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1. PISMO ZARZĄDU  
 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, zgodnie z przepisami Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu NewConnect Zarząd Centuria Group S.A. przekazuje niniejszy jednostkowy i 
skosnolidowany  Raport Roczny za rok obrotowy 2017, podsumowujący działalność Spółki w 
całym 2017 roku. 
Rok 2017 był kolejnym rokiem, w którym Spółka podejmowała działania związane                  z 
restrukturyzacją finansową i organizacyjną, a także pozyskaniem kapitału na spłatę 
wymagalnych zobowiązań i rozwój działalności Spółki. 
 
Podjęte działania powinny zaowocować w II i III kwartale 2018 roku. 
 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Zarządu,  
Iwona Rogowska – Prezes Zarządu Centuria Group S.A. 

 

 

2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE 

JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CENTURIA GROUP SA 

ZA ROK 2017 WRAZ Z DANYMI PORÓWNAWCZYMI 
Wybrane pozycje bilansu w przeliczeniu na EURO 

  31.12.2016 w 
PLN 

31.12.2016 w 
EUR 

31.12.2017 w 
PLN 

31.12.2017 w 
EUR 

AKTYWA TRWAŁE 47 359 004,13 10 705 019,02 18 276 889,97 4 382 001,48 

AKTYWA OBROTOWE 10 119 874,00 2 287 494,12 18 506 098,33 4 436 955,65 

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 46 800 434,17 10 578 759,98 25 463 413,73 6 105 016,60 

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 

10 678 443,96 2 413 753,16 11 319 574,57 2 713 940,53 

AKTYWA/PASYWA RAZEM 57 478 878,13 12 992 513,14 36 782 988,30 8 818 957,13 

 

 Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2016– 31.12.2016 przyjęto 
kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. 4,4240 zł/EURO  
 

 Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2017 – 31.12.2017 przyjęto 
kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,1709 zł/EURO  
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Wybrane pozycje rachunku zysków i strat w przeliczeniu na EURO 

  31.12.2016 w 
PLN 

31.12.2016 w 
EUR 

31.12.2017 w 
PLN 

31.12.2017 w 
EUR 

Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi, w tym: 

493 303,74    112 737,10    3 465 853,66    816 513,22    

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów 

94 645,20    21 629,73    0,00    0,00    

Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów 

398 658,54    91 107,37    3 465 853,66    816 513,22    

Koszty działalności operacyjnej  1 836 985,87    419 815,31    4 039 207,89    951 588,54    

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 343 682,13    -307 078,21    -573 354,23    -135 075,32    

Pozostałe przychody operacyjne 423 108,17    96 694,97    81 137,47    19 115,01    

Pozostałe koszty operacyjne 302 450,33    69 120,44    3 910 648,29    921 301,46    

Przychody finansowe 197 491,55    45 133,70    3 227,52    760,36    

Koszty finansowe  434 119,48    99 211,44    16 937 382,91    3 990 242,63    

Zysk (strata) brutto (I±J)  -1 459 652,22    -333 581,42    -21 337 020,44    -5 026 744,04    

Podatek dochodowy 495 269,57    113 186,36    0,00    0,00    

Zysk (strata) netto  -1 954 921,79    -446 767,78    -21 337 020,44    -5 026 744,04    

 Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2016 r.-31.12.2016 r., 
przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów 
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych 
przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,3757 zł/EURO  

 Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2017 r.-31.12.2017 r., 
przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów 
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych 
przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,2447 zł/EURO  

 

 

3. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  ZA ROK  2017 
 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe  CENTURIA GROUP SA za rok kończący się 31 
grudnia 2017, na które składają się:  
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stanowi Załącznik PDF do Raportu Rocznego Centuria Group SA za rok 2017. 

4. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE 

ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY 

KAPITAŁOWEJ CENTURIA GROUP SA ZA ROK 2016 WRAZ Z DANYMI 

PORÓWNAWCZYMI 
 

Wybrane pozycje Skonsolidowanego bilansu w przeliczeniu na EURO 

  31.12.2016 w 
PLN 

31.12.2016 w 
EUR 

31.12.2017 w 
PLN 

31.12.2017 w 
EUR 

AKTYWA TRWAŁE 17 845 949,62    4 033 894,58    20 842 659,93    4 997 161,27    

AKTYWA OBROTOWE 23 426 621,57    5 295 348,46    20 631 273,06    4 946 479,91    

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 26 236 621,89    5 930 520,32    25 194 750,93    6 040 602,97    

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 

15 035 949,30    3 398 722,72    16 279 182,06    3 903 038,21    

AKTYWA/PASYWA RAZEM 41 272 571,19    9 329 243,04    41 473 932,99    9 943 641,18    

 Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2016– 31.12.2016 przyjęto 
kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. 4,4240 zł/EURO  

 

 Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2017– 31.12.2016 przyjęto 
kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. 4,1709 zł/EURO  

 

Wybrane pozycje  Skonsolidowanego rachunku zysków i strat w przeliczeniu na EURO 

  31.12.2016 w 
PLN 

31.12.2016 w 
EUR 

31.12.2017 w 
PLN 

31.12.2017 w 
EUR 

Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi, w tym: 

70 645 600,82    16 144 982,70    72 707 145,30    17 128 924,38    

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów 

110 993,20    25 365,82    15 326,32    3 610,70    

Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów 

70 534 607,62    16 119 616,89    72 691 818,98    17 125 313,68    

Koszty działalności operacyjnej  65 257 116,52    14 913 526,18    68 087 584,79    16 040 611,77    

Zysk (strata) ze sprzedaży  5 388 484,30    1 231 456,52    4 619 560,51    1 088 312,60    

Pozostałe przychody operacyjne 435 581,43    99 545,54    234 768,25    55 308,56    

Pozostałe koszty operacyjne 2 634 594,50    602 096,69    7 738 916,43    1 823 195,14    

Przychody finansowe 273 636,76    62 535,54    3 227,52    760,36    
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Koszty finansowe  593 743,39    135 691,06    993 649,26    234 091,75    

Zysk/strata na sprzedaży całości 
lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych 

0,00 0,00 2 134 069,88    502 761,06    

Odpis wartości firmy 24 075 051,36    5 501 988,56    27 311,79    6 434,33    

Zysk (strata) brutto (I±J)  -21 205 686,76    -4 846 238,72    -1 768 251,32    -416 578,63    

Podatek dochodowy 1 263 047,31    288 650,34    -726 380,16    -171 126,38    

Zysk (strata) netto (K-L-M) -22 468 734,07    -5 134 889,06    -1 041 871,16    -245 452,25    

 

 

 Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2016 r.-31.12.2016 r., 
przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów 
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych 
przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,3757 zł/EURO  

 Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2017 r.-31.12.2017 r., 
przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów 
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych 
przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,2447 zł/EURO  

 

5. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY 

KAPITAŁOWEJ CENTURIA GROUP SA ZA ROK 2017 
 

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe  za rok kończący się 31 grudnia 2017, na które 
składają się:  

 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

Skonsolidowany bilans,  
Skonsolidowany rachunek zysków i strat,  
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,  
Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym,  

 
 

stanowi Załącznik PDF do Raportu Rocznego Centuria Group SA za rok 2017. 

 

6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU 
 

Spółka Centuria Group S.A. w 2017 roku realizowała działania dotyczące restrukturyzacji 

zadłużenia oraz zwiększenia stabilności Spółki. Zostały zminimalizowane koszty działalności 

bieżącej. Dokonano odpisów wymagalnych przeterminowanych zobowiązań, których nie udało 
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się wyegzekwować. Podjęte zostały działania zmierzające do odzyskania płynności 

finansowej, poprzez próby zbycia nieruchomości należących do Spółki, próby pozyskania 

finansowania, czy zbycia udziałów Spółki zależnej. W efekcie tych starań w grudniu 2017 roku 

Spółka zbyła 100 % udziałów Cars Energy Sp. z o.o. za kwotę 14 mln zł. Płatność została 

rozłożona na raty, a jej realizacja pozwoliłaby na spłatę zobowiązań Spółki. Do dnia 

dzisiejszego Centuria Group S.A. nie otrzymała płatności za 3 pierwsze raty, w łącznej kwocie 

4 mln zł. Zarząd podjął w tej kwestii działania – uzyskał klauzulę wykonalności z aktu 

notarialnego z dnia 19.12.2017 roku o poddaniu się egzekucji. Sprzedaż udziałów Cars Energy 

Sp. z o.o. znacząco przełożyła się na stratę bilansową Spółki. 

Centuria Group S.A. w 2017 roku nie prowadziła działalności operacyjnej samodzielnie,        a 

poprzez Spółki zależne BGK Development Sp. z o.o. oraz Cars Energy Sp. z o.o. 

 

7. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO I 

INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE 
 

Zarząd Centuria Group SA  oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie 

finansowe za rok obrotowy 2017 i dane porównywalne za rok obrotowy 2016 sporządzone 

zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz odzwierciedlają w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Centuria Group SA oraz jej wynik 

finansowy, a także Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku zawiera 

prawdziwy obraz sytuacji Centuria Group SA, w tym opis podstawowych zagrożeń      i ryzyk. 

 

 

8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO 

BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 
 

Zarząd Centuria Group S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, 

tj.  Eureka Auditing Sp. z o.o. al. Marcinkowskiego 22, 61-827 Poznań, wpisany  przez Krajową 

Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych pod numerem 137, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Zarząd 

oświadcza, iż biegły rewident dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego 

spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa krajowego.  
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9. OPINIA ORAZ RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO I 

SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017 
 

Opinia i Raport z badania jednostkowego  i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Centuria Group SA za rok kończący się 31 grudnia 2017, stanowi Załącznik do Raportu 

Rocznego Centuria Group SA za rok 2017. 

 

10.  STANOWISKO  ZARZĄDU  WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ ODNOSZĄCE 

SIĘ DO WYDANEJ OPINII  BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA : 
 

Zarząd zamierza kontynuować podjęte działania w 2017 roku zmierzające do zbycia 

posiadanych nieruchomości i odzyskania płynności finansowej. 

 

11. INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD DOBRYCH PRAKTYK 
 

  ZASADA NIE/ NIE 
DOTYCZY 

KOMENTARZ 

1. 

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 
efektywną politykę informacyjną, zarówno 
z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak 
i z użyciem nowoczesnych technologii, 
zapewniających szybkość, 
bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do 
informacji. Spółka korzystając w jak 
najszerszym stopniu z tych metod, 
powinna zapewnić odpowiednią 
komunikację z inwestorami i analitykami, 
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 
wykorzystaniem sieci 
Internet, rejestrowania 
przebiegu obrad i 
upubliczniania go na 
stronie internetowej. 

2. 

Spółka powinna zapewnić efektywny 
dostęp do informacji niezbędnych do 
oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz 
sposobu jej funkcjonowania. 

TAK 

W tym celu Spółka 
prowadzi aktualną 
internetową 
www.centuriagroup.com.pl 
oraz zamieszcza istotne 
informacje w systemach 
EBI oraz ESPI. 
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3. 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej: 3.1. 
podstawowe informacje o spółce i jej 
działalności (strona startowa), 

TAK 

Strona internetowa Spółki 
znajduje się adresem 
www.centuriagroup.com.pl 
i zawiera wszystkie 
wskazane wymogami 
informacje. 

 
3.2. opis działalności emitenta ze 
wskazaniem rodzaju działalności, z której 
Emitent uzyskuje najwięcej przychodów, 

TAK 

Informacje na temat 
działalności Spółki 
znajdują się na podstronie 
Relacje inwestorskie w 
zakładce Spółka. 

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

TAK 

Opis rynku, na którym 
działa Emitent oraz jego 
pozycja na nim zawarte są 
w Dokumencie 
Informacyjnym 
znajdującym się na 
podstronie Relacje 
Inwestorskie w zakładce 
Dokument Informacyjny. 

 3.4. życiorysy zawodowe członków 
organów spółki, 

TAK 

Życiorysy Członków 
Zarządu Emitenta znaleźć 
można na podstronie 
Relacje Inwestorskie w 
zakładce Zarząd. 

 

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 

TAK 

Wskazane informacje 
znajdują się w 
Dokumencie 
Informacyjnym 
umieszczonym na 
podstronie Relacje 
Inwestorskie w zakładce 
Dokument Informacyjny. 
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 3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK 

Dokument korporacyjny 
Spółki w postaci Statutu 
znajduje się na podstronie 
Relacje Inwestorskie w 
zakładce Dokumenty 
korporacyjne. 

 3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK 

Informacje na temat 
strategii Emitenta znajdują 
się na podstronie Relacje 
inwestorskie w zakładce 
Spółka. 

 

3.8. opublikowane prognozy wyników 
finansowych na bieżący rok obrotowy, 
wraz z założeniami do tych prognoz (w 
przypadku gdy emitent takie publikuje), 

NIE Emitent nie publikował 
prognoz wyników 
finansowych na bieżący 
rok obrotowy. 

 
3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze 
wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 
akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 

TAK 

Informacje na temat 
struktury akcjonariatu 
Spółki znajdują się na 
podstronie Relacje 
inwestorskie w zakładce 
Akcjonariat. 

 
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która 
jest odpowiedzialna w spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

TAK 

Informacje teleadresowe 
Emitenta znajdują się na 
podstronie Relacje 
inwestorskie w zakładce 
Kontakt. 

 3.11. Skreślony.   
  

 3.12. opublikowane raporty bieżące i 
okresowe, 

TAK 

Uszeregowane w sposób 
chronologiczny raporty 
okresowe i bieżące Spółki 
znajdują się na podstronie 
Relacje inwestorskie w 
zakładce Raporty bieżące 
i Raporty Okresowe. 
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3.13. kalendarz zaplanowanych dat 
publikacji finansowych raportów 
okresowych, dat walnych zgromadzeń, a 
także spotkań z inwestorami i analitykami 
oraz konferencji prasowych, 

TAK 

Informacje dotyczące 
wskazanych wydarzeń 
zawarte są w 
odpowiadających im 
zakładkach jak np.: 
Kalendarz publikacji, 
WZA, itp. 

 

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

NIE DOTYCZY 

Opisane w niniejszym 
punkcie zdarzenie nie 
wystąpiło. 

 3.15. Skreślony.   
  

 

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

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym 
punkcie zdarzenie nie 
wystąpiło. 

 

3.17. informację na temat powodów 
odwołania walnego zgromadzenia, zmiany 
terminu lub porządku obrad wraz z 
uzasadnieniem, 

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym 
punkcie zdarzenie nie 
wystąpiło. 

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

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym 
punkcie zdarzenie nie 
wystąpiło. 

 

3.19. informacje na temat podmiotu, z 
którym spółka podpisała umowę o 
świadczenie usług Autoryzowanego 
Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu 
strony internetowej, numerów 
telefonicznych oraz adresu poczty 
elektronicznej Doradcy, 

TAK 
Pełna informacja w tym 
zakresie znajduje się na 
podstronie Relacje 
inwestorskie w zakładce 
Kontakt dla inwestorów. 

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

TAK 

Na stronie Emitenta 
znajduje się informacja o 
podmiocie, który pełni 
funkcję animatora akcji 
Emitenta. 
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3.21. dokument informacyjny (prospekt 
emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, 

NIE DOTYCZY 

Emitent nie publikował w 
ciągu ostatnich12 
miesięcy dokumentu 
informacyjnego (prospektu 
emisyjnego) spółki. 

 3.22. Skreślony.   

 

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

TAK 

Strona internetowa 
Emitenta oparta została 0    
układ tworzony z myślą o 
przejrzystym i    
intuicyjnym dostępie do 
informacji o Spółce. 
Emitent dokłada wszelkich 
aby aktualizacje danych 
odbywały się bez zbędnej 
zwłoki. 

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 

W chwili obecnej Emitent 
prowadzi stronę 
internetową w języku 
polskim. Publikowane 
przez Spółkę raporty i 
pozostałe dane także 
spełniają wskazane 
wymogi. 

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 

Emitent pozostaje w 
stałym kontakcie ze 
spółką INC S.A. pełniącą 
rolę Autoryzowanego 
Doradcy Spółki ALKAL 
S.A. 
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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 

Wszystkie istotne z punktu 
widzenia prowadzonej 
przez Spółkę działalności 
informacje bez zbędnej 
zwłoki przekazywane i 
konsultowane są z 
Autoryzowanym Doradcą. 

8. 

Emitent powinien zapewnić 
Autoryzowanemu Doradcy dostęp do 
wszelkich dokumentów i informacji 
niezbędnych do wykonywania 
obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

TAK 

Autoryzowany Doradca 
posiada dostęp do 
dokumentów niezbędnych 
dla prawidłowego 
wykonywania zadań. 

9. 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 
9.1. informację na temat łącznej 
wysokości wynagrodzeń wszystkich 
członków zarządu i rady nadzorczej, 

TAK 

Informacja opublikowana 
w raporcie rocznym. 

 

9.2. informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego 
od emitenta z tytułu świadczenia wobec 
emitenta usług w każdym zakresie. 

TAK 

Informacja opublikowana 
w raporcie rocznym. 

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 

W obradach WZA 
uczestniczą 
przedstawiciele Zarządu i 
Rady Nadzorczej 
Emitenta. 

11. 

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

TAK 

Spółka INC S A. jako 
Autoryzowany Doradca 
organizuje spotkania z 
inwestorami, analitykami i 
mediami. 

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. 

NIE DOTYCZY 

Opisane w niniejszym 
punkcie zdarzenie nie 
wystąpiło. 
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13. 

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

TAK 

Podejmowane przez WZA 
uchwały zapewniają 
zachowanie niezbędnych 
odstępów czasu, co wiąże 
się z polityką 
poszanowania praw 
przysługujących 
Akcjonariuszom. 

13a. 

W przypadku otrzymania przez zarząd 
emitenta od akcjonariusza posiadającego 
co najmniej połowę kapitału zakładowego 
lub co najmniej połowę ogółu głosów w 
spółce, informacji o zwołaniu przez niego 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
w trybie określonym w art.399 §3 Kodeksu 
spółek handlowych, zarząd emitenta 
niezwłocznie dokonuje czynności, do 
których jest zobowiązany w związku z 
organizacją i przeprowadzeniem walnego 
zgromadzenia. Zasada ta ma 
zastosowanie również w przypadku 
upoważnienia przez sąd rejestrowy 
akcjonariuszy do zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
na podstawie art. 400 §3 Kodeksu spółek 
handlowych. 

NIE DOTYCZY 

Opisane w niniejszym 
punkcie zdarzenie nie 
wystąpiło. 

14. 

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

NIE DOTYCZY 

Opisane w niniejszym 
punkcie zdarzenie nie 
wystąpiło. 

15. 

Uchwała walnego zgromadzenia w 
sprawie wypłaty dywidendy warunkowej 
może zawierać tylko takie warunki, których 
ewentualne ziszczenie nastąpi przed 
dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym 
punkcie zdarzenie nie 
wystąpiło. 

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 

NIE 

Spółka nie publikuje 
raportów miesięcznych. W 
opinii Emitenta wszystkie 
niezbędne informacje 
przekazywane są w 
rozszerzonych raportach 
okresowych oraz 
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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, 

raportach bieżących 
Spółki. 

 

• 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. 

  

  

 

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 sytuacje 

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym 
punkcie zdarzenie nie 
wystąpiło. 

17. Skreślony   
 

 

 

 

W imieniu Zarządu, 

 

 

Iwona Rogowska 

Prezes 

 


