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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ. 
 
DANE SPÓŁKI 

Firma:   ARRINERA  
Forma prawna:  Spółka Akcyjna  
Kraj siedziby:  Polska  
Siedziba:  02-530 Warszawa  
Adres:   Alfreda Nobla 9  lok  1 
Tel.   +48 22 760 04 33  
Internet:  www.arrinera.pl  
E-mail:  ri@arrinera.pl 
KRS:   0000378711  
REGON:  142755369  
NIP:  5222971669 

  
ZARZĄD 
Na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Spółki sprawował funkcje w 
następującym składzie:  
 
Pan Piotr Gniadek – Prezes Zarządu,   
 
W okresie sprawozdawczym miały miejsce zmiany osobowe w składzie Zarządu Spółki. Od dnia 01.01.2016 r. do 
dnia 10.08.2017 Zarząd Spółki sprawował funkcje w następującym składzie:  
 
Pan Piotr Gniadek -  Członek Zarządu. 
Pan Piotr Frankowski – Członek Zarządu. 
 
W dniu 10 sierpnia 2017r, Rada Nadzorcza z ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie podjęła uchwałę nr 
01/08/2017 (raport EBI nr 16/2017 z dnia 10.08.2017), działając na podstawie przepisu art. 368§ 4 k.s.h. oraz 
§13 ust. 2 statutu Spółki odwołała Pana Piotra Frankowskiego ze stanowiska Członka Zarządu Spółki oraz z 
pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki. Powodem odwołania jest utrata zaufania do Pana Piotra Frankowskiego. 
 
  
RADA NADZORCZA 
Na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Spółki sprawował funkcje w 
następującym składzie:  
 
Jacek Haft-Szatyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Mariusz Matusiak - Członek Rady Nadzorczej 
Tomasz Swadkowski – Członek Rady Nadzorczej  
Wojciech Tomikowski – Członek Rady Nadzorczej  
Dariusz Burciu – Członek Rady Nadzorczej  
 
W okresie sprawozdawczym miały miejsce zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Od dnia 
01.01.2016 r. do dnia 23.05.2017 Rada Nadzorcza Spółki sprawowała funkcje w następującym składzie:  
 
Andrzej Wojno – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Mariusz Matusiak - Członek Rady Nadzorczej 
Tomasz Swadkowski – Członek Rady Nadzorczej  
Wojciech Tomikowski – Członek Rady Nadzorczej  
Dariusz Burciu – Członek Rady Nadzorczej  
 
W dniu 23 maja 2017 roku Zarząd spółki ARRINERA S.A. otrzymał rezygnację Pana Andrzej Wojno z pełnienia 
funkcji członka rady nadzorczej Spółki z dniem 23 maja 2017 roku. (raport EBI 11/2017 z dnia 23 maja 2017 



 
 

roku) 
 
W dniu 9 sierpnia 2017 roku Zarząd spółki ARRINERA S.A. otrzymał oświadczenie z dnia 9 sierpnia 2017 roku od 
Akcjonariusza ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, iż w związku z rezygnacją w dniu 23 
maja 2017 roku Pana Andrzeja Wojno z członkostwa Rady Nadzorczej, Akcjonariusz skorzystał z uprawnienia 
osobistego, przewidzianego w § 19 ust. 2 i ust. 3 Statutu spółki i złożył Emitentowi oświadczenie o wyborze do 
pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Haft Szatyńskiego. 
 
STRUKTURA AKCJONARIATU 
Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 31.12.2017:  

 

Lp. Imię i nazwisko 

akcjonariusza 

Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym  

(w proc.) 

Udział w głosach 

(w proc.) 

1 Erne Ventures S.A. * 
 

3 979 969 76,54% 76,54% 

2 Tomasz Swadkowski 400 000  7,69 %  7,69 %  

3 Pozostali 820 031 15,77% 15,77% 

 RAZEM 4 200 000 100 % 100 % 

 
WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA  
STRUKTURA EMITENTA 
Na dzień 31.12.2017 Emitent tworzył następującą grupę kapitałową.  

 
 
 
FUND1 ARRINERA S.A. S.K.A. 
Forma prawna: spółka komandytowa - akcyjna 
Siedziba: ul. Alfreda Nobla 9/1, 03-930 Warszawa KRS: 0000477736 
 
 



 
 

Struktura akcjonariatu FUND1 ARRINERA S.A. S.K.A. na dzień 31.12.2016: 
Lp. Imię i nazwisko/nazwa 

akcjonariusza 
Udział w kapitale zakładowym  
(w proc.) 

Udział w głosach  
(w proc.) 

1 Arrinera S.A 100 100 
 RAZEM 100 100 

 
ARRINERA RACING Limited  
Forma prawna: Private limited Company 
Siedziba: Innovation Centre Gallows Hill, Warwick, CV34 6UW, United Kingdom 
Company Registration Number 09889686 
 
Struktura akcjonariatu Arrinera Racing Limited na dzień 31.12.2016: 
Lp. Imię i nazwisko/nazwa 

akcjonariusza 
Udział w kapitale zakładowym  
(w proc.) 

Udział w głosach  
(w proc.) 

1 Arrinera S.A 100 100 
 RAZEM 100 100 

 
ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING Limited  
Forma prawna: Private limited Company 
Siedziba: Innovation Centre, Gallows Hill, Warwick, CV34 6UW, United Kingdom 
Company Registration Number 08783213 
 
Struktura akcjonariatu ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING LTD na dzień 31.12.2016: 
Lp. Imię i nazwisko/nazwa 

akcjonariusza 
Udział w kapitale zakładowym  
(w proc.) 

Udział w głosach  
(w proc.) 

1 FUND1 ARRINERA S.A. S.K.A 69,81 69,81 
2 Pozostali 30,19 30,19 
 RAZEM 100 100 

 
Raportem bieżącym ESPI nr 14/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku Emitent poinformował, iż Sąd na 
posiedzeniu w dniu 29 września 2016 roku oddalił wniosek Pana David Mapley'a - byłego Dyrektora 
Finansowego AAH o otwarcie likwidacji tego podmiotu i obciążył go kosztami procesu sądowego. 
 
ARRINERA TECHOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA (DAWNIEJ: ARRINERA AUTOMOTIVE SPÓŁKA AKCYJNA)  
Forma prawna: spółka akcyjna 
Siedziba: ul. Alfreda Nobla 9/1, 03-930 Warszawa KRS: 0000302462 
 
Struktura akcjonariatu ARRINERA AUTOMOTIVE S.A. na dzień 31.12.2017: 
 

Lp. Imię i nazwisko/nazwa 
akcjonariusza 

Udział w kapitale 
zakładowym  
(w proc.) 

Udział w głosach (w proc.) 

1 Arrinera S.A 66,41 66,41 
2 ARRINERA 

AUTOMOTIVE 
HOLDING LTD 

31.96 31,96 

3 Pozostali  1,63 % 1,63 % 
 RAZEM   

 

W dniu 28 października 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arrinera Automotive 
Spółki Akcyjnej dokonało uchwaliło zmianę nazwy spółki na Arrinera Technology Spółka Akcyjna.  Sąd 
rejestrowy w dniu 13 stycznia 2017 roku dokonał zmiany nazwy Spółki, wpisując do Rejestru 
Przedsiębiorców zmianę statutu w tym zakresie.    



 
 

Zarząd Arrinera S.A. raportem ESPI nr 3/2017 z dnia 10 marca 2017 roku poinformował o wykonaniu 
praw z warrantów i nabycie akcji w spółce ARRINERA TECHNOLOGY S.A. stanowiących 66,41% w 
kapitale zakładowy Spółki, dających 66,41% głosów, stanowiących 66,41% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki. 

W dniu 27 kwietnia 2017 roku uchwalona emisja akcji w spółce zależnej Arrinera Technology S.A. 
seria E w ilości 730.000 akcji nie doszła do skutku.  

Aktualny stan akcji w spółce Arrinera Technology S.A. na dzień raportu jest równy 2.084.000 akcji. 

 
ARRINERA AERODYNAMICS SP. Z O.O. 
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Siedziba: ul. Towarowa 35, 00-869 Warszawa, KRS: 0000564983 
 
Struktura udziałowców Arrinera Aerodynamics Sp. z o.o. na dzień 31.12.2016: 
Lp. Imię i nazwisko/nazwa 

udziałowca 
Udział w kapitale zakładowym  
(w proc.) 

Udział w głosach  
(w proc.) 

1 ARRINERA TECHNOLOGY 
S.A. 50,03   50,03 

2 Świętokrzyski Inkubator 
Technologii S.A. 49,97 49,97 

 RAZEM 100 100 
 
 

2. ZARYS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2017 R.  
 
INFORMACJA O OFEROWANYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ 
 
Arrinera S.A tworzy grupę kapitałową związaną z sektorem motoryzacyjnym. Głównym celem, oprócz nadzoru 
nad poszczególnymi procesami w spółkach podległych, jest budowa silnej i globalnej marki Arrinera Hussarya 
na rynku motoryzacyjnym w segmentach:  aut wyścigowych i super samochodów. 
 
Arrinera S.A. :  
- tworzy produkty i świadczy usługi wykorzystywane w marketingu i promocji grupy Arrinera.  
- tworzy produkty i świadczy usługi dla podmiotów zewnętrznych będących partnerami grupy Emitenta z 
którymi wspólnie realizowane są strategie marketingowe i promocyjne budowy marki Arrinera. 
- w 2016 opracowana została strategia rozszerzenia obszaru działalności o sprzedaż odzieży i akcesoriów 
sygnowanych marką Arrinera, implementacja strategii nastąpiła w marcu 2017 poprzez uruchomienie sklepu 
online SHOP.ARRINERA.COM 
 
Arrinera Racing Limited : 
- głównym produktem spółki jest samochód wyścigowy Arrinera Husarya GT 
  
Arrinera Technology S.A. : 
- głównym produktem spółki jest supersamochód Arrinera Hussarya 33 (obecnie w fazie prac nad homologacją 
drogową) 
 
INFORMACJI O RYNKACH ZBYTU  
Emitent oferuje swoje usługi w Polsce i Wielkiej Brytanii.  
 
INFORMACJE O ZAWARTYCH ZNACZĄCYCH UMOWACH  
Spółka nie zawierała istotnych umów w trakcie 2017 roku,  
 
INFORMACJI O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE  
Spółka nie zawierała transakcji na innych warunkach niż rynkowe. 
 



 
 

INFORMACJA, CZY SPÓŁKA ZACIĄGNĘŁA/WYPOWIEDZIAŁA UMOWY POŻYCZEK  
Spółka nie zaciągała i nie wypowiadała umów pożyczek w 2017 roku  
 
INFORMACJA O UDZIELONYCH POŻYCZKACH  
Spółka nie udzielała pożyczek w 2017 roku. 
 
 
ZDARZENIA ISTOTNE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM: 
 
REALIZACJA STRATEGII EMITENTA – BUDOWA SILNEJ GLOBALNEJ MARKI ARRINERA. DZIAŁANIA SPRZEDAŻOWE, 
MARKETINGOWE I PRODUKTOWE MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE. 
 
2017-06-28 10:37:53  Bieżący ESPI | 19/2017 Arrinera ponownie na festiwalu w Goodwood w Wielkiej 
Brytanii  
 
Zarząd Spółki Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniach 29.06-02.07.2017 roku 
Arrinera Hussarya GT weźmie udział w Goodwood Festival of Speed w Wielkiej Brytanii, jednej z najbardziej 
prestiżowych imprez motoryzacyjnych na świecie. 
 
Tym razem w Goodwood prezentowany jest samochód wyścigowy w kolorystyce "Zborowski Green". Jest to ten 
sam egzemplarz, który w kwietniu brał udział w wyścigu serii DMV GTC na torze Hockenheimring. 
 

      
 
Samochód będzie zlokalizowany w głównym padoku, a na słynnym "HillClimb" podziwiać go można będzie dwa 
razy dziennie w klasie Modern Endurance Racers. Kierowcami będą: legendarny Szkot Anthony Reid _kierowca 
rozwojowy Arrinera Hussarya GT_ oraz Polak, Piotr R. Frankowski _Członek Zarządu Arrinera S.A._. 
Udział w wydarzeniu Goodwood Festival of Speed jest kontynuacją realizacji strategii Emitenta budowania 
międzynarodowej marki Arrinera. 
 
Informację o udziale w tej imprezie podano ze względu na fakt, iż w opinii Spółki udział w tak prestiżowej 
imprezie może doprowadzić do nawiązania wielu kontaktów, co w przyszłości może doprowadzić do poszerzenia 
grona odbiorców samochodu Arrinera Hussarya, a tym samym wpłynąć na wyniki finansowe i sytuację 
ekonomiczną Emitenta. 
 
Więcej informacji : https://www.goodwood.com/grrc/event-coverage/festival-of-speed/2017/6/GT3-and-GT4-
weapons-to-go-head-to-head-in-FOS-shootout/ 
 
Komentarz zarządu: 
 
W finałowym biegu Anthony Reid, zakończył zmagania wygrywając klasę samochodów GT uzyskując znakomity 
czas 48:28s pokonując w swojej klasie PORSCHE 911 GT3 CUP 50:51s, FORD MUSTANG GT4 53:56s, MCLAREN 
570S GT4 57:76s, ASTON MARTIN VANTAGE GTE 58:17s.  
 
Arrinera Hussarya GT jest pierwszym polskim samochodem, który wygrał klasę GT podczas Festival of Speed w 



 
 

Goodwood.  
 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=HLKdW18l9xk&t=6s 
 
2017-06-22 15:45:18  Bieżący ESPI | 17/2017 Otrzymanie dopuszczenia do ruchu drogowego i rozpoczęcie 
serii testów.  
Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent" informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od 
spółki zależnej od Emitenta, tj. Arrinera Technology S.A. o dopuszczeniu samochodu Arrinera Hussarya 33 do 
poruszania się w ruchu drogowym.  
 
Otrzymanie dopuszczenia do ruchu było niezbędne , w celu rozpoczęcia testów i pomiarów podczas 
użytkowania samochodu na drogach publicznych w warunkach w jakich będą się poruszać przyszli posiadacze 
samochodu. 
 
Arrinera Hussarya 33 jest w pełni gotowa do użytkowania, oraz wyposażona we wszystkie systemy związane z 
elektroniką, mechaniką i aktywną aerodynamiką, które będą oferowane klientom. Ten etap testów traktowany 
będzie, jako potwierdzenie poprawności działania wszystkich podzespołów samochodu. 
 
Wykonanie testów jest ostatnim etapem przed przystąpieniem do procesu homologacji. 
 
Arrinera Hussarya 33 w wersji drogowej była zaprezentowana w kwietniu na targach Motor Show Poznań 2017.  
 
LINK: http://www.arrinera.com/pl/aktualnosci/sesja-zdjeciowa-supersamochodu-arrinera-hussarya-33/ 
 
WYŚCIGOWY DEBIUT HUSSARYA GT 
Arrinera Hussarya GT miała swój debiut wyścigowy w serii DMV GTC na torze Hockenheimring w dniach 7-9 
kwietnia 2017. Po raz pierwszy w historii, polski samochód klasy GT ścigał się z liderami wyścigów 
samochodowych takimi jak Lamborghini, Audi, Mercedes, Porsche czy Pagani. Zespół zrealizował wszystkie 
zakładane na ten wyścig cele. 

  
 
Komentarz Zarządu: 
Z wielu powodów wydarzenia mające swoją kulminację w dniach 6-9 kwietnia, stają się kluczowe w rozwoju 
projektu Arrinera.  Po raz pierwszy w historii Spółki na targach motoryzacyjnych zostały pokazane dwa 
egzemplarze samochodów Arrinera - w wersji drogowej Hussarya 33 i sportowej Hussarya GT. Co znacząco 
wpływa na siłę budowanej marki Arrinera. Równolegle do tak dużej imprezy jaką jest Poznań Motor Show, 
przeprowadzone zostało inne duże wydarzenie jakim jest debiut wyścigowy Husarya GT na torze 
Hockenheimring. Co z kolei istotne jest nie tylko z punktu widzenia rozwoju technologii wykorzystywanej przez 
Arrinerę, ale również potencjału sprzedażowego produktu jakim jest Hussarya GT. Dzięki jednoczesnemu 
pokazaniu samochodów w Polsce i Niemczech zarząd Emitenta mógł zaprezentować ekspansywność projektu 
Arrinera zaproszonym na tą okazję inwestorom zagranicznym. W wyniku odbytych rozmów zarówno w 
Poznaniu jak i Hockenheim Zarząd Emitenta podpisał listy intencyjne z podmiotami planującymi wspólnie 
inwestycje w dalszy rozwój oraz produkcję samochodów wyścigowych i supersamochodów drogowych pod 
marką Arrinera (Raport ESPI 9/2017).  
 
2017-04-06 21:35:45  Bieżący ESPI | 8/2017  Prezentacja przygotowanego do procesu homologacji 



 
 

samochodu drogowego Hussarya 33 
Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _zwany dalej: Emitent, Spółka_ informuje, iż w dniach 
06-09 kwietnia 2017 roku na Motor Show Poznań 2017 w Poznaniu odbędzie się prezentacja przygotowanego 
do procesu homologacji samochodu drogowego Hussarya 33 oraz jednego z egzemplarzy wyścigowego modelu 
Hussarya GT3. 
 
Główne cechy prezentowanego prototypu drogowej wersji samochodu Arrinera Hussarya to: 
 
1. Silniki V8 z serii LT o mocach od 460 do 650 KM 
2. Skrzynia biegów Cima przenosząca moment oborowy 900 Nm 
3. Aktywna aerodynamika składająca się z 5 niezależnie sterowanych przez komputer sekcji aerodynamicznych 
wraz z wyborem trybu jazdy "Road" lub "Race". 
4. Nadwozie z włókna węglowego i Kevlaru z widoczną strukturą 
5. Autorski system trzech ekranów odpowiedzialny za wyświetlanie najważniejszych dla kierowcy danych. 
6. Autorski, opracowany przez naszych inżynierów Arrinera Body Control Module _ABCM_, jest to centralny 
systemem zarządzający elektroniką w całym samochodzie. 
7. System klimatyzacji zaprojektowany od postaw łącznie z elektroniką i oprogramowaniem, sterowany za 
pomocą ekranu dotykowego. 
8. Mobileye - system pozwalający na wykrywanie pieszych, rowerzystów, znaków oraz przeszkód 
9. Unikalny lakier o nazwie "Kalahari sunset" opracowany specjalnie dla wersji drogowej przez firmę PPG. 
10. Nowe luksusowe wnętrze, w którym dominuje włókno węglowe, aluminium i skóra. 
11. Własnej konstrukcji światła Bi-LED. 
12. System monitoringu temperatur w 8 najważniejszych sekcjach samochodu.Główne cechy prezentowanego 
samochodu wyścigowej Arrinera Hussarya GT3 oferowanego klientom to: 
 

           
 
1. Silnik V8 z serii LS o mocy ponad 500KM 
2. Wyścigowa, sekwencyjna skrzynia biegów Hewland LLS, z możliwością zmiany biegów przy kierownicy. 
3. Rama przestrzenna wykonana ze stali lotniczej BS4 T51, Homologowana wg norm FIA ze specjalnymi 
elementami energochłonnymi. 
4. Nadwozie oraz elementy aerodynamiki wykonane z kompozytów włókna węglowego oraz Kevlaru, 
wyścigowy system oświetlenia LED, pneumatyczny system air-jack 
5. Efektywna aerodynamika opracowana przy udziale Politechniki Warszawskiej. 
6. Dedykowane przednie i tylne zawieszenie wielowahaczowe z amortyzatorami w układzie pushrod, 
czterofunkcyjna regulacja zawieszenia, amortyzatory oraz sprężyny marki Öhlins 
7. Wnętrze wykonane na zamówienie, zgodne z przepisami FIA, dostosowane do systemów HANS fotel Corbeau 
z 6-punktowymi pasami bezpieczeństwa. 
 
Arrinera Hussarya GT3 to jedyny profesjonalny samochód wyścigowy zaprojektowany w Polsce, który trafił już 
na tory wyścigowe. 
 
 
KIEROWCA F1 W ARRINERZE 
Shelsley Walsh to najstarsze na świecie (1905), stale działające miejsce uprawiania sportów motorowych. 
Niegdyś w prototypowym Astonie Martinie startował na trasie sławetnego wyścigu górskiego także hrabia Louis 



 
 

Vorow Zborowski. 26 marca w Shelsley Walsh odbyła się impreza z cyklu Chronos & Cars, organizowana przez 
producenta zegarków Omologato. 
 
Uczestnicy mogli osobiście poznać byłego kierowcę F1 i aktualnego kierowcę Formuły E, Nicka Heidfelda, 
legendarnego kierowcę wyścigowego Richarda Attwooda, kierowcę serii WEC Marino Franchittiego, syna 
Jamesa Hunta Freddy’ego, a także młodą gwiazdę brytyjskiej sceny wyścigowej, Katie Milner. 
 

    
Słynni kierowcy pokonali trasę wyścigu w podjazdach pokazowych, przy czym Nick Heidfeld stał się trzecią 
osobą na świecie, która poprowadziła wyścigowy samochód Arrinera Hussarya GT. Polski samochód podobał się 
byłemu gwiazdorowi Formuły 1, pojechał nim zresztą z typową dla siebie werwą. Dwa prototypy Arrinery nadal 
przechodzą intensywne testy w Wielkiej Brytanii przed swoim wyścigowym debiutem. 
 
Komentarz Zarządu: 
Udział Arrinery w imprezie tej rangi jest istotnym elementem strategii sprzedaży głównego produktu spółki 
Arrinera Hussarya GT jak również stanowi okazję do popularyzacji marki Arrinera.   
 
2017-03-24 12:38:14  Bieżący ESPI | 7/2017  Otwarcie sklepu internetowego 
Zarząd Emitenta informuje iż w dniu 30 marca 2017 roku rozszerzy obszar swojej działalności o sprzedaż 
odzieży i akcesoriów sygnowanych marką Arrinera, poprzez uruchomienie sklepu online SHOP.ARRINERA.COM 
 
Działania te wpisują się w dążenie Emitenta do budowy silnej polskiej marki o globalnym zasięgu. Przyjęta 
strategia tożsama jest z modelami stosowanymi przez innych światowych producentów branży motoryzacyjnej 
_Porshe Design, Ferrari, Lamborgini_ dla których ta część biznesu jest istotnym źródłem przychodu, jak również 
wpisuje się w trend silnego rozwoju na rynku polskim, niezależnych marek związanych z fanklubami 
sportowymi czy subkulturami młodzieżowymi _West Coast, Red is Bad, Surge Polonia_. 
 
W ocenie Zarządu mocno rosnąca popularność marki Arrinera zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii, która 
jest głównym rynkiem zbytu podstawowego produktu spółki: samochodu Arrinera Hussarya GT, pozwala 
optymistycznie patrzeć na szanse rozwoju tej części biznesu Emitenta. W przyjętej strategii oferowana odzież i 
akcesoria skierowane będą głównie do fanów marki skupionych poprzez kanały społecznościowe. 
 
Obecnie Emitent na portalach społecznościowych łącznie posiada ponad 160.000 fanów. W okresie ostatnich 
12 miesięcy _tylko poprzez internetowe kanały społecznościowe_ przekaz Arrinery dotarł do 9,3 mln unikalnych 
użytkowników _dane: Facebook_. 
 
Przyjęty model sprzedaży zakłada wykorzystanie e-commerce jako głównego kanału dystrybucji, co w ocenie 
Zarządu, pozwoli na maksymalizację rentowności przedsięwzięcia na tym etapie rozwoju. E-commerce w 
Europie Zachodniej, gdzie działa Emitent stanowi blisko 20% udziału w sprzedaży detalicznej. W Polsce 
rokrocznie wartość ta znacząco rośnie. 
W najbliższych 12 miesiącach Emitent nie planuje rozwoju sieci własnych sklepów stacjonarnych, z wyjątkiem 
okolicznościowych wydarzeń związanych z udziałem samochodu Arrinera na targach i wyścigach GT. 
Jednocześnie Emitent prowadzi rozmowy o możliwości wykorzystania do sprzedaży, sieci dystrybucji partnerów 
biznesowych, poprzez ich sklepy stacjonarne. W planach Emitenta sygnowana odzież i akcesoria stanowić będą 
istotne znaczenie w przychodach spółki, planach marketingowych głównego produktu: samochodu Arrinera 
Hussarya GT, jak również wykorzystane zostaną do działań cross-seling’owych innych szykowanych produktów 
Emitenta.  



 
 

 
Przychody ze sprzedaży produktów z marką Arrinera wykorzystane zostaną do sukcesywnego poszerzania gamy 
oferowanych produktów i zwiększania obszaru działań Emitenta. 
2017-02-09 11:15:33  Bieżący ESPI | 2/2017  Sprzedaż samochodu wyścigowego Arrinera Hussarya GT 
Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację 
od spółki zależnej od Emitenta, tj. Arrinera Racing Limited, o otrzymaniu zaliczki na drugi samochód wyścigowy 
Arrinera Hussarya GT w kwocie 52.000 GBP _pięćdziesiąt dwa tysiące funtów_. Według wiedzy Emitenta 
Arrinera Racing Limited prowadzi zaawansowane rozmowy z kolejnymi osobami zainteresowanymi nabyciem 
samochodu wyścigowego Arrinera Hussarya GT i zakłada, że w najbliższym okresie otrzyma kolejne zaliczki od 
osób zainteresowanych nabyciem tego samochodu.   
 
2017-01-24 23:09:13  Bieżący ESPI | 1/2017  Rozpoczęcie sprzedaży samochodu wyścigowego Arrinera 
Hussarya GT 
Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację 
od spółki zależnej od Emitenta, tj. Arrinera Racing Limited, o otrzymaniu pierwszej zaliczki na samochód 
wyścigowy Arrinera Hussarya GT w kwocie 53.897 GBP _pięćdziesiąt trzy tysiące funtów_. Tym samym 
rozpoczęła się sprzedaż samochodów wyścigowych Arrinera Hussarya GT. Według wiedzy Emitenta Arrinera 
Racing Limited prowadzi zaawansowane rozmowy z kolejnymi osobami zainteresowanymi nabyciem 
samochodu wyścigowego Arrinera Hussarya GT i zakłada, że w najbliższym okresie otrzyma kolejne zaliczki od 
osób zainteresowanych nabyciem tego samochodu. 
 
 
ZDARZENIA O CHARAKTERZE ZARZĄDCZYM, WŁAŚCICIELSKIM, FINANSOWYM WPŁYWAJĄCE NA STRATEGIĘ 
ROZWOJU EMITENTA. 
 
 
2017-11-10 22:02:01  Bieżący ESPI | 27/2017 Przedłużenie terminu wykupu obligacji serii C  
Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _Emitent, Spółka_, informuje, iż w związku z 
przeprowadzonymi negocjacjami obligacje serii C nie zostaną wykupione przez Spółkę w dniu 10 listopada 2017 
r. W ciągu najbliższych dni Emitent podpisze z obligatariuszami obligacji serii C aneksy do umów nabycia 
obligacji przedłużające termin wykupu obligacji. Obligacje serii C zostaną dodatkowo zabezpieczone. 
 
2017-10-17 12:50:46  Bieżący ESPI | 26/2017 Odwołanie emisji akcji serii H 
Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej: Emitent Spółka_, w nawiązaniu do 
raportu bieżącego ESPI nr 17/2016 z dnia 2.12.2016 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 18/2016 z dnia 
12.12.2016 r. informuje, iż w dniu 17 października 2017 r. podjął uchwałę nr 1 o odwołaniu emisji 
akcji serii H ze względu na utrzymująca się niekorzystną sytuację na rynku pierwotnym w zakresie 
spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu. 
 
2017-08-31 18:24:47  Bieżący ESPI | 25/2017 Zwolnienie dyscyplinarne menadżera w Spółce z Grupy 
Kapitałowej.  
Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent" _Spółka_, informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2017 roku, po 
analizie zebranych informacji w spółce Arrinera Racing LTD z siedzibą w Anglii, wchodzącej w skład Grupy 
Kapitałowej Emitenta, Pan Piotr R. Frankowski został dyscyplinarnie zwolniony z kontraktu menedżereskiego. 
 
2017-08-11 21:59:23  Bieżący ESPI | 24/2017 Odwołanie dyrektora w Spółce z Grupy Kapitałowej.  
Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie _Emitent, Spółka_, informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2017 roku, w 
spółce Arrinera Racing LTD z siedzibą w Anglii, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Emitenta, została podjętą 
uchwała przez jedynego jej akcjonariusza Arrinera S.A. o usunięciu z rejestru Dyrektorów Arrinera Racing LTD 
Pana Piotra Frankowskiego. 
 
2017-07-31 22:35:38  Bieżący ESPI | 23/2017 Informacja dotycząca istotnej umowy.  
W nawiązaniu do raportu ESPI nr 22/2017 z dnia 2017-07-17, Zarząd spółki Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie 
"Emitent" informuje, iż do dnia 31 lipca Emitent nie otrzymał zaliczki od Nabywcy oraz nie doszło do zawarcia 
transakcji. 
 



 
 

2017-07-17 14:36:58  Bieżący ESPI | 22/2017 Informacja dotycząca istotnej umowy.  
W nawiązaniu do raportu ESPI nr 15/2017 z dnia 2017-06-05, Zarząd spółki Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie 
_ "Emitent"_ informuje, iż w dniu 14 lipca 2017 wygasła 'Wstępna Umowa Nabycia' dotycząca sprzedaży 100% 
udziałów spółki Arrinera Racing Ltd. z siedzibą w Anglii oraz nie mniej niż 98% akcji spółki Arrinera Technology 
S.A. z siedzibą w Warszawie. Tym samym Emitent informuje, że nie doszło do sprzedaży udziałów w Arrinera 
Racing Ltd. i akcji Arrinera Technology S.A. 
 
Emitent jednocześnie informuje, iż w dniu 17.07.2017 r. otrzymał od potencjalnego Nabywcy propozycję 
wpłacenia przez niego zaliczki oraz zawarcia Transakcji do dnia 31.07.2017 r.  
 
O dokonywaniu wszelkich czynności zbycia udziałów i akcji wskazanych Spółek Emitent będzie informował 
stosownymi komunikatami. 
2017-07-06 10:34:24  Bieżący ESPI | 20/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby 
głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 30.06.2017 roku 
Zarząd Spółki ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym WalnymZgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 
30.06.2017 roku.   
 
2017-06-08 16:55:08  Bieżący ESPI | 16/2017 Wykup obligacji bez udziału HFT Brokers Dom Maklerski 
S.A. – ciąg dalszy 
W nawiązaniu do treści raportów bieżących ESPI nr 10/2017 oraz nr 11/2017 Emitent informuje, że w dniu 8 
czerwca 2017 r. podpisał z HFT Brokers Dom Maklerski S.A. porozumienie w sprawie rozwiązania umowy z dnia 
10 lipca 2015 r. dotyczącej prowadzenia ewidencji obligacji serii B Arrinera S.A. _dalej: "Obligacje"_. 
Jednocześnie, zapewniając ciągłość prowadzenia ewidencji i bezpieczeństwo realizacji wykupu Obligacji, w dniu 
8 czerwca 2017 r. Emitent przystąpił do umowy prowadzenia ewidencji i przeprowadzenia wykupu Obligacji z 
Polskim Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "PDM"_. 
 
Wykonując założenia dotyczące realizacji świadczeń wynikających z Obligacji przekazywane w poprzednich 
raportach bieżących ESPI nr 10/2017 oraz nr 11/2017 _przesunięcie terminu wykupu na 10 czerwca 2017 r. w 
związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa realizacji transakcji_, Emitent wskazuje, że przekazał 
środki finansowe do PDM umożliwiające dokonanie spłaty wszystkich wierzytelności wynikających z Obligacji 
wraz z należnymi odsetkami wymagalnymi na dzień 9 czerwca 2017 r. Zgodnie z założeniami Umowy z PDM z 
dnia 8 czerwca 2017 r. – wypłata środków wszystkim uprawnionym Obligatariuszom nastąpi niezwłocznie. 
 
2017-06-05 17:58:28  Bieżący ESPI | 15/2017 Podpisanie istotnej umowy  
W nawiązaniu do raportu ESPI nr 9/2017 z dnia 2017-04-11, Zarząd spółki Arrinera S.A. _Emitent_ informuje, iż 
w dniu dzisiejszym dotarła do Emitenta podpisana przez spółkę prawa włoskiego _Nabywca_ 'Wstępna Umowa 
Nabycia' 100% udziałów spółki Arrinera Racing Ltd. z siedzibą w Anglii oraz nie mniej niż 98% akcji spółki 
Arrinera Technology S.A. z siedzibą w Warszawie _Spółki_. 
 
Uzgodniona cena nabycia wymienionych wyżej pakietów obydwu spółek wynosi 9 milionów EUR. Dodatkowo 
umowa uwzględnia dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 10% od wartości transakcji ponad cenę nabycia 
uzyskaną przez Nabywcę w przypadku sprzedaży w przyszłości Arrinera Racing i/lub Arrinera Technology. 
 
'Wstępna Umowa Nabycia' przewiduje podpisanie transakcji sprzedaży udziałów Arrinera Racing i akcji Arrinera 
Technology w terminie do 2017-07-14. 
 
2017-06-02 15:43:39  Bieżący ESPI | 14/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki ARRINERA S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r. z projektami uchwał 
Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 r. o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej 
Krzysztofa Buk w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 16 lok. 6. 
 
Do niniejszego raportu załączono:  
1_ pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki;  
2_ projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad ZWZ;  
3_ formularz dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 



 
 

4_ informacja o liczbie głosów 
 
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z wymaganymi przez 
Kodeks spółek handlowych materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 
zamieszczono na stronie internetowej Spółki http://www.arrinera.pl. 
 
2017-05-16 15:48:33  Bieżący ESPI | 13/2017 Przydział akcji spółki z grupy kapitałowej Emitentowi  
Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 16 maja 2017 roku Zarząd 
ARRINERA TECHNOLOGY Spółka Akcyjna - spółki z Grupy Kapitałowej – podjął uchwałę o dokonaniu przydziału 
akcji serii E, w wyniku której Zarząd ARRINERA TECHNOLOGY Spółka Akcyjna dokonał przydziału akcji zwykłych 
na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 zł _pięć złotych_ w ten sposób, iż 730.000 _siedemset trzydzieści 
tysięcy_ akcji serii E o numerach E od 1 do 730.000 o wartości nominalnej 3.650.000 zł _słownie: trzy miliony 
sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_ przydzielił w całości inwestorowi ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie. Akcje zostały opłacone w całości.Obecnie ARRINERA S. A. bezpośrednio posiada 1.384.000 akcji w 
ARRINERA TECHNOLOGY S.A, co stanowi 66,41% w kapitale zakładowym oraz pośrednio przez ARRINERA 
AUTOMOTIVE HOLDING LTD 666.034 akcji w Arrinera Technology S.A, co stanowi 31,96 %. w kapitale 
zakładowym. 
 
Po rejestracji akcji serii E Emitent będzie posiadać w ARRINERA TECHNOLOGY S.A. 2.114.000 Akcji, 
stanowiących 75,12% w kapitale zakładowym bezpośrednio oraz pośrednio przez ARRINERA AUTOMOTIVE 
HOLDING LTD 666.034 akcji, stanowiących 23,67% w kapitale zakładowym. 
 
2017-05-12 16:55:23  Bieżący ESPI | 12/2017 Informacja dotycząca obligacji serii B  
W nawiązaniu do treści raportów bieżących nr 10/2017 z dnia 4 maja 2017 r. i nr 11/2017 z dnia 9 maja 2017 r. 
Emitent informuje, że nie zakończyły się jeszcze rozmowy o przejęcie rozliczeń obligacji serii B _dalej: 
"Obligacje"_ przez inną firmę inwestycyjną. Z uwagi na powyższe oraz w związku z uzasadnioną obawą Zarządu 
Spółki o bezpieczeństwo transakcji dokonywanej za pośrednictwem domu maklerskiego, w stosunku do 
którego wydana została decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie 
działalności maklerskiej opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności, w ocenie Zarządu Spółki konieczne 
jest przeprowadzenie rozliczenia Obligacji z nieznacznym opóźnieniem w stosunku do terminu wykupu 
określonego w Warunkach Emisji Obligacji. 
 
W przypadku gdy rozmowy dotyczące pośrednictwa przy wykupie Obligacji będą się przedłużały, Emitent 
rozważy możliwość dokonania wykupu samodzielnie, tak, aby wykup nastąpił nie później niż w dniu 10 czerwca 
2017 r. Emitent zakłada wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań, w tym wypłacenie odsetek ustawowych za 
opóźnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i mając na względzie słuszny interes Obligatariuszy. 
 
Emitent zwraca się do Obligatariuszy posiadających obligacje serii B, którzy jeszcze nie kontaktowali się ze 
Spółką, z prośbą o niezwłoczne jego nawiązanie w celu ustalenia szczegółowych zasad wypłaty świadczeń 
pieniężnych wynikających z posiadanych Obligacji. Jednocześnie Spółka informuję, że w zaistniałym stanie 
faktycznym, celem wypłaty wyżej wskazanych środków niezbędne może okazać się przedstawienie przez 
każdego z Obligatariuszy aktualnego _na dzień ustalenia praw wskazany w Warunkach Emisji Obligacji_ 
zaświadczenia o stanie posiadanych obligacji wystawionego przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A. 
 
2017-05-09 16:51:33  Bieżący ESPI | 11/2017 Wykup obligacji bez udziału HFT Brokers Dom Maklerski 
S.A. – ciąg dalszy 
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 4 maja 2017 r. oraz w związku z kierowanymi do 
Spółki pytaniami Obligatariuszy Zarząd ARRINERA S.A. _dalej: "Emitent" lub "Spółka"_ informuje, iż Emitent 
planuje dokonać wykupu _rozliczenia_ obligacji serii B Spółki _dalej: "Obligacje"_ poza HFT Brokers Dom 
Maklerski S.A. 
 
Przyczyna zaistniałej sytuacji została wskazana w raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 4 maja 2017 r. i ma 
bezpośredni związek z koniecznością zagwarantowania bezpieczeństwa transakcji wobec wypowiedzenia przez 
wyżej wymieniony dom maklerski umowy dotyczącej prowadzenia działalności maklerskiej. 
 
W związku ze zbliżającym się terminem wykupu Obligacji Zarząd Spółki wzywa wszystkich Obligatariuszy 



 
 

posiadających Obligacje serii B do niezwłocznego skontaktowania się z Emitentem drogą e-mailową na adres: 
obligacje@arrinera.com 
 
2017-05-04 15:37:43  Bieżący ESPI | 10/2017 Wykup obligacji bez udziału HFT Brokers Dom Maklerski 
S.A.  
Zarząd ARRINERA S.A. _"Emitent" lub "Spółka"_ informuje, iż w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego 
o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A. 
zaopatrzoną w rygor natychmiastowej wykonalności _Komunikat z 351. Posiedzenia Komisji Nadzoru 
Finansowego w dniu 25 kwietnia 2017 r._ oraz zbliżającym się terminem wykupu obligacji serii B Emitenta 
_dalej jako: "Obligacje"_, który przypada na dzień 10 maja 2017 roku, Spółka postanowiła, iż wykup Obligacji 
nastąpi bez udziału _pośrednictwa_ HFT Brokers Dom Maklerski S.A. 
 
Mając na uwadze słuszne interesy Obligatariuszy i Emitenta, takie rozwiązanie jest niezbędne ze względu na 
konieczność zapewnienia pełnego bezpieczeństwa transakcji. Jednocześnie Zarząd Spółki rozpoczął 
prowadzenie rozmów z Ventus Asset Management S.A., które mają na celu doprowadzenie do przejęcia 
obowiązków dotyczących rozliczeń, tj. wypłaty kwoty wykupu obligacji serii B oraz odsetek za ostatni okres 
odsetkowy za pośrednictwem wyżej wymienionego domu maklerskiego. 
 
W konsekwencji powyższych zdarzeń Emitent zwraca się do Obligatariuszy posiadających Obligacje z prośbą o 
kontakt w celu ustalenia szczegółowych zasad wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z posiadanych 
obligacji. 
 
Zarząd Emitenta zakłada wywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań w sposób zapewniający bezpieczeństwo i 
pełną transparentność. Przedstawione informacje mają na celu zagwarantowanie przejrzystej polityki 
informacyjnej Emitenta i wskazania Obligatariuszom sposobu zaspokojenia ich roszczeń z tytułu posiadanych 
Obligacji. 
 
2017-04-11 00:29:50  Bieżący ESPI | 9/2017  Podpisanie listu intencyjnego  
Zarząd spółki Arrinera S.A. informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2017 r. podczas wyścigów na torze Hockenheim w 
Niemczech w których brał udział samochód wyścigowy Arrinera Hussarya GT, został podpisany trójstronny list 
intencyjny pomiędzy spółkami Arrinera S.A., ERNE VENTURES, S.A. oraz spółką prawa włoskiego dotyczący 
1_ sprzedaży przez ERNE VENTURES całości lub części akcji spółki Arrinera S.A. lub 
2_ sprzedaży przez Arrinera S.A. całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstw spółek Arrinera Racing Ltd. 
oraz Arrinera Technology S.A. 
 
Ponadto został podpisany trójstronny list intencyjny pomiędzy spółkami Arrinera Racing Ltd., Arrinera 
Technology S.A. oraz spółką zarejestrowaną w Omanie dotyczący transferu technologii dotyczącej produkcji 
samochodów Arrinera. 
 
Wyżej wymienione spółki z Włoch oraz z Omanu pozostają w bliskiej kooperacji, planując wspólnie inwestycje 
w dalszy rozwój oraz produkcję samochodów wyścigowych i supersamochodów drogowych pod marką 
Arrinera. 
Obydwie umowy przewidują okres wyłączności na 90 dni podczas którego zostanie przeprowadzone zostanie 
pełne badanie spółek z grupy Arrinera S.A. oraz mają być uzgodnione szczegóły ewentualnych transakcji. 
 
Arrinera S.A. announced that on 9th April 2017, during the races on the Hockenheim track in Germany in which 
the Arrinera Hussarya GT car was racing, a tripartite Memorandum of Understanding _MoU_ was signed 
between Arrinera S.A., ERNE VENTURES S.A., and a company governed by Italian law. 
The MoU concerns 
1_ the sale by ERNE VENTURES all or part of Arrinera S.A., or 
2_ the sale by Arrinera S.A. all or organized part of the business of the companies Arrinera Racing Ltd. and 
Arrinera Technology S.A. 
 
In addition, a tripartite letter was signed between Arrinera Racing Ltd., Arrinera Technology S.A. and a 
company registered in Oman for technology transfer of the production of Arrinera cars. 
The aforementioned companies from Italy and Oman are in close co-operation, planning jointly investments in 
the further development and production of Arrinera race cars and road supercars. Both agreements provide for 



 
 

an exclusive period of 90 days during which a full due diligence of all three companies from Arrinera Group, as 
well as the details of possible transactions are to be agreed upon. 
 
 
2017-03-17 11:23:30  Bieżący ESPI | 6/2017  Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o 
ofercie 
Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Spółki 
Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16 marca 2017 r. do siedziby Spółki wpłynęło 
zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie i warunkach wprowadzenia instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od ERNE VENTURES Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej: Osoba Zobowiązana_. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi 
załącznik do niniejszego raportu. 
 
2017-03-15 16:22:53  Bieżący ESPI | 5/2017  Wykonanie praw z 1.000.000 warrantów subskrypcyjnych 
serii B, przydział akcji serii G oraz podwyższenie kapitału zakładowego  
Zarząd Arrinera S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym wydał ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w 
Warszawie 1.000.000 _jeden milion_ akcji na okaziciela serii G Emitenta objętych i opłaconych przez ERNE 
VENTURES w wykonaniu przysługujących warrantów subskrypcyjnych serii B Emitenta. Akcje zostały wydane w 
postaci odcinka zbiorowego po wniesieniu przez ERNE VENTURES pełnego wkładu na pokrycie przedmiotowych 
akcji w wysokości 9.800.000 zł _dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych_. Do opłacenia akcji serii G 
wykorzystano środki pieniężne udostępnione przez ERNE VENTURES sukcesywnie. Zgodnie z art. 452. §1 k.s.h. 
wraz z wydaniem dokumentów akcji serii G nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o sumę 
równą wartości nominalnej akcji serii G, objętych przez ERNE VENTURES, to jest o kwotę 500.000 zł _pięćset 
tysięcy złotych_. Tym samym kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2.600.000 zł _dwa miliony sześćset tysięcy 
złotych_ i dzieli się na 5.200.000 _pięć milionów dwieście tysięcy akcji_. 
 
2017-03-14 14:48:13  Bieżący ESPI | 4/2017  Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G Emitenta  
Zarząd Arrinera S.A. _"Emitent"_ informuje, że zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 10 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2014 roku, podjął uchwałę określającą cenę 
emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii G Emitenta na poziomie 9,80 zł _dziewięć złotych i osiemdziesiąt 
groszy_ za jedną akcję. 
 
Zarząd Emitenta wskazuje, że cena emisyjna akcji serii G została ustalona z uwzględnieniem kursu akcji 
Emitenta na rynku NewConnect i perspektyw rozwoju oraz wzrostu wartości Emitenta, a także przy 
uwzględnieniu stanowiska potencjalnych inwestorów, zainteresowanych objęciem akcji serii G. 
 
Zarząd Emitenta przypomina, że prawo objęcia akcji na okaziciela serii G, w łącznej liczbie 1.000.000 _jeden 
milion_ akcji, przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B Emitenta. 
 
Zarząd Emitenta informuje, że środki pozyskane dzięki emisji akcji serii G zostaną przeznaczone na zmniejszenie 
poziomo zobowiązań Emitenta. 
 
2017-03-10 22:06:48  Bieżący ESPI | 3/2017  Wykonanie praw z warrantów i nabycie akcji w spółce 
ARRINERA TECHNOLOGY S.A.  
Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie _Emitent_ w dniu 9 marca 2017 roku złożył oświadczenie o objęciu 
1.347.000 _jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy _ akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki 
ARRINERA TECHNOLOGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Alfreda Nobla nr 9 lok. 1, 03-930 
Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000302462, REGON: 141307321, NIP: 1132712896,  
o wartości nominalnej 5,00 zł _pięć złotych_ każda, oferowanych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 
C1. Warranty Subskrypcyjne serii C1 i Akcje serii D emitowane były na podstawie Uchwały nr 31 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 
C1 z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C1 w całości, 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa 
poboru akcji w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz 
wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu _rynek NewConnect_. Cena emisyjna akcji 



 
 

wyniosła 5,00 zł _pięć złotych_ każda.  
 
Emitent w dniu 10 marca 2017 roku opłacił akcje serii D w wysokości 6.735.000,00 zł _sześć milionów 
siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych_. 
 
Po rejestracji akcji serii D Arinerra S.A. będzie posiadała bezpośrednio 1.384.000 akcji w spółce ARRINERA 
TECHNOLOGY S.A. stanowiących 66,41% w kapitale zakładowy Spółki, dających 66,41% głosów, stanowiących 
66,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
2017-08-10 17:31:36  Bieżący EBI | 16/2017 Odwołanie członka Zarządu  
Zarząd ARRNERA S.A z siedzibą w Warszawie informuje, iż uchwałą nr 01/08/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. 
Rada Nadzorcza z ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 368§ 4 k.s.h. oraz 
§13 ust. 2 statutu Spółki odwołała Pana Piotra Frankowskiego ze stanowiska Członka Zarządu Spółki oraz z 
pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki. Powodem odwołania jest utrata zaufania do Pana Piotra Frankowskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
2017-08-09 22:14:42  Bieżący EBI | 15/2017 Powołanie członka Rady Nadzorczej.  
Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwany dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 9 
sierpnia 2017 roku otrzymał oświadczenie z dnia 9 sierpnia 2017 roku od Akcjonariusza ERNE VENTURES Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, iż w związku z rezygnacją w dniu 23 maja 2017 roku Pana Andrzeja Wojno z 
członkostwa Rady Nadzorczej, Akcjonariusz skorzystał z uprawnienia osobistego, przewidzianego w § 19 ust. 2 i 
ust. 3 Statutu spółki i złożył Emitentowi oświadczenie o wyborze do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Pana Jacka Haft Szatyńskiego. 
 
2017-06-30 23:19:18  Bieżący EBI | 14/2017 Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30.06.2017 roku 
Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje 
protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 30 czerwca 2017 roku, 
zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z 
których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych 
głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". 
 
Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktu 8 lit. h porządku obrad a tym samym od podjęcia 
uchwał w przedmiocie nowego członka Rady Nadzorczej. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego 
Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. 
 
2017-06-20 12:28:51  Bieżący EBI | 13/2017 Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji 
obligacji serii D i dokonaniem ich przydziału  
W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału obligacji na okaziciela serii D oraz na podstawie 
uchwały Zarządu Spółki Arrinera S.A. nr 1 z dnia 20 czerwca 2017 w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji 
serii D Zarząd Spółki Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje do 
publicznej wiadomości następujące informacje:  
 
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:  
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 16 maja 2017 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 31 maja 
2017 roku. 
 
2) Data przydziału instrumentów finansowych:  
Przydział obligacji na okaziciela serii D został dokonany w dniu 31 maja 2017 roku. 
 
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:  
Subskrypcja prywatna obejmowała 17.000 (słownie: siedemnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii D o 
wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda. 
 
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych 
instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: 
Brak redukcji. 
 
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 



 
 

sprzedaży: 
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 16890 (słownie: szesnaście tysięcy 
osiemset dziewięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) 
każda. 
 
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 
Obligacje na okaziciela serii D były obejmowane po cenie emisyjnej równej 100,00 zł (słownie: sto złotych) za 
jedną obligację. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej obligacji na okaziciela serii D. 
 
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w 
poszczególnych transzach: 
Na obligacje na okaziciela serii D złożyły zapisy 4 podmioty,  
 
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 
sprzedaży w poszczególnych transzach: 
Obligacje na okaziciela serii D zostały przydzielone 4 podmiotom, tj. 4 osobą prawnym,  
 
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: 
Obligacje na okaziciela serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o 
subemisję.  
 
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości 
kosztów według ich tytułów 
Łączna wysokość kosztów emisji obligacji na okaziciela serii D wynosi 10 000 zł netto, w tym: 
 
a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000 zł netto, 
b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, 
c. koszty promocji oferty: 0,00 zł. 
 
Koszty emisji obligacji na okaziciela serii D zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta w miesiącach 
poniesienia jako koszty finansowe związane z emisją obligacji serii D. 
 
2017-06-02 15:34:44  Bieżący EBI | 12/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki ARRINERA S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r. z projektami uchwał  
Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 r. o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej 
Krzysztofa Buk w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 16 lok. 6. 
 
Do niniejszego raportu załączono:  
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki;  
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad ZWZ;  
3) formularz dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 
4) informacja o liczbie głosów 
 
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z wymaganymi przez 
Kodeks spółek handlowych materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 
zamieszczono na stronie internetowej Spółki http://www.arrinera.pl. 
 
2017-05-23 23:36:35  Bieżący EBI | 11/2017 Rezygnacja osoby nadzorującej  
Zarząd spółki ARRINERA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 23 maja 2017 roku otrzymał 
rezygnację Pana Andrzej Wojno z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki z dniem 23 maja 2017 roku. 
Jako powód swojej rezygnacji pan Andrzej Wojno podał brak komunikacji i porozumienia z Zarządem i 
głównymi akcjonariuszami spółki. 
 
2017-05-16 23:01:08  Bieżący EBI | 8/2017 Emisja obligacji serii D  
Zarząd Arrinera S.A. informuje, iż w dniu 16 maja 2017 roku podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 17.000 
obligacji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 100 zł każda. Obligacje serii D będą posiadały formę 



 
 

dokumentu.  
 
Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji będą przekazywane 
niezwłocznie w formie raportów bieżących. 
 
2017-05-16 12:39:56  Bieżący EBI | 7/2017  Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji 
obligacji serii C i dokonaniem ich przydziału  
W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału obligacji na okaziciela serii C. emitowanych na 
podstawie uchwały Zarządu Spółki Arrinera S.A. nr 1 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii C 
Zarząd Spółki Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej 
wiadomości następujące informacje:  
 
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:  
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 9 maja 2017 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 10 maja 
2017 roku. 
 
2) Data przydziału instrumentów finansowych:  
Przydział obligacji na okaziciela serii C został dokonany w dniu 10 maja 2017 roku. 
 
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:  
Subskrypcja prywatna obejmowała 2.000 (słownie: dwa tysiące) obligacji na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda. 
 
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych 
instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: 
Brak redukcji. 
 
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 
sprzedaży: 
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 2.000 (słownie: dwa tysiące) obligacji 
na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda. 
 
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 
Obligacje na okaziciela serii C były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych)za jedną obligację. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej obligacji na okaziciela serii C. 
 
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w 
poszczególnych transzach: 
Na obligacje na okaziciela serii C złożyło zapisy 14 podmiotów,  
 
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 
sprzedaży w poszczególnych transzach: 
Obligacje na okaziciela serii B zostały przydzielone 14 podmiotom, tj.13 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej,  
 
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: 
Obligacje na okaziciela serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o 
subemisję.  
 
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości 
kosztów według ich tytułów 
Łączna wysokość kosztów emisji obligacji na okaziciela serii B wynosi 10 000 zł netto, w tym: 
 
a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000 zł netto, 
b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, 
c. koszty promocji oferty: 0,00 zł. 
 



 
 

Koszty emisji obligacji na okaziciela serii C zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta w miesiącach 
poniesienia jako koszty finansowe związane z emisją obligacji serii C. 
2017-05-09 20:29:41  Bieżący EBI | 4/2017 Emisja obligacji serii C  
Zarząd Arrinera S.A. informuje, iż w dniu 9 maja 2017 roku podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 2.000 obligacji 
na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. 
 
Obligacje serii C nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez firmę 
inwestycyjną. 
 
Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji będą przekazywane 
niezwłocznie w formie raportów bieżących. 
 
RAPORTY OKRESOWE ZA ROK 2017: 
 
2018-02-14 15:04:34  Kwartalny EBI | 2/2018 Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.  
Zarząd Spółki ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) jako załącznik do niniejszego komunikatu 
przekazuje raport kwartalny Emitenta za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 roku. 
2017-11-14 22:14:12  Kwartalny EBI | 18/2017 Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.  
Zarząd Spółki ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) jako załącznik do niniejszego komunikatu 
przekazuje raport kwartalny Emitenta za okres od 01.06.2017 r. do 30.09.2017 roku. 
2017-08-14 23:32:44  Kwartalny EBI | 17/2017 Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.  
Zarząd Spółki ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) jako załącznik do niniejszego komunikatu 
przekazuje raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 roku. 
2017-05-17 19:37:26  Roczny EBI | 10/2017  Skonsolidowany raport roczny spółki ARRINERA S.A. za 2016 
rok 
Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny Spółki 
ARRINERA S.A. za 2016 rok. 
2017-05-17 19:34:23  Roczny EBI | 9/2017  Jednostkowy raport roczny spółki ARRINERA S.A. za 2016 rok  
Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki 
ARRINERA S.A. za 2016 rok. 
2017-05-15 20:54:35  Kwartalny EBI | 6/2017  Raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2017 r.  
Zarząd Spółki ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) jako załącznik do niniejszego komunikatu 
przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 
roku. 
2017-01-14 09:12:44  Bieżący EBI | 1/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku 
Zarząd ARRINERA S.A. informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2017 roku będą publikowane w następujących 
terminach: 
- raport za IV kwartał 2016 r. w dniu 14 lutego 2017 r.,  
- raport za I kwartał 2017 r. w dniu 15 maja 2017 r.,  
- raport za II kwartał 2017 r. w dniu 14 sierpnia 2017 r.,  
- raport za III kwartał 2017 r. w dniu 14 listopada 2017 r.,  
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2016 zostanie przekazany do publicznej 
wiadomości w dniu 31 maja 2017 r. 
 
 
ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JAKIE NASTĄPIŁY PO OKRESIE 
SPRAWOZDANIA, MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE. 
 
REALIZACJA STRATEGII EMITENTA – BUDOWA SILNEJ GLOBALNEJ MARKI ARRINERA. DZIAŁANIA SPRZEDAŻOWE, 
MARKETINGOWE I PRODUKTOWE MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE. 
 
2018-03-06 17:04:32  Bieżący ESPI | 2/2018  Informacja dotycząca spółki zależnej 
Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że powziął informację od spółki zależnej od 
emitenta, tj. Arrinera Automotive Holding Ltd. o pojęciu decyzji o rozpoczęciu procesu pozyskania środków dla 
projektu Arrinera Electric Hypercar poprzez przeprowadzenie emisji ICO. 



 
 

 

   
 
ZDARZENIA O CHARAKTERZE ZARZĄDCZYM, WŁAŚCICIELSKIM, FINANSOWYM WPŁYWAJĄCE NA STRATEGIĘ 
ROZWOJU EMITENTA. 
 
2018-05-15 16:00:47  Bieżący ESPI | 5/2018  Przeprowadzenie wykupu obligacji serii C  
Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent"_, informuje, iż w związku z prowadzonymi 
negocjacjami oraz zawieraniem porozumień z obligatariuszami, całkowity wykup obligacji serii C nastąpi do dnia 
19 czerwca 2018 r. 
 
W ciągu najbliższych dni Emitent będzie kolejno podpisywał porozumienia z obligatariuszami obligacji serii C w 
zakresie wykupu obligacji, jak również będzie kontynuował negocjacje z pozostałymi. 
 
2018-05-15 11:39:39  Bieżący ESPI | 4/2018  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia spółki ARRINERA S.A. na dzień 12 czerwca 2018 r. 
Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o 
zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 czerwca 2018 roku, na godz. 9:15, które 
odbędzie się w Warszawie w kancelarii notarialnej notariusza Krzysztof Buk przy ul. Świętokrzyskiej 16 lok 6. 
 
Do niniejszego raportu załączono pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz formularz dotyczący 
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 
 
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z wymaganymi przez 
Kodeks spółek handlowych materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 
zamieszczono na stronie internetowej Spółki http://www.arrinera.com/pl/ _o zwołaniu Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki informowano też w raporcie EBI Spółki nr 3/2018 z dnia 15 maja 2018 r._.  
 
2018-03-07 10:01:32  Bieżący ESPI | 3/2018  Zmiana stanu posiadania  
Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Emitent", _Spółka_ informuje, że w dniu 7 marca 2018 
roku Emitent powziął informację od ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Akcjonariusz"_, który 
na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej działając w imieniu spółki ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w 
Warszawie informuję, iż:  
 
W wyniku transakcji na rynku publicznym NewConnect w dniu 28/02/2018, ERNE VENTURES nabył 51.200 akcji 
Arrinera S.A. 
 
Przed transakcjami ERNE VENTURES posiadał 3.887.603 akcji stanowiących łącznie 74,76% kapitału 
zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Arrinera S.A. 
 
Po transakcjach ERNE VENTURES posiadał 3.938.803 akcji stanowiących łącznie 75,75% kapitału zakładowego i 
głosów na walnym zgromadzeniu Arrinera S.A. 
 
Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego lub pośredniego 
zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Arrinera S.A. 
 
Nie istnieją podmioty zależne od ERNE VENTURES posiadające akcje Emitenta, ani nie istnieją osoby, o których 
mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie. 



 
 

 
ERNE VENTURES nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie. 
 
 
2018-03-06 15:43:07  Bieżący ESPI | 1/2018  Zmiana stanu posiadania  
Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 5 marca 2018 
roku Emitent powziął informację od ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Akcjonariusz"_, który 
na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej działając w imieniu spółki ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w 
Warszawie informuję, iż:  
 
W wyniku transakcji na rynku publicznym NewConnect w dniu 27/02/2018, ERNE VENTURES zbył 57.714 akcji 
Arrinera S.A. 
 
Przed transakcjami ERNE VENTURES posiadał 3.945.317 akcji stanowiących łącznie 75,87% kapitału 
zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Arrinera S.A. 
 
Po transakcjach ERNE VENTURES posiadał 3.887.603 akcji stanowiących łącznie 74,76% kapitału zakładowego i 
głosów na walnym zgromadzeniu Arrinera S.A. 
 
Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego lub pośredniego 
zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Arrinera S.A. 
 
Nie istnieją podmioty zależne od ERNE VENTURES posiadające akcje Emitenta, ani nie istnieją osoby, o których 
mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie. 
 
ERNE VENTURES nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie. 
 
 
2018-05-15 11:49:07  Bieżący EBI | 5/2018 Zamierzone zmiany statutu spółki ARRINERA S.A.  
Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), w ślad za raportem bieżącym nr 3/2018 z dnia 15 
maja 2018 r., dotyczącym zwołania na dzień 12 czerwca 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki, informuje, że w porządku obrad ww. Zgromadzenia zamieszczono podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Jednocześnie, 
Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść zamierzonych zmian Statutu ? stanowiącą załącznik do 
niniejszego raportu. 
 
Treść tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, Spółka przekaże do publicznej wiadomości stosownie § 6 
ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - po jego ustaleniu i po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego 
o wpisie do rejestru przedsiębiorców KRS ww. zmian Statutu Spółki. 
 
2018-05-15 11:46:23  Bieżący EBI | 4/2018 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 
ARRINERA S.A. na dzień 12 czerwca 2018 r.  
Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), w ślad za raportem bieżącym nr 3/2018 z dnia 15 
maja 2018 r., dotyczącym zwołania na dzień 12 czerwca 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki, przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (projekty uchwał w załączniku). 
 
2018-05-15 11:43:56  Bieżący EBI | 3/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia spółki ARRINERA S.A. na dzień 12 czerwca 2018 r.  
Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości informację o 
zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 czerwca 2018 roku, na godz. 9:15, które 
odbędzie się w Warszawie w kancelarii notarialnej notariusza Krzysztof Buk przy ul. Świętokrzyskiej 16 lok 6. 
 
Do niniejszego raportu załączono pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz formularz dotyczący 
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 
 
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z wymaganymi przez 



 
 

Kodeks spółek handlowych materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 
zamieszczono na stronie internetowej Spółki http://www.arrinera.com/pl/. 
 
 

3. PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI 
 
Patrząc na realizację założonych celów w 2017 rok patrzymy w przyszłość z dużym optymizmem dotyczącym 
rozwoju grupy kapitałowej Arrinera. Nasza strategia długoterminowa oparta jest dwóch naszych produktach i  
dalszym ich rozwoju : wersji wyścigowej oraz wersji drogowej elektrycznej. Nasze działania także cały czas 
zmierzają do poszukiwania partnera strategicznego w Polsce jak i za granicą z którym dalej będziemy budować 
markę Arrinera. Zarząd nie wyklucza także, iż rozważane obecnie są plany dalszego rozwoju, uwzględniające 
możliwość rozszerzenia strategii Spółki w drugiej połowie 2018 roku, poprzez przeprowadzenie emisji 
prywatnej lub publicznej, a następnie inwestycje w podmioty, które nie koniecznie byłby blisko związane z 
branżą motoryzacyjną. 
 

4. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU. 
 
Spółka Arrinera S.A. nie miała w 2017 roku osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju. 
 

5. INFORMACJE O NABYCIU UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH, A W 
SZCZEGÓLNOŚCI CELU ICH NABYCIA, LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ, ZE 
WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJE, CENIE 
NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW (AKCJI) W PRZYPADKU 
ICH ZBYCIA. 
 
W analizowanym okresie sprawozdawczym Spółka nie nabyła udziałów(akcji) własnych. 
 
 

6. POSIADANE PRZEZ EMITENTA ODDZIAŁY (ZAKŁADY) 
 
Spółka nie posiada żadnych oddziałów ani zakładów.  
  
 

7. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA. 
 
 

  AKTYWA 31.12.2017 31.12.2016 Zmiana Zmiana % 

A. AKTYWA TRWAŁE 7 423 277,42 8 708 927,52 -1 285 650,10 -14,76% 
I.  Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00   

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00   
2. Wartość firmy 0,00 0,00 0,00   
3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00   
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00   

II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 271,63 0,00 3 271,63   
1. Środki trwałe 3 271,63 0,00 3 271,63   

  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 0,00   
  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00   
  c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00   
  d) środki transportu 0,00 0,00 0,00   
  e) inne środki trwałe 3 271,63 0,00 3 271,63   

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00   
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00   

III.  Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00   
IV. Inwestycje długoterminowe 7 420 005,79 8 708 927,52 -1 288 921,73 -14,80% 

1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00   
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00   



 
 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 7 420 005,79 8 708 927,52 -1 288 921,73 -14,80% 
  a) w jednostkach powiązanych  7 420 005,79 8 708 927,52 -1 288 921,73 -14,80% 
  udziały lub akcje 7 420 005,79 685 005,79 6 735 000,00 983,20% 
  inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00   
  udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00   
  inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 8 023 921,73 -8 023 921,73 -100,00% 

  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00   

  c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00   
4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00   

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00   
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00   
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00   

B. AKTYWA OBROTOWE 12 880 491,82 9 079 226,91 3 801 264,91 41,87% 
I. Zapasy 19 161,75 0,00 19 161,75   

1. Materiały 0,00 0,00 0,00   
2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00   
3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00   
4. Towary 19 161,75 0,00 19 161,75   
5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00 0,00   

II. Należności krótkoterminowe 12 860 550,51 9 068 338,44 3 792 212,07 41,82% 
1. Należności od jednostek powiązanych 12 526 452,27 8 710 835,97 3 815 616,30 43,80% 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00   
  do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00   
  powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00   
  b) inne 12 526 452,27 8 710 835,97 3 815 616,30 43,80% 

2. 
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00   

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00   
  do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00   
  powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00   
  b) inne 0,00 0,00 0,00   

3. Należności od pozostałych jednostek 334 098,24 357 502,47 -23 404,23 -6,55% 
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 251 666,24 0,00 251 666,24   
  do 12 miesięcy 251 666,24 0,00 251 666,24   
  powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00   

  
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz innych świadczeń 82 432,00 92 502,47 -10 070,47 -10,89% 

  c) inne 0,00 265 000,00 -265 000,00 -100,00% 
  d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00   

III. Inwestycje krótkoterminowe 779,56 10 888,47 -10 108,91 -92,84% 
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 779,56 10 888,47 -10 108,91 -92,84% 

  a) w jednostkach powiązanych  0,00 0,00 0,00   
  b) w pozostałych jednostkach  0,00 0,00 0,00   
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 779,56 10 888,47 -10 108,91 -92,84% 
  środki pieniężne w kasie i na rachunkach 779,56 10 888,47 -10 108,91 -92,84% 
   inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00   
  inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00   

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00   
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00   
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY  0,00 0,00 0,00   
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE  0,00 0,00 0,00   

  AKTYWA RAZEM 20 303 769,24 17 788 154,43 2 515 614,81 14,14% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  PASYWA 31.12.2017 31.12.2016 Zmina Zmiana % 
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 13 628 456,11 4 530 977,93 9 097 478,18 200,78% 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2 600 000,00 2 100 000,00 500 000,00 23,81% 
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 13 809 483,87 4 509 483,87 9 300 000,00 206,23% 

    - nadwyżka wartości sprzedaży (wart emisyjnej) nad wartością nominalną 
udziałów (akcji) 13 809 483,87 4 509 483,87 9 300 000,00 206,23% 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 0,00   
   - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 0,00   

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00 0,00   
   - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 0,00   
   - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00   

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 078 505,94 -1 191 119,23 -887 386,71 74,50% 
VI. Zysk (strata) netto -702 521,82 -887 386,71 184 864,89 -20,83% 
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)) 0,00 0,00 0,00   

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 6 675 313,13 13 257 176,50 -6 581 863,37 -49,65% 
I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00   

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00   
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00   
3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00   

II. Zobowiązania długoterminowe 4 580 266,06 10 405 946,06 -5 825 680,00 -55,98% 
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4 534 237,54 9 859 187,54 -5 324 950,00 -54,01% 

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 

3. Wobec pozostałych jednostek 46 028,52 546 758,52 -500 730,00 -91,58% 
  a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00   
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00   
  c) inne zobowiązania finansowe 46 028,52 546 758,52 -500 730,00 -91,58% 
  d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00   
  e) inne  0,00 0,00 0,00   

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 095 047,07 2 851 230,44 -756 183,37 -26,52% 
1. Wobec jednostek powiązanych 366 114,99 9 687,00 356 427,99 3679,45% 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 0,00   
  do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00   
  powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00   
  b) inne 366 114,99 9 687,00 356 427,99 3679,45% 

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00   

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 728 932,08 2 841 543,44 -1 112 611,36 -39,16% 
  a) kredyty i pożyczki 12 322,80 24 486,51 -12 163,71 -49,68% 
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 739 584,80 2 097 884,80 -1 358 300,00 -64,75% 
  c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00   
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 418 502,66 265 475,94 153 026,72 57,64% 
  do 12 miesięcy 418 502,66 265 475,94 153 026,72 57,64% 
  powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00   
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00 0,00   
  f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00   
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 10 408,00 44 740,00 -34 332,00 -76,74% 
  h) z tytułu wynagrodzeń 60 000,00 6 050,00 53 950,00 891,74% 
  i) inne 488 113,82 402 906,19 85 207,63 21,15% 

4. Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00   
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00   

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00   
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00   

  PASYWA RAZEM 20 303 769,24 17 788 154,43 2 515 614,81 14,14% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Rachunek zysków i strat 01.01.2017 -
31.12.2017 

01.01.2016 -
31.12.2016 Zmina Zmiana % 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 112 901,18 3 000,00 109 901,18 3663,37% 
   - w tym od jednostek powiązanych     0,00   

   I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 112 901,18 3 000,00 109 901,18 3663,37% 

   II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 
wartość ujemna) 0,00 0,00 0,00   

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  0,00 0,00 0,00   
   IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00   
B.  Koszty działalności operacyjnej  387 722,62 673 387,59 -285 664,97 -42,42% 

   I.  Amortyzacja 577,35 121 807,38 -121 230,03 -99,53% 
   II.  Zużycie materiałów i energii  21 966,69 49 856,06 -27 889,37 -55,94% 
III.  Usługi obce  223 802,17 390 200,52 -166 398,35 -42,64% 
IV.  Podatki i opłaty,  20 150,08 17 517,63 2 632,45 15,03% 

   -  w tym podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00   
   V.  Wynagrodzenia  95 561,00 81 006,00 14 555,00 17,97% 
VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  w tym: 0,00 0,00 0,00   

   - emerytalne 0,00 0,00 0,00   
VII. Pozostałe koszty rodzajowe  0,00 13 000,00 -13 000,00 -100,00% 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 25 665,33 0,00 25 665,33   
C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)  -274 821,44 -670 387,59 395 566,15 -59,01% 
D. Pozostałe przychody operacyjne 130 000,00 12,28 129 987,72 1058531,92% 

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00   
II. Dotacje 0,00 0,00 0,00   

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00   
IV. Inne przychody operacyjne 130 000,00 12,28 129 987,72 1058531,92% 

E. Pozostałe koszty operacyjne 16 084,84 16 796,84 -712,00 -4,24% 
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00   

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 16 084,84 16 796,84 -712,00 -4,24% 
III. Inne koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00   

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -160 906,28 -687 172,15 526 265,87 -76,58% 
G. Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00   

I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00   
II. Odsetki 0,00 0,00 0,00   

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00   
IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00   
V. Inne 0,00 0,00 0,00   

H. Koszty finansowe 541 615,54 200 214,56 341 400,98 170,52% 
I. Odsetki, w tym: 222 244,21 195 796,87 26 447,34 13,51% 
  - dla jednostek powiązanych 102 977,29 0,00 102 977,29   

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00   
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00   

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00   
IV. Inne 319 371,33 4 417,69 314 953,64 7129,37% 

I. Zysk (strata) brutto ( F +G-H) -702 521,82 -887 386,71 184 864,89 -20,83% 
J. Podatek dochodowy: 0,00 0,00 0,00   
K. Pozostałe obowiązkowe zmiejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00   

  ZYSK (+) / STRATA (-) NETTO (I-J-K) -702 521,82 -887 386,71 184 864,89 -20,83% 

 
  



 
 

 

8. PODSTAWOWE WIELKOŚCI I WSKAŹNIKI 
 

LP Wskaźniki płynności finansowej 31.12.2017 31.12.2016 

  Wskaźnik płynności finansowej I stopnia     

1 Aktywa obrotowe 6,14 3,18 

  Zobowiązania krótkoterminowe     

  Wskaźnik płynności finansowej II stopnia     

2 Aktywa obrotowe - zapasy 6,13 3,18 

  Zobowiązania krótkoterminowe     

  Wskaźnik płynności finansowej III stopnia     

3 Inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

  Zobowiązania krótkoterminowe     

    
    LP Wskaźniki rentowności 31.12.2017 31.12.2016 

  Rentowność  majątku  (ROA)     

1 wynik finansowy netto x 100 -3,46% -4,99% 

  Suma aktywów      
 
 
Przewidywana sytuacja finansowa jest dobra i opierać się będzie w najbliższych kilkunastu miesiącach 
na finansowaniu przez Udziałowców Spółki, a w następnych okresach na zyskach osiągniętych na 
posiadanych udziałach i akcjach. 
 
 

9. PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH 
 
Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych. 
 

10. KREDYTY I POŻYCZKI, PORĘCZENIA I GWARANCJE 
 
Spółka posiada kredyt w banku zaciągnięty w poprzednich latach w wysokości 12.209 zł na dzień 31.12.2017 r. 
 
 

11. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE 
ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA 
 
Spółka w 2017 roku częściowo finansowała swoją działalność wykorzystując kapitał zewnętrzny pod postacią 
obligacji oprocentowanych według stopy stałej obejmującej marżę. 
  



 
 

 
 

12. PRZYJĘTE PRZEZ JEDNOSTKĘ CELE I METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 
FINANSOWYM, ŁĄCZNIE Z METODAMI ZABEZPIECZANIA ISTOTNYCH 
RODZAJÓW PLANOWANYCH TRANSAKCJI, DLA KTÓRYCH STOSOWANA JEST 
RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ. 
 
W minionym roku obrotowym spółka nie zawierała kontraktów dotyczących instrumentów finansowych, nie 
zaciągała kredytu w walucie obcej. W związku z powyższym nie stosowano rachunkowości zabezpieczeń. 
 
| 
 
13. STOSOWANIE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA 
NEWCONNECT 
 
Spółka przestrzega zasad zawartych w Uchwale Giełdy Papierów Wartościowych „Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na NewConnect” zgodnie z oświadczeniem. 
 
 
 
 
 
 

 
----------------------------------------------------------------                                                                                              
Piotr Gniadek          
Prezes Zarządu  Arrinera S.A.                                  
 
 
 


