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 LIST PREZES ZARZĄDU 

 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

w 2017 roku działania spółki COMECO S.A. koncentrowały się głównie na handlu trzema grupami towarów: 

torfem, pelletem i nawozami oraz pozyskiwaniu nowych kontrahentów. Efektem działań podjętych przez Spółkę 

jeszcze na przełomie 2016/2017, było zawarcie na początku lutego 2017 r. umowy pomiędzy Emitentem a siecią 

handlową Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. Warunki współpracy obejmowały dostarczenie przez Spółkę dostaw kory 

i podłoża torfowego. Realizacja niniejszej umowy stanowiła najważniejszy czynnik wpływający na kształtowanie 

się sytuacji finansowej Emitenta w 2017 r. O sukcesie powyższej współpracy może świadczyć fakt, iż na początku 

2018 roku Spółka otrzymała kolejne zamówienie od Leroy-Merlin Polska sp. z o.o., tym razem jego wartość 

szacowana jest na kwotę ponad dwukrotnie wyższą, tj. blisko 5,30 mln zł.  

 

Kolejnym istotnym odbiorcą Spółki był Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne, z którym w wyniku 

złożenia najkorzystniejszych ofert w przetargach, udało się w minionym roku podpisać dwie umowy. Pierwsza 

z nich dotyczyła dostaw torfu do Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno. Ostatecznie umowa ta została 

zrealizowana już na początku 2018 r., a wynagrodzenie Emitenta wyniosło 0,30 mln zł netto. Druga umowa 

obejmuje świadczenie usług dostaw torfu do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Nędzy i według zapisów umowy ma 

zostać zrealizowana do 31 grudnia 2019 r.  

 

W trakcie 2017 r. Spółka zobowiązana była do złożenia wyjaśnień w zakresie zaległości podatkowych byłych 

kontrahentów Emitenta. Wyniku kontroli przeprowadzonej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy 

w Toruniu, Spółka została zobowiązana do uregulowania zaległości podatkowej wynikającej z niedochowania 

przez kontrahentów Emitenta obowiązku odprowadzenia do budżetu należnego podatku VAT. Do dnia 

dzisiejszego nie jesteśmy w stanie pogodzić się z krzywdzącą, w naszej opinii, decyzją urzędu, natomiast zmuszeni 

jesteśmy ponieść jej konsekwencje. Deklarujemy, że w ochronie interesów Spółki oraz jej akcjonariuszy 

wykorzystamy wszelkie możliwości prawne dochodzenia swoich racji.  

 

W kwestii organizacyjnej Emitenta, w ubiegłym roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 

podjęta została decyzja o powołaniu na nową kadencję wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej. 

Decyzją Rady Nadzorczej, powołano Członków Zarządu w niezmienionym składzie na okres nowej, pięcioletniej 

kadencji.  

 

Ponadto podjęliśmy również działania związane z uporządkowaniem sytuacji kapitałowej Spółki, głównie poprzez 

zawarcie nowych umów kredytowych na finansowanie bieżącej działalności. Wraz z posiadanymi przez Spółkę 

środkami własnymi pozwala to ze spokojem spoglądać w kierunku dalszego rozwoju.  

 

Jestem przekonana, iż podjęte w zeszłym roku działania i wysiłki, zmierzające do poprawy efektywności 

gospodarczej i płynnościowej COMECO S.A., a także realizacji strategii rozwoju Spółki, przyniosą efekty już 

w nieodległej przyszłości, m.in. poprzez poprawę osiąganych wyników finansowych. 

 

W imieniu Spółki zapraszam do zapoznania się pełną treścią raportu rocznego COMECO S.A. za 2017 rok. 

 

Z poważaniem, 

Aneta Karpińska-Lejza 

Prezes Zarządu COMECO S.A. 
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1. WSTĘP 

 

Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) 

podsumowujące sytuację finansową COMECO S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 20167r. zostały 

zaprezentowane w Tabeli 1, Tabeli 2 oraz Tabeli 3. 

 

Wybrane pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, 

obowiązujący na dzień bilansowy. 

 

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu 

średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski 

i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. 

 

 

Wyszczególnienie 
Kurs euro na dzień bilansowy 

(31 grudnia) 
Średni kurs euro w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 

2016 4,4240 4,3757 

2017 4,1709 4,2447 

Źródło: NBP 

 

 

2. INFORMACJE O SPÓŁCE 

 

Spółka publikuje jednostkowe dane finansowe za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r.  

 

Podstawowe dane o Emitencie 

Firma: COMECO Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Płock 

Adres: ul. Plac Narutowicza 1, 09-400 Płock 

Telefon: + 48 (24) 235 69 69 

Faks: + 48 (24) 366 95 25 

Adres poczty elektronicznej: polska@comeco.pl 

Adres strony internetowej: www.comeco.pl 

NIP: 774-319-68-08 

REGON: 142884279 

KRS: 0000387924 

Źródło: Emitent  



 

 

 RAPORT ROCZNY ZA 2017 ROK Strona | 5
  
 

3. WYBRANE DANE FINANSOWE 
 

Tabela 1 Wybrane pozycje bilansu Emitenta wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wraz z danymi 

porównywalnymi na dzień 31 grudnia 2016  r. (w zł oraz przeliczone na euro) 

Wyszczególnienie 

Na dzień 

31.12.2017 r. 

(w zł) 

Na dzień 

31.12.2016 r. 

(w zł) 

Na dzień 

31.12.2017 r. 

(w EUR) 

Na dzień 

31.12.2016 r.  

(w EUR) 

Kapitał własny 3.402.806,00 3.272.307,71      815.844,54     739.671,72 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00       0,00 

Inwestycje długoterminowe 375.381,00 396.144,00        90.000,00     89.544,30 

Należności krótkoterminowe 6.179.410,12 6.534.405,91  1.481.553,17     1.477.035,69 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne  
93.382,24 114.030,93        22.388,99     25.775,53 

Zobowiązania długoterminowe 686.111,13 708.104,93      164.499,54     160.059,88 

Zobowiązania krótkoterminowe 4.197.280,03 4.608.407,07  1.006.324,78     1.041.683,33 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 2 Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta za 2017 r. wraz z danymi porównywalnymi 

za 2016 r. (w zł oraz przeliczone na euro) 

Wyszczególnienie 

Za okres 

od 01.01.2017 r. 

do 31.12.2017 r. 

(w zł) 

Za okres 

od 01.01.2016 r. 

do 31.12.2016 r. 

 (w zł) 

Za okres 

od 01.01.2017 r. 

do 31.12.2017 r. 

(w zł) 

Za okres 

od 01.01.2016 r. 

do 31.12.2016 r. 

 (w zł) 

Przychody netto ze sprzedaży 17.919.472,48 15.993.201,28  4.221.611,06     3.655.004,06 

Amortyzacja 107.789,65 110.232,59        25.393,94     25.191,99 

Zysk/strata ze sprzedaży 551.673,23 198.819,25      129.967,54     45.437,13 

Zysk/strata z działalności operacyjnej 647.043,76 282.207,31      152.435,69     64.494,21 

Zysk/strata brutto 218.044,29 157.257,38        51.368,60     35.938,79 

Zysk/strata netto 130.498,29 155.781,38        30.743,82     35.601,48 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 3 Przepływy pieniężne Emitenta za 2017 r. oraz dane porównawcze za 2016 r. (w zł oraz 

przeliczone na euro) 

Wyszczególnienie 

Za okres 

od 01.01.2017 r. 

do 31.12.2017 r. 

(w zł) 

Za okres 

od 01.01.2016 r. 

do 31.12.2016 r. 

(w zł) 

Za okres 

od 01.01.2017 r. 

do 31.12.2017 r. 

(w zł) 

Za okres 

od 01.01.2016 r. 

do 31.12.2016 r. 

 (w zł) 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej 
887.180,24 -674.928,61      209.008,94     -143.699,20 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej 
0,00 0,00                 0,00 0,00 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności finansowej 
-907.828,93 286.228,84 - 213.873,52     65.413,27 

Przepływy pieniężne netto -20.648,69 -388.699,77 - 4.864,58     -78.285,94 

Źródło: Emitent 
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4. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2017 

 

Sprawozdanie finansowe COMECO S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Raportu Rocznego. 

 

 

5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2017 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności COMECO S.A. w 2017 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Raportu 

Rocznego. 

 

 

6. OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 
OBROTOWY 2017 

 

Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego COMECO S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 

grudnia 2017 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Raportu Rocznego. 

 

 

  



 

 

 RAPORT ROCZNY ZA 2017 ROK Strona | 7
  
 

7. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU COMECO S.A.  
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8. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

 

W 2017 r. Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 

Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionym 

Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.  

 

W dniu 14 kwietnia 2015 r. Spółka opublikowała oświadczenie w przedmiocie przestrzegania zasad ładu 

korporacyjnego zawartych w ww. dokumencie w zakresie wskazanym poniżej, do dnia publikacji niniejszego 

raportu zakres ten nie uległ żadnej zmianie: 

Lp. ZASADA 
TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 
KOMENTARZ 

1 

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną 
politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem 
tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych 
technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 

zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz 
szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, 
korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, 

powinna zapewnić odpowiednią komunikację z 
inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu 

również nowoczesne metody komunikacji 
internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad 
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 

Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać 
go na stronie internetowej. 

TAK 
Z wyłączeniem 

transmisji 
obrad walnego 
zgromadzenia z 
wykorzystanie

m sieci 
Internet, 
rejestracji 
przebiegu 

obrad i 
upublicznienia 
go na stronie 
internetowej 

Emitent stosuje niniejszą 
zasadę z wyłączeniem 

transmisji obrad walnego 
zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrowania przebiegu obrad 
i upubliczniania go na stronie 

internetowej. W ocenie 
Zarządu Emitenta koszty 

związane z techniczną obsługą 
transmisji oraz rejestracji 
przebiegu obrad walnego 

zgromadzenia są 
niewspółmierne do 

potencjalnych korzyści. 

2 
Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 

informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 
perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 

TAK  

3 

3.1 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej: podstawowe 

informacje o spółce i jej działalności (strona 
startowa), 

TAK  

3.2 
opis działalności emitenta ze wskazaniem 

rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje 
najwięcej przychodów, 

TAK  

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

TAK  

3.4 
życiorysy zawodowe członków organów 

spółki, 
TAK  

3.5 

powzięte przez zarząd, na podstawie 
oświadczenia członka rady nadzorczej, 

informacje o powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 
akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% 

ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki, 

TAK  
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3.6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7 zarys planów strategicznych spółki, TAK  

3.8 

opublikowane prognozy wyników finansowych 
na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami 

do tych prognoz oraz korektami do tych 
prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje 

prognozy), 

TAK  

3.9 
strukturę akcjonariatu emitenta, ze 

wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji 
znajdujących się w wolnym obrocie, 

TAK  

3.1
0 

dane oraz kontakt do osoby, która jest 
odpowiedzialna w spółce za relacje 

inwestorskie oraz kontakty z mediami, 
TAK  

3.1
1 

(skreślony) -  

3.1
2 

opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK  

3.1
3 

kalendarz zaplanowanych dat publikacji 
finansowych raportów okresowych, dat 
walnych zgromadzeń, a także spotkań z 

inwestorami i analitykami oraz konferencji 
prasowych, 

TAK  

3.1
4 

informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, 
takich jak wypłata dywidendy, oraz innych 

zdarzeń skutkujących nabyciem lub 
ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, 

z uwzględnieniem terminów oraz zasad 
przeprowadzania tych operacji. Informacje te 

powinny być zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez inwestorów 

decyzji inwestycyjnych, 

TAK  

3.1
5 

(skreślony) -  

3.1
6 

pytania akcjonariuszy dotyczące spraw 
objętych porządkiem obrad, zadawane przed i 

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

TAK  

3.1
7 

informację na temat powodów odwołania 
walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub 

porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 
TAK  
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3.1
8 

informację o przerwie w obradach walnego 
zgromadzenia i powodach zarządzenia 

przerwy, 
TAK  

3.1
9 

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  

3.2
0 

Informację na temat podmiotu, który pełni 
funkcję animatora akcji emitenta, 

TAK  

3.2
1 

dokument informacyjny (prospekt emisyjny) 
spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 

miesięcy, 
TAK  

3.2
2 

(skreślony) -  

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny 
być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp do tych informacji. Emitent powinien 
dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na 

stronie internetowej. W przypadku pojawienia się 
nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej 

zmiany informacji umieszczanych na stronie 
internetowej, aktualizacja powinna zostać 

przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK  

4. 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, 
według wyboru emitenta, w języku polskim lub 

angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być 
zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w 

tym samym języku, w którym następuje ich 
publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi 

emitenta. 

TAK 
Emitent prowadzi 

korporacyjną stronę 
internetową w języku polskim. 

5. 

Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów 

indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją 
stroną korporacyjną powinna wykorzystywać 
indywidualną dla danej spółki sekcję relacji 

inwestorskich znajdującą na stronie 
www.GPWInfoStrefa.pl. 

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  
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8. 

Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu 
Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 

informacji niezbędnych do wykonywania 
obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

TAK  

9 

9.1 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 
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 

Ze względu na konieczność 
zachowania tajemnicy 
handlowej i poufności 

zawartej umowy, Emitent nie 
będzie stosował powyższej 
praktyki w sposób ciągły. 

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 

Z uwagi na fakt, iż koszty 
związane ze spotkaniami są 

niewspółmierne do 
potencjalnych korzyści takiego 
działania, Spółka nie zamierza 

w najbliższym czasie 
wprowadzić zasady 

organizowania publicznych 
spotkań i nie będzie stosowała 

przedmiotowej Dobrej 
Praktyki. 

12 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji 
akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę 

emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub 
zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia 
jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie 

umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

TAK  

13 

Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać 
zachowanie niezbędnego odstępu czasowego 
pomiędzy decyzjami powodującymi określone 

zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane 
są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń 

korporacyjnych. 

TAK  

13
a 

W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od 
akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę 

kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 
głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie 
określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje 
czynności, do których jest zobowiązany w związku z 

organizacją i przeprowadzeniem walnego 
zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w 

przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy 
akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu 
spółek handlowych. 

TAK  
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14 

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień 
wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby 

czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie 
najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 
dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy 

tymi terminami wymaga szczegółowego 
uzasadnienia. 

TAK  

15 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty 
dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie 

warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed 
dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

TAK  

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 opinii Zarządu Emitenta, w 
okresach miesięcznych 

wystarczające jest należyte 
wypełnianie przez Spółkę 

obowiązków informacyjnych. 
Spółka publikuje raporty 
kwartalne zawierające 

informacje pozwalające ocenić 
bieżącą działalność Emitenta. 

16
a 

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku 
informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu („Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie 
opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania 

raportów bieżących na rynku NewConnect, 
informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK 

 
W ramach stosowania 

niniejszej zasady Emitent  dniu 
16 lutego 2016 r. przekazał 
raport bieżący nr 5/2016 w 
sprawie wyjaśnienia braku 
terminowego przekazania 
raportu okresowego za IV 
kwartał 2015 r. Przyczyną 

zaistniałej sytuacji były 
zdarzenia niezależne od 
Emitenta i równocześnie 

niemożliwe do uniknięcia, 
wynikające z przeciążenia 

systemu EBI. 
 

17 (skreślony) -  
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