniem.

1.3 Skład osobowy organów Emitenta
Na dzień 31 grudnia 2015 r. w skład organów wchodziły następujące osoby:
a/ Skład Zarządu magnifiCo S.A.:
Karolina Siudyła - Koc

Prezes Zarządu

Urszula Niewirowicz

Członek Zarządu

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzi:
Mariusz Chłopek

Prezes Zarządu

b/ Rada Nadzorcza magnifiCo S.A.:
Na dzień 31 grudnia 2015 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:
1. Aneta Antoniewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Katarzyna Chechlińska - Członek Rady Nadzorczej
3. Łukasz Mosiewicz - Członek Rady Nadzorczej
4. Halina Siudyła - Członek Rady Nadzorczej
5. Wacław Siudyła - Członek Rady Nadzorczej
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Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie posiada Rady Nadzorczej.
Dnia 14 marca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady
Nadzorczej Emitenta: Felicję Wójciak, Mieczysława Wójciak, Grzegorza Wójciak, Davida Waldmana
oraz Natalya’e Rudman. W dniu 4 kwietnia 2016 roku do Spółki wpłynęły rezygnacje wszystkich
członków Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 5 kwietnia 2016 roku. Do dnia publikacji
niniejszego raportu nie zostali wybrani nowi członkowie Rady Nadzorczej.
W dniu 6 września 2010 r. magnifiCo S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect. W okresie od 6
września 2010 r. do 8 października 2010 r. notowane na rynku NewConnect były prawa do akcji
zwykłych serii C magnifiCo S.A. Od dnia 11 października 2010 r. w obrocie znajdują się akcje serii
A, B i C.

1.4 Struktura akcjonariatu Emitenta
Poniższa tabela przedstawia skład akcjonariatu magnifiCo S.A. na dzień sporządzenia i przekazania
niniejszego raportu

Lp.

Dane akcjonariusza

Liczba akcji
(w szt.)

Udział w kapitale
zakładowym (w

Udział w głosach
(w proc.)

proc.)
1.

Equimaxx LLC*

626 078

16,50

16,50

2.

Mark Montoya

192 000

5,06

5,06

3.

Pozostali

2 976 515

78,44

78,44

Razem

3.794.593

100

100

*przez podmiot zależny Celestis Holdings Ltd.

2.

ISTOT E ZDARZE IA WPŁYWAJĄCE A DZIAŁAL OŚĆ EMITE TA

2.1 Istotne zdarzenia wpływające na działalność jednostki, które wystąpiły w 2015 r.

Miniony rok upłynął pod znakiem rozbudowy biznesu i intensywnych działań związanych z
pozyskiwaniem zleceń i kontynuacją prowadzonych kampanii. Emitent skupił się na poprawie
efektywności prowadzonej działalności, jak również na zmniejszaniu wysokości zobowiązań
krótkoterminowych oraz poprawie ściągalności należności krótkoterminowych.
W roku 2015 Spółka podejmowała działania mające na celu pozyskanie nowych klientów oraz
zamówień, przede wszystkim poprzez udział w przetargach i konkursach.
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Jednocześnie Emitent wskazuje, że w dniu 19 października 2015 roku zawarł umowę inwestycyjną z
EQuimaxx LLC z siedzibą w USA, Wilmington, DE 19801, 108 West 13th Street oraz Panią Karoliną
Siudyłą-Koc a Magnifico sp. z o.o. Equimaxx LLC jest wiodącą spółką realizującą transakcje
odwrotnego przejęcia, które mają na celu połączenie podmiotów z branży „life science” i „nowych
technologii” z podmiotami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem
powyższych transakcji jest możliwość ekspansji technologii posiadanych przez firmy z USA na rynki
europejskie, w szczególności na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Polska jako państwo
członkowskie Unii Europejskiej umożliwia dostęp do funduszy europejskich , co pozwala na rozwój
technologii przy wykorzystaniu wsparcia finansowego Unii Europejskiej przeznaczonego na badania i
rozwój.

W dniu 20 października 2015 roku Emitent za pośrednictwem raportu bieżącego EBI poinformował,
że planowana jest transakcja przejęcia Emitenta, w wyniku której większościowym akcjonariuszem
magnifiCo S.A. zostanie Equimaxx LCC. Equimaxx zamierza nabyć pakiet kontrolny akcji Spółki
obejmujący 2 561 320 sztuk akcji Spółki serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz o łącznej
wartości nominalnej w wysokości 256.132.,00 zł, reprezentujących 67,50 % kapitału zakładowego
Spółki od akcjonariusza większościowego Pani Karoliny Siudyła-Koc oraz Celestis Holdings Ltd. Z
siedzibą w Larnace. Warunki sprzedaży akcji Emitenta były następujące: całość przedsiębiorstwa
Emitenta w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego zostanie wniesiona w formie aportu do Spółki
Celowej w zamian za udziały tej spółki a Equimaxx nabędzie Udziały Magnifico sp. z o.o. po cenie
rynkowej. Dla zrealizowania transakcji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą z dnia
10 grudnia 2015 roku wyraziło zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki (uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o treści której Emitent informował raportem
bieżącym nr 16/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku).
Po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Spółki, w dniu 17 grudnia 2015 roku Emitent objął
11 384 udziały o wartości nominalnej 100 zł każdy w spółce Magnifico sp. z o.o. Udziały zostały
objęte ze wkład niepieniężny w postaci aportu w postaci przedsiębiorstwa Spółki. W konsekwencji
Spółka zbyła a Magnifico sp. z o.o. nabyło przedsiębiorstwo Spółki stanowiące zorganizowany zespół
składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej
Spółki. Opisana wyżej transakcja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 5
stycznia 2016 r.

2.2 ajważniejsze wydarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym.
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W dniu 31 marca 2016 roku Spółka zawarła porozumienie z Equimaxx LLC z siedzibą w USA, na
mocy którego rozwiązała umowę sprzedaży 11 384 udziałów w spółce Magnifico Sp. z o.o. o wartości
nominalnej 100,00 zł każdy. Porozumienie wywołuje powrotne przeniesienie własności 11 384
udziałów spółki Magnifico sp. z o.o. ze spółki Equimaxx LLC na rzecz Magnifico S.A.
Jednocześnie Zarząd Emitenta uzyskał informację od Equimaxx LLC, że akcjonariusz ten, nie
zamierza już w żaden sposób wpływać na działalność Spółki i kierunki jej rozwoju. Equimaxx LLC
nie planuje tym samym w najbliższym czasie występować do Zarządu Emitenta z jakimikolwiek
wnioskami, czy też aktywnie uczestniczyć w obradach Walnych Zgromadzeń Spółki licząc, iż
inicjatywę w tym przedmiocie przejmą pozostali jej akcjonariusze.

Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 4 marca 2016 roku. Wśród
zaproponowanych uchwał zamieszczono także uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz
wyrażenie zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. Ponadto zarząd proponował podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie
upoważnienia Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z
wyłączeniem prawa poboru. Powyższe działania miały na celu dokapitalizowanie Spółki oraz poprawę
jej stanu finansowego. Jednakże wobec braku akceptacji akcjonariuszy dla powyższych uchwał
odstąpiono od rozpatrzenia powyższych punktów. Pośrednim skutkiem powyższego była również
rezygnacja wszystkich członków Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 15 kwietnia 2016 roku. W
celu powołania nowych członków Rady Nadzorczej, a także w związku z żądaniem akcjonariusza
posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, działającego na podstawie art. 400 Kodeksu
Spółek Handlowych, Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia na dzień 23 maja 2016 roku.
Walne Zgromadzenie nie odbyło się ze względu na niestawiennictwo żadnego z akcjonariuszy, o czym
spółka informowała raportem bieżącym nr 22/2016 z dnia 24 maja 2016 roku. W ocenie Zarządu
zaistniała sytuacja wynikała z faktu, że nawet w przypadku obecności wszystkich akcjonariuszy
Spółki uprawnionych do uczestnictwa nie zostałoby osiągnięte kworum wymagane dla ważności
uchwał określone Statutem Spółki na poziomie 25% kapitału zakładowego. W celu wypełnienia
ustawowych oraz statutowych obowiązków obecny Zarząd zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 18 lipca 2016 roku. Wśród zaproponowanych uchwał znajduje się m. in. zmiana §32 Statutu,
która ma na celu obniżenie wymaganego kworum z 25% do 10% kapitału zakładowego. Powyższe
działanie ma na celu usprawnienie podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki w
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przyszłości. Aktywne uczestnictwo w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zaplanowanym na
dzień 18 lipca 2016 roku powinno być priorytetem dla akcjonariuszy Spółki. Uzyskanie kworum na
poziomie 25 % pozwoli m. in. na powołanie członków Rady Nadzorczej, których obowiązkiem będzie
m.in. powołanie nowego Zarządu. W przeciwnym wypadku Spółka pozbawiona będzie jej
statutowych organów zarządzających i nadzorczych, co narazi Spółkę na negatywne konsekwencje
wynikające w powszechnie obowiązujących przepisów jak i regulacji organizatora Alternatywnego
Systemu Obrotu NewConnect, w tym m.in. zawieszenie i wykluczenie z obrotu akcji Emitenta. W
dniu 28 czerwca 2016 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Prezesa Zarządu Mariusza Chłopka ze
skutkiem na dzień 18 lipca 2016 roku. Informacja o rezygnacji została przekazane do publicznej
wiadomości za pomocą raportu bieżącego EBI nr 26/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku, w którym
przekazana została także aktualna informacja w Spółce.

3. PRZEWIDYWA Y ROZWÓJ EMITE TA.
Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Zarząd przyjął założenie braku kontynuowania
działalności przez Spółkę.

4. WAŻ IEJSZE OSIĄG IĘCIA W DZIEDZI IE BADAŃ I ROZWOJU.
Spółka nie prowadziła prac badawczych ani rozwojowych w 2015 r.
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5. ISTOT E I FORMACJE O STA IE MAJĄTKOWYM ORAZ AKTUAL EJ
I PRZEWIDYWA EJ SYTUACJI FI A SOWEJ EMITE TA.
5.1 Analiza sytuacji majątkowej oraz aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej wraz
z oceną uzyskanych efektów
W tabelach poniżej przedstawiono analizę wyników osiągniętych przez magnifiCo S.A. za 2014 i 2015
r.
Tabela. Bilans za 2014 i 2015 r. i Rachunek zysków i strat magnifiCo S.A. za 2014 r. i 2015 r.,

1. Bilans porównawczy
Aktywa, dane w tys. zł:
2015
Lp

Wyszczególnienie

2014
%

tys. zł

%
tys. zł

udziału
1

2

3

4

A. Aktywa trwałe
I.

2013
%

tys. zł

%

tys. zł

%

tys. zł
udziału

5

Zmiana stanu

6

udziału
7

8

2015/2014
9

2015/2013
10

11

17,9

1,2

66,5

3,1

(17,9)

(66,5)

17,9

1,2

66,5

3,1

(17,9)

(66,5)

1 423,0

98,8

2 076,8

96,9

(1 274,9)

7,7

0,5

12

Wartości niematerialne i
prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
IV. Inwestycje długoterminowe
a) w jednostkach powiązanych
V.

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

148,1

100,0

I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
1.

10,4

(1 928,7)

7,1

(7,7)

98,7

66,6

651,6

45,2

1 563,8

73,0

(552,9)

15,1

(1 465,1)

6,3

43,4

29,3

745,9

51,8

476,5

22,2

(702,5)

5,8

(433,1)

9,1

6,1

4,1

17,8

1,2

36,5

1,7

(11,7)

34,0

(30,4)

16,6

(1 292,8)

10,3

(1 995,2)

6,9

Należności od jednostek
powiązanych

III. Inwestycje krótkoterminowe
a) w jednostkach powiązanych
IV.

Krótkoterminowe rozliczenia
m/o

Aktywa razem

148,1

100,0

1 440,9

100,0

2 143,3

100,0
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Pasywa, dane w tys. zł:
2015
Lp

Wyszczególnienie

2014
%

tys. zł

%
tys. zł

udziału
1

2

3

A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy

2013

4

%

tys. zł

%

tys. zł

%

tys. zł
udziału

5

Zmiana stanu

6

udziału
7

8

2015/2014
9

2015/2013
10

(903,1)

(19,5)

11

12

(147,1)

(99,3)

756,0

52,5

986,3

46,0

(1 133,4)

(14,9)

379,5

256,2

379,5

26,3

379,5

17,7

100,0

100,0

1 681,7

116,7

1 681,7

78,5

100,0

100,0

Należne wpłaty na kapitał

II.

podstawowy (wielkość
ujemna)

III.

Udziały (akcje) własne
(wielkość ujemna)

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V.
VI.

Kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny

1 681,7

1 135,3

(15,0)

(10,1)

(15,0)

(15,0)

(1 305,2)

(881,1)

(1 074,8)

(74,6)

(711,3)

(33,2)

(230,3)

121,4

(593,9)

183,5

(888,1)

(599,5)

(230,3)

(16,0)

(363,6)

(17,0)

(657,7)

385,6

(524,5)

244,3

47,5

1 157,0

54,0

(389,7)

43,1

(861,8)

25,5

Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu

IX.

roku obrotowego
(wielkość ujemna)

B.

Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania
II.

295,2

199,3

684,9

26,5

17,9

268,7

181,4

684,9

47,5

1 157,0

54,0

(416,2)

39,2

(888,3)

23,2

148,1

100,0

1 440,9

100,0

2 143,3

100,0

(1 292,8)

10,3

(1 995,2)

6,9

26,5

26,5

Zobowiązania
długoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych
III.

Zobowiązania
krótkoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

Przychody netto ze sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 1.199,4 tys. zł., co
stanowi spadek o 39,1 %. Koszt własny sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego zmniejszył się o
607,3 tys. zł, co stanowi spadek o 19,9 %. Strata netto za 2015 r. wzrosła 657,7 tyś. zł co oznacza
wzrost straty (spadek zysku) o 385,6 % w stosunku do roku poprzedniego. Z przedstawionych
wskaźników wynika, że nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji finansowej Spółki i wystąpienie
zagrożenia upadłością w roku 2016.
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2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł)
2015
Lp

Wyszczególnienie

rok

2014

%
tys. zł

1

2

3

tys. zł
4

2013

%

udziału

A.

rok

%

Zmiana stanu
tys. zł

%

tys. zł

%

tys. zł
udziału

5

rok

6

udziału
7

2015/2014

8

9

10

2015/2013
11

12

Działalność podstawowa
Przychody netto ze

1.

sprzedaży i zrównane

1 870,6

98,7

3 070,0

99,3

1 955,0

99,2

(1 199,4)

60,9

(84,4)

95,7

2. Koszt własny sprzedaży

2 445,9

87,9

3 053,2

91,9

2 008,2

86,0

(607,3)

80,1

437,7

121,8

3. Wynik na sprzedaży

(575,2)

(592,1)

(3 419,1)

(522,1)

z nimi, w tym:

16,8

(53,2)

1 082,1

B. Pozostała działalność operacyjna
1.
2.
3.

Pozostałe przychody
operacyjne
Pozostałe koszty
operacyjne
Wynik na działalności
operacyjnej

C. Wynik operacyjny (A3+B3)

18,7

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,7

584 054,5

18,7

436 003,5

326,4

11,7

257,0

7,7

300,0

12,9

69,4

127,0

26,4

108,8

(307,6)

(257,0)

(300,0)

(50,7)

119,7

(7,6)

102,5

(882,9)

(240,2)

(353,2)

(642,7)

367,6

(529,7)

250,0

D. Działalność finansowa
1. Przychody finansowe
2. Koszty finansowe
3.

Wynik na działalności

5,2

0,3

20,9

0,7

15,8

0,8

(15,7)

25,0

(10,6)

33,1

10,4

0,4

11,1

0,3

26,2

1,1

(0,7)

93,9

(15,8)

39,8

(5,2)

9,8

(10,4)

(15,0)

(53,0)

5,2

50,0

(888,1)

(230,3)

(363,6)

(657,7)

385,6

(524,5)

244,3

Zysk (strata) netto (F-G)

(888,1)

(230,3)

(363,6)

(657,7)

385,6

(524,5)

244,3

Przychody ogółem

1 894,6

100,0

3 090,9

100,0

1 970,8

100,0

(1 196,3)

61,3

(76,2)

96,1

Koszty ogółem

2 782,7

100,0

3 321,2

100,0

2 334,4

100,0

(538,6)

83,8

448,3

119,2

finansowej

E. Zdarzenia nadzwyczajne
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
3.
F.

Wynik zdarzeń
nadzwyczajnych
Zysk (strata) brutto
(C+D3+E3)

1. Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe
2.

zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)

G.

Obowiązkowe obciążeniarazem
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Analiza powyższych wskaźników prowadzi do wniosku, iż sytuacja finansowa Spółki jest na tyle
zła, że nie pozwala ona na przyjęcie założenia, że Spółka będzie kontynuowała działalność.

6. I FORMACJA O ABYCIU AKCJI WŁAS YCH
W okresie, za który sporządzone jest niniejsze sprawozdanie, Spółka nie nabyła akcji własnych.

7. I FORMACJA O POSIADA YCH PRZEZ EMITE TA ODDZIAŁACH
(ZAKŁADACH)
Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów.

8. I FORMACJA O I STRUME TACH FI A SOWYCH
W roku 2015 Spółka nie korzystała z instrumentów finansowych w zakresie zmian cen, kredytowego,
zakłóceń przepływów środków pieniężnych.

9. I FORMACJA O STOSOWA IU ZASAD ŁADU KORPORACYJ EGO

MAG IFICO S.A. stosuje zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku
NewConnect zgodnie z raportem bieżącym opublikowanym przez Emitenta.
Informacje w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek
notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” w 2012 r.
9.1. Raport ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce w roku 2015.

Zasada
Spółka powinna prowadzić przejrzystą i
1.
efektywną politykę informacyjną zarówno z
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z
użyciem nowoczesnych technologii oraz
najnowszych narzędzi komunikacji
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz

Wyjaśnienie
TAK,
częściowo

Wszystkie istotne
informacje dotyczące
zwołania i przebiegu
Walnego Zgromadzenia
Emitent publikuje w formie
raportów bieżących oraz
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szeroki i interaktywny dostęp do informacji.
Spółka, korzystający w jak najszerszym stopniu
z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią
komunikację z inwestorami i analitykami,
wykorzystując w tym celu
również nowoczesne metody komunikacji
internetowej, umożliwiając transmitowanie
obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem
sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i
upubliczniać go na stronie internetowej.

2.

3.
3.1
3.2

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do
informacji niezbędnych do oceny sytuacji i
perspektyw spółki oraz sposobu jej
funkcjonowania.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę
internetową i zamieszcza na niej:
podstawowe informacje o spółce i jej
działalności (strona startowa),
opis działalności emitenta ze wskazaniem
rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje
najwięcej przychodów,

3.3

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

3.4
3.5

życiorysy zawodowe członków organów spółki,
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

umieszcza na swojej stronie
internetowej – zatem
akcjonariusze nie biorący
udziału osobiście w
walnym zgromadzeniu oraz
inni zainteresowani
inwestorzy mają możliwość
zapoznania się ze sprawami
poruszanymi na walnym
zgromadzeniu. Obecnie
koszty związane z
infrastrukturą techniczną
umożliwiającą transmisję
obrad walnego
zgromadzenia przez
Internet Emitent uznaje za
niewspółmierne do
ewentualnych korzyści z
tego wynikających.
TAK

TAK
TAK
IE

IE

Na stronie internetowej Emitenta
nie jest zamieszczona wprost ta
informacja, jednakże wynika ona
z publikowanych przez Spółkę,
także na własnej stronie
internetowej, raportów
okresowych.
O ile Emitent będzie mógł bez
wprowadzenia w błąd określić
swoją pozycję na rynku zasada ta
niezwłocznie znajdzie
zastosowanie.

TAK
TAK
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spółki,
3.6
3.7

dokumenty korporacyjne spółki,
zarys planów strategicznych spółki

TAK
IE

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

TAK

3.11

Strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem
głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących
się w wolnym obrocie,
Dane oraz kontakt z do osoby, która jest
odpowiedzialna w spółce
(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
Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych,
takich jak wypłata dywidendy, oraz innych
zdarzeń skutkujących nabyciem lub
ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z
uwzględnieniem terminów oraz zasad
przeprowadzania tych operacji. Informacje te
powinny być zamieszczone w terminie
umożliwiającym podjęcie przez inwestorów
decyzji inwestycyjnych,
(skreślony)

TAK

-

-

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

TAK

O umieszczeniu poszczególnych
kwestii w protokołach Walnego
Zgromadzenia decyduje ich
wybrany przez Walne
Przewodniczący, kierując się
przepisami prawa oraz
uzasadnionymi żądaniami

3.10

3.14

3.15
3.16

Na stronie internetowej
Emitenta nie jest zamieszczona
wprost ta informacja, jednakże
wynika ona z publikowanych
przez Spółkę, także na własnej
stronie internetowej, raportów
okresowych.
Emitent nie publikuje prognoz,
w 2015 r. również ich nie
wskazywał. W przypadku ich
publikacji
zasada
będzie
przestrzegana.

TAK
-

-

TAK
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akcjonariuszy.
3.17

3.18

3.19

3.20
3.21

3.22
3.23

4

5

Informację na temat powodów odwołania
walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub
porządku obrad wraz z uzasadnieniem,
Informację o przerwie w obradach walnego
zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

TAK

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
Informację na temat podmiotu, który pełni
funkcję animatora akcji emitenta,
Dokument informacyjny (prospekt emisyjny)
spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12
miesięcy
(skreślony)

IE

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.
Spółka prowadzi korporacyjna stronę
internetową, według wyboru emitenta, w języku
polskim lub angielskim. Raporty bieżące i
okresowe powinny być zamieszczane na stronie
internetowej co najmniej w tym samym języku,
w którym następuje ich publikacja zgodnie z
przepisami obowiązującymi emitenta.
Spółka powinna prowadzić politykę
informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu
spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna
wykorzystywać indywidualną dla danej spółki
sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na

TAK

Raportem bieżącym EBI nr
10/2016 Spółka przekazała do
publicznej
wiadomości
informację o przerwie w
obradach
Walnego
Zgromadzenia Spółki.
Spółka nie podpisała takiej
umowy w 2013.

TAK
TAK

TAK

TAK

TAK
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12
6

13
7

13a
8

9
9.1

9.2

10
14

11

15

16

Uchwała
stronie
www.GPWInfoStrefa.pl
walnego zgromadzenia w sprawie
emisji akcji z prawem poboru powinna
Emitent powinien
utrzymywać
kontakty
precyzować
cenę emisyjną
albobieżące
mechanizm
jej
zustalenia
przedstawicielami
Autoryzowanego
lub zobowiązać
organ do tegoDoradcy,
celem
umożliwienia
mu prawidłowego
upoważniony
do ustalenia
jej przed dniem
wykonywania
swoich
obowiązków
ustalenia prawa poboru, w terminie wobec
emitenta.
Spółka podjęcie
powinna decyzji
wyznaczyć
osobę
umożliwiającym
inwestycyjnej.
odpowiedzialną
zazgromadzenia
kontakt z Autoryzowanym
Uchwała walnego
powinna
Doradcą
zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu
W
przypadku,
gdy w spółce
nastąpi
zdarzenie,
czasowego
pomiędzy
decyzjami
powodującymi
które
w
ocenie
określone zdarzenia korporacyjne a datami, w
emitenta
ma istotne
znaczenie
dla wykonywania
których ustalane
są prawa
akcjonariuszy
przez
Autoryzowanego
Doradcę
swoich
wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
obowiązków, emitent niezwłocznie powiadomi o
W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta
tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.
od akcjonariusza posiadającego co najmniej
Emitentkapitału
powinienzakładowego
zapewnić Autoryzowanemu
połowę
lub co
Doradcy
dostęp
do
wszelkich
najmniej połowę ogółu
głosówdokumentów
w spółce, i
informacji
do wykonywania
informacji niezbędnych
o zwołaniu przez
niego
obowiązków
Autoryzowanego
Doradcy. w trybie
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Emitent
przekazuje
w raporcie
rocznym:
określonym
w art. 399
§ 3 Kodeksu
spółek
handlowych,
zarząd
emitenta
niezwłocznie
Informacje na temat łącznej wysokości
dokonuje
czynności,
do których jest
wynagrodzeń
wszystkich
zobowiązany
w
związku
z organizacją i
członków zarządu i rady nadzorczej,
przeprowadzeniem
walnego
zgromadzenia.
Informację na temat wynagrodzenia
Zasada
ta ma zastosowanie
Autoryzowanego
Doradcy również w przypadku
upoważnienia
przez
są rejestrowy
akcjonariuszy
otrzymywanego od emitenta
z tytułu
świadczenia
do
zwołania
nadzwyczajnego
wobec
emitenta
usług w każdym zakresie
walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3
Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni
Kodeksu spółek
uczestniczyć w
handlowych.
obradach walnego zgromadzenia w składzie
Dzień
ustalenia praw
do dywidendy
oraz dzień
umożliwiającym
udzielenie
merytorycznej
wypłaty
dywidendy
powinny
być
tak
ustalone,
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie
aby
czas zgromadzenia
przypadający pomiędzy nimi był
walnego
możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie
Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy
dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie
współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien
dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami
organizować publicznie dostępne spotkanie z
wymaga szczegółowego uzasadnienia.
inwestorami, analitykami i mediami
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie
dywidendy warunkowej może zawierać tylko
takie warunki, których ewentualne ziszczenie
nastąpi przed dniem ustalenia prawa do
dywidendy.
Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie
14 dni od zakończenia
miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać
co najmniej:
• informacje na temat wystąpienia tendencji i

TAK
Emitent
nie
posiada
Autoryzowanego Doradcy.

TAK
Emitent
nie
posiada
Autoryzowanego Doradcy.

TAK

W 2015 r. nie było takiego
wydarzenia.
Emitent
nie
posiada
Autoryzowanego Doradcy.

TAK

Emitent
nie
posiada
Autoryzowanego Doradcy.

TAK
TAK

W 2015 r. nie było takiego
wydarzenia.

IE

Spółka nie wyklucza zmiany
swojego stanowiska odnośnie
stosowania tej zasady w
przyszłości. Emitent może
W
2015 r. spotkania
nie byłoz takiego
organizować
wydarzenia.
inwestorami, analitykami i
mediami tak często, jak będzie
to
możliwe i niezbędne dla
W opinii Zarządu
Spółka
prawidłowego
funkcjonowania
publikuje
obecnie
wszelkie
Spółki.
istotne
informacje
dla
inwestorów za pośrednictwem
giełdowych
systemów

TAK

IE
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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.
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.
(skreślony)

informacyjnych
oraz
korporacyjnej
strony
internetowej,
a
należyte
wykonywanie
obowiązków
informacyjnych
(publikacja
informacji
na
stronach
internetowych Spółki, raporty
EBI i ESPI) jest obecnie
wystarczające do miesięcznego
informowania o działaniach
Spółki.
W ocenie Zarządu
ogranicza ryzyko związane z nie
stosowaniem tej zasady ładu
korporacyjnego w przyszłości i
jest to wystarczający sposób
zapewnienia
efektywnego
dostępu
do
informacji
potrzebnych do oceny sytuacji
Spółki oraz jej funkcjonowania,
bez konieczności dublowania
informacji
poprzez
przekazywanie ich w raportach
miesięcznych.

TAK

-

-

W ocenie Emitenta powyższe nie ograniczają dostępu inwestorów do należytej i rzetelnej
informacji na temat Emitenta, a w celu zmniejszenia ryzyka wynikającego z niezastosowania
zasad ładu korporacyjnego Emitent posiada procedury monitoringu, przygotowania i publikacji
raportów bieżących i okresowych oraz komunikacji Emitenta z rynkiem kapitałowym, ze
szczególnym uwzględnieniem zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek notowanych
na NewConnect.
Zasada nr 3.2.
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„Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej
przychodów.”
Na stronie internetowej Spółki nie jest zamieszczona informacja o działalności, z której Emitent
uzyskuje największy przychód, jednakże informacja ta pośrednio wynika z publikowanych przez
Spółkę, także za pomocą strony internetowej, raportów okresowych.
Zasada nr 3.7.
„Zarys planów strategicznych spółki.”
Na stronie internetowej Emitenta nie jest zamieszczona wprost informacja o planach strategicznych,
jednakże taka informacja pośrednio jest przekazywana za pomocą raportów okresowych.
Zasada nr 11
„Przynajmniej 2 razy w roku emitent, (przy współpracy Autoryzowanego Doradcy), powinien
organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.”
Spółka w 2014 r. nie zorganizowała wskazanej w powyższej zasadzie liczby spotkań z inwestorami,
analitykami i mediami głównie z uwagi na trudności organizacyjne, a także koszty takich spotkań
Zarząd Spółki zamierza organizować otwarte spotkania z inwestorami, analitykami przedstawicielami
mediów stosownie do potrzeb i zainteresowania takimi spotkaniami ze strony inwestorów, analityków
bądź mediów. Emietnt zawsze zaprasza rynek na swoje Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zasada nr 16.
„Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca (…)”
W ocenie Zarządu zakres informacji zamieszczanych w raportach miesięcznych, Spółka przekazuje do
publicznej wiadomości w sprawozdaniach okresowych. Jest to w ocenie Zarządu wystarczający sposób
zapewnienia efektywnego dostępu do informacji potrzebnych do oceny sytuacji Spółki oraz jej
funkcjonowania, bez konieczności dublowania informacji poprzez przekazywanie ich w raportach
miesięcznych.

10.

WSKAZA IE CZY

IKÓW RYZYKA I OPIS ZAGROŻEŃ.

Poniżej przedstawione są informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy
instrumentów finansowych, a w szczególności czynników związanych z sytuacją gospodarczą,
majątkową i finansową Emitenta, a także czynniki związane bezpośrednio z otoczeniem.
Poniższy spis nie ma charakteru zamkniętego, obejmując najważniejsze czynniki, które według
najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane
ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo
oraz złożoność działalności gospodarczej Emitenta nie zostały w niniejszym dokumencie opisane, mogą
w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez Inwestora celów
inwestycyjnych.

10.1

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta.

Ryzyko związane z przyjęciem założenia braku kontynuowania działalności przez Spółkę
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Sporządzając sprawozdanie finansowe zarząd przyjął założenie braku kontynuacji działalności przez
Spółkę, co spowodowane jest sytuacją finansową Spółki uniemożliwiającą dalsze prowadzenie
działalności gospodarczej.
Ryzyko związane z brakiem modelu gospodarczego
Na dzień dzisiejszy Spółka nie realizuje żadnego modelu biznesowego i nie ma jakichkolwiek planów
związanych z jej dalszą działalnością.
Ryzyko związane z brakiem kadry pracowniczej
Spółka na dzień dzisiejszy nie zatrudnia żadnych pracowników, a jej sytuacja finansowa nie pozwala na
poszukiwanie i zatrudnienie nowych osób. Utrzymywanie się takiej sytuacji może skutkować dalszym
pogorszeniem się kondycji finansowej Emitenta.
Ryzyko związane z brakiem organów Spółki
Na dzień publikacji przedmiotowego sprawozdania Zarządu Spółka nie posiada Rady Nadzorczej.
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli rezygnację w dniu 14 kwietnia 20156 roku ze skutkiem
na dzień 15 kwietnia 2016 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane przez Zarząd w celu
powołania nowych członków Rady Nadzorczej nie odbyło się ze względu na niestawiennictwo żadnego
z akcjonariuszy. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym powołanie nowych członków Rady
Nadzorczej jest zapisane w Statucie kworum wymagane dla podjęcia uchwał Walnego Zgromadzenia na
poziomie 25%. Ponadto w dniu 28 czerwca 2016 roku Prezes Zarządu złożył rezygnację z pełnionej
funkcji ze skutkiem na dzień 18 lipca 2016 roku. Zarząd dostrzega ryzyko braku powołania nowych
członków Rady Nadzorczej ze względu na brak kworum podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia.
W konsekwencji niewybrania nowych członków Rady Nadzorczej nie będzie możliwe wybranie
nowego Zarządu, co może całkowicie sparaliżować działalność Spółki.
Ryzyko związane z ogłoszeniem upadłości Emitenta
W związku z pogorszeniem się sytuacji finansowej Emitenta, Zarząd dostrzega ryzyko złożenia
wniosku o ogłoszenie upadłości.
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