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1. List Zarządu 

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

 

 

Zeszły rok był bardzo ważny dla działalności Spółki. W tym okresie Emitent doprowadził do  

wielu istotnych zmian organizacyjnych oraz poczynił wiele istotnych działań mających na celu  

spełnienie przyjętych założeń rozwoju. 

W minionym roku Emitent kontynuował działalność w formie grupy kapitałowej poprzez dwie 

spółki zależne: pod firmą Presto Technologie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Kielcach oraz Presto Lab spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Gliwicach. Przedmiotem działalności utworzonych spółek jest działalność polegająca na 

produkcji i sprzedaży systemów kominowych spółki Presto S.A. , które zwiększają rentowność 

produkcji. Strategia rozwoju zakłada systematyczne umacnianie pozycji Spółki, jako dostawcy 

systemów kominowych, poprzez budowę silnej sieci dystrybucyjnej umożliwiającej dotarcie do 

szerokiej grupy odbiorców. 

Ponadto Zarząd Presto S.A. w 2017 roku wprowadziła  do alternatywnego systemu obrotu 

akcje serii C i D. Spółka otrzymała dofinansowanie projektu związanego z opracowaniem bloczków 

keramzytowych z innowacyjnym wypełnieniem izolacyjnym. Całkowity budżet wskazanego wyżej 

projekt. 

W tym miejscu chciałbym podziękować Akcjonariuszom, Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu 

i Pracownikom Presto S.A. za wkład w rozwój spółki oraz okazane zaufanie. Ufam, iż w 

następnych latać trwać będzie sukcesywny rozwój działalności, którą prowadzi nasza Spółka. 

Wierzę, że potwierdzać będzie go nie tylko coraz większa oferta handlowa, ale również 

powiększająca się liczba klientów. To zaś pozytywnie wpłynie na zwiększenie się zyskowności, 

w konsekwencji zaś – na wzrost możliwości przedsiębiorstwa w zakresie generowania 

wartości.  

                                                                                                                     Z     poważaniem 

                                                                                                                                     Adam Dziedzic 

                                                                                                                                    Prezes Zarządu 
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2. Podstawowe informacje o Emitencie 

Podstawowe dane 

Prawna (statutowa) nazwa Presto Spółka Akcyjna 

Forma prawna  Spółka akcyjna 

Kraj siedziby Rzeczpospolita Polska 

Siedziba Warszawa 

Adres siedziby ul. Mehoffera 86 

Telefon/Fax (22) 889 56 75  

E-mail biuro@presto-kominy.pl 

Strona internetowa www.presto-kominy.com 

NIP 524-249-40-89 

REGON 015697647 

KRS 0000419887 
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3. Podstawowe informacje o spółkach wchodzących w skład 

grupy kapitałowej 

3.1 Podstawowe dane 

Prawna (statutowa) nazwa Presto Technologie Sp. z o.o. 

Forma prawna  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Kraj siedziby Rzeczpospolita Polska 

Siedziba Kielce 

Adres siedziby ul. Mała 18 lok. 8 

Telefon/Fax - 

E-mail info.prestotechnologie@gmail.com 

Strona internetowa - 

NIP 959-195-98-96 

REGON 360676017 

KRS 0000541441 
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3.2 Podstawowe dane 

Prawna (statutowa) nazwa Presto Lab Sp. z o.o. 

Forma prawna  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Kraj siedziby Rzeczpospolita Polska 

Siedziba Gliwice 

Adres siedziby ul. Zwycięstwa 14 lok. 95-97 

Telefon/Fax - 

E-mail Prestolab.kontakt@gmail.com 

Strona internetowa - 

NIP 631-265-56-13 

REGON 360348879 

KRS 0000535912 

 

 

Przedmiot działalności 

Grupa Kapitałowa Presto jest producentem systemów kominowych oznakowanych 

symbolem CE, który posiada na wszystkie elementy składowe aktualne certyfikaty i aprobaty 

wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, LGA Bautechnik GmbH w 

Nümberg (Niemcy) i CEBET w Warszawie. Prowadzi sprzedaż poprzez stale powiększającą się 

sieć dystrybutorów na terenie całej Polski. 

Misją Spółki jest produkcja nowoczesnych kominów oraz utrzymanie bardzo wysokiej jakości 
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produktów. Emitent skupia się na wysokich standardach obsługi klienta, a także na edukacji 

przyszłych kontrahentów w zakresie nowych technik kominowych – prowadzi akcje 

edukacyjne lub uczestniczy w szkoleniach i zajęciach praktycznych przeznaczonych dla 

profesjonalistów. Bierze także udział w ważnych polskich i zagranicznych imprezach 

targowych. 

 

Skład akcjonariatu                                                                                                                 

 

Struktura akcjonariatu 
(powyżej 5%) 

Liczba  akcji 
Liczba 
głosów 

Akcjonariat 
według liczby 
głosów  [%] 

Akcjonariat 
według 
liczby 

akcji[%] 

Krzysztof Sowiński 5 192 500 5 192 500 6% 6% 

Karol Matczak 5 696 352 5 696 352 6,58 % 6,58% 

Pozostali - - 87,42% 87,42% 

                                                                                                                                        

 

Źródło: Presto S.A. 

6,58% 

6% 

87,42% 

% AKCJI 

Matczak Karol

Sowiński Krzysztof

Pozostali
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4. Sprawozdanie zarządu 

Załącznik nr 1  Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w roku 2017 oraz Sprawozdanie Zarządu 

z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta w roku 2017.  

 

5. Wybrane dane finansowe za 2017 rok 

Tabela 1 i 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Emitenta oraz dane skonsolidowane 

Grupy Kapitałowej 

 

Wybrane 
jednostkowe 

dane finansowe 

Stan 
na 31.12.2016 

[zł] 
 

Stan 
na 31.12.2016 

[EURO] 
 

Stan 
na 31.12.2017 

[zł] 
 

Stan 
na 31.12.2017 

[EURO] 
 

Kapitał własny 15 744 173,43 3 558 809,54 15 876 529,34 
3 806 499,64 

Należności 
długoterminowe 

0 0 0 0 

Należności 
krótkoterminowe 

6 475 346,96 
  1 463 686,02 

1 051 566,25 
  252 119,75 

Inwestycje 
krótkoterminowe 

996 137,24 
225 166, 64  

830 215,62 
199 049,51 

Środki pieniężne i 
aktywa pieniężne 

794 408,09 
179 567,83 

830 215,62 
199 049,51 

Zobowiązania 
długoterminowe 3 051 677,12 

689 800,43 
1 808 315,84 

433 555,30 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

2 292 848,94 
518 275,07 

4 604 060,87 
1 103 853,09 
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Tabela 3 i 4. Wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat 

Emitenta 

Wybrane 

jednostkowe 

dane finansowe 

01.01.2016 -  
31.12.2016 

[zł] 

01.01.2016 -  
31.12.2016 

[EUR] 

01.01.2017 - 
31.12.2017 

[zł] 

01.01.2017 - 
31.12.2017 

[EUR] 

Amortyzacja 461 887,83 
104 405,02 

496 832,63 
119 118,80 

Przychody netto 
ze sprzedaży 

6 053 877,45 
1 368 417,14 

8 342 460,30 
  2 000 158,31 

Wybrane 
skonsolidowane 
dane finansowe 

Skonsolidowane 
dane Grupy 
Kapitałowej 

na 31.12.2016[zł] 

Skonsolidowane 
dane Grupy 
Kapitałowej 

na 
31.12.2016[EUR] 

Skonsolidowane 
dane Grupy 
Kapitałowej 

na 31.12.2017[zł] 

Skonsolidowane 
dane Grupy 
Kapitałowej 

na 
31.12.2017[EUR] 

Kapitał własny 21 685 829,09 

 
4 901 860,1 15 915 921,05 

 
3 815 944,05 

Należności 
długoterminowe 

0 

 
0 4 152 402,65 

 
995 565,14 

Należności 
krótkoterminowe 

6 482 527,96 

 
1 465 309,21 1 062 568,25 

 
254 757,546 

Inwestycje 
krótkoterminowe 

6 943 564,32 

 
1 569 521,77 2 219 887,25 

 
532 232,19 

Środki pieniężne i 
aktywa pieniężne 

6 741 835,17 

 
1 523 922,96 2 219 887,25 

 
532 232,19 

Zobowiązania 
długoterminowe 3 064 805,54 

 
692 767,98 1 821 444,26 

 
436 702,93 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

2 319 315,11 

 

524 257,48 
4 660 489,19 

 

1 117 382,14 
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Zysk (strata) 
ze sprzedaży 

309 651,66 
69 993,59 

32 810,72 
7 866,58 

Zysk (strata) 
z działalności 
operacyjnej 

495 270,30 
111 950,79 

302 649,58 
72 562,18 

Przychody 
finansowe 

16 050,58 
3 628,06 

4 824,90 
1 156,80 

Koszty finansowe 398 361,36 
90 045,51 

158 978,87 
38 116,20 

Zysk (strata) 
brutto 

112 959,52 
25 533,34 

148 495,61 
35 602,77 

Zysk (strata) netto 95 402,22 
21 564,69 

132 355,91 
31 733,18 

 

 

 

 

Wybrane 

skonsolidowane 

dane finansowe 

Skonsolidowane 
dane Grupy 
Kapitałowej 

na 
31.12.2016[zł] 

Skonsolidowane 
dane Grupy 
Kapitałowej 

na 
31.12.2016[EUR] 

Skonsolidowane 
dane Grupy 
Kapitałowej 

na 
31.12.2017[zł] 

Skonsolidowane 
dane Grupy 
Kapitałowej 

na 
31.12.2017[EUR] 

Amortyzacja 461 887,83 
     104 405,02 

505 832,63 121 276,61 

Przychody netto 
ze sprzedaży 

6 053 877,45 
   1 368 417,14 

8 342 460,30 2 000 158,31 

Zysk (strata) 
ze sprzedaży 

271 495,86 
61 368,86 

-32 764,91 7 855,59 
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Zysk (strata) 
z działalności 
operacyjnej 

456 962,57 
103 291,72 

237 092,65 56 844,48 

Przychody 
finansowe 

16 108,16 
3 641,08 

412 984,61 99 015,70 

Koszty finansowe 398 989,78 
90 187,56 

313 733,74 75 219,67 

Zysk (strata) 
brutto 

74 080,95 
16 745,24 

336 343,52 80 640,51 

Zysk (strata) netto 56 523,65 
12 776,59 

320 203,82 76 770,91 

 

 

 

Kwoty prezentowane  w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad:  

Poszczególne pozycje bilansu przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego   na dzień 

bilansowy: 

 Wg stanu na dzień 31-12-2016 r.: 1 EUR = 4,4240 

 Wg stanu na dzień 31-12-2017 r.: 1 EUR = 4,1709 

 

6. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które 

miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta  

 

W mijającym roku Emitent, zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji na rynku oraz w 

całym sektorze budowlanym, kontynuował działania strategiczne, polegające na 

systematycznym umacnianiu pozycji Spółki, jako dostawcy systemów kominowych, 

poprzez budowę silnej sieci dystrybucyjnej umożliwiającej dotarcie do szerokiej grupy 

odbiorców. Spółka prowadziła sprzedaż poprzez stale powiększającą się sieć 

dystrybutorów na terenie całej Polski, ale także zdobywała nowe rynki zbytu poza 

granicami kraju, głównie na Litwie i Ukrainie oraz w Rosji.  
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Ogólna koniunktura branży budowlanej w 2017 roku uległa poprawie, co jest 

widoczne także w wynikach Emitenta. W analizowanym okresie wszystkie wskaźniki 

płynności uległy polepszeniu. Przychód Emitenta znacząco wzrósł, a zysk wyniósł 

132.355,91 złotych co jest wynikiem wyższym porównując ubiegły rok. 

 

 

7.   Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania 

finansowego 

Zarząd Presto S.A oświadcza niniejszym, ze według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, sprawozdanie  

finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe według stanu na dzień 31 grudnia 2017, za 

okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz dane porównawcze, sporządzone 

zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że odzwierciedlają w sposób rzetelny, 

prawdziwy i jasny sytuacje majątkową i finansową Emitenta oraz grupy kapitałowej Emitenta oraz 

wynik finansowy, a także, że sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz grupy kapitałowej 

Emitenta za wskazany wyżej okres zawierają prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis 

podstawowych ryzyk i zagrożeń. 

 

8. Oświadczenie o rzetelności sprawozdań finansowych i 

prawidłowym wyborze Biegłego Rewidenta 

 

Zarząd Presto S.A oświadcza, ze podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 

dokonujący badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami  prawa oraz, że podmiot ten oraz 

biegli rewidenci dokonujący badania tych sprawozdań spełniali warunki do wyrażania bezstronnej i 

niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 
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9. Informacja o stosowaniu przez spółkę zasad dobrych 

praktyk 

PKT Dobra praktyka 
OŚWIADCZENIE 

O STOSOWANIU 

UWAGI 

1 

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 

efektywną politykę informacyjną 

zarówno z wykorzystaniem 

tradycyjnych metod, jak i z użyciem 

nowoczesnych technologii oraz 

najnowszych narzędzi komunikacji 

zapewniających szybkość, 

bezpieczeństwo oraz szeroki i 

interaktywny dostęp do informacji. 

Spółka, korzystający w jak najszerszym 

stopniu z tych metod, powinna 

zapewnić odpowiednią komunikację z 

inwestorami i analitykami, 

wykorzystując w tym celu również 

nowoczesne metody komunikacji 

internetowej, umożliwiając 

transmitowanie obrad walnego 

zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 

Internet, rejestrować przebieg obrad i 

upubliczniać go na stronie 

internetowej. 

TAK 

 

Spółka stosuje 

wszystkie zapisy 

tego punktu z 

wyłączeniem 

transmisji obrad 

walnego 

zgromadzenia przez 

Internet, rejestracji 

przebiegu obrad i 

upubliczniania go na 

stronie 

internetowej. W 

opinii Zarządu koszty 

związane z 

techniczną obsługa 

transmisji oraz 

rejestracji posiedzeń 

walnego 

zgromadzenia przez 

Internet są 

niewspółmierne do 

ewentualnych 

korzyści z tego 

wynikających.  

2 

Spółka powinna zapewnić efektywny 

dostęp do informacji niezbędnych do 

oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz 

sposobu jej funkcjonowania. 

TAK 
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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 

 

3.2 

Opis działalności emitenta ze 

wskazaniem rodzaju działalności, z 

której emitent uzyskuje najwięcej 

przychodów,  

TAK 

 

3.3 

Opis rynku, na którym działa emitent, 

wraz z określeniem pozycji emitenta na 

rynku, 

TAK 

 

3.4 
Życiorysy zawodowe członków organów 

spółki, 
TAK 

 

3.5 

Powzięte przez zarząd, na podstawie 

oświadczenia członka rady nadzorczej, 

informacje o powiązaniach członka rady 

nadzorczej z akcjonariuszem 

dysponującym akcjami 

reprezentującymi nie mniej niż 5% 

ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu spółki, 

TAK 

 

3.6 Dokumenty korporacyjne spółki TAK  

3.7 Zarys planów strategicznych spółki, TAK  

3.8 

Opublikowane prognozy wyników 

finansowych na bieżący rok obrotowy, 

wraz z założeniami do tych prognoz 

oraz korektami do tych prognoz (w 

przypadku gdy emitent publikuje 

prognozy), 

NIE 
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3.9 

Strukturę akcjonariatu emitenta, ze 

wskazaniem głównych akcjonariuszy 

oraz akcji znajdujących się w wolnym 

obrocie, 

TAK 

 

3.10 

Dane oraz kontakt z do osoby, która 

jest odpowiedzialna w spółce za relacje 

inwestorskie oraz kontakt z mediami, 

TAK 

 

3.11 (skreślony) -  

3.12 
Opublikowane raporty bieżące i 

okresowe 
TAK 

 

3.13 

Kalendarz zaplanowanych dat publikacji 

finansowych raportów okresowych, dat 

walnych zgromadzeń, a także spotkań z 

inwestorami i analitykami oraz 

konferencji prasowych, 

TAK 

 

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 zamieszczone w terminie 

umożliwiającym podjecie  przez 

inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

TAK 

 

3.15 (skreślony) -  

3.16 

Pytania dotyczące spraw objętych 

porządkiem obrad, zadawane przed i w 

trakcie walnego zgromadzenia, wraz z 

odpowiedziami na zadawane pytania, 

NIE 

Spółka uważa, iż 

publikacja pytań 

mogłaby naruszyć 

interesy 

akcjonariuszy. 
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3.17 

Informację na temat powodów 

odwołania walnego zgromadzenia, 

zmiany terminu lub porządku obrad 

wraz z uzasadnieniem, 

TAK 

 

3.18 

Informację o przerwie w obradach 

walnego zgromadzenia i powodach 

zarządzenia przerwy, 

TAK 

 

3.19 

Informacje na temat podmiotu, z 

którym spółka podpisała umowę o 

świadczenie usług Autoryzowanego 

Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu 

strony internetowej, numerów 

telefonicznych oraz adresu poczty 

elektronicznej Doradcy, 

TAK 

 

 

3.20 

Informację na temat podmiotu, który 

pełni funkcję animatora akcji emitenta, 

TAK 

 

 

3.21 

Dokument informacyjny (prospekt 

emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy, 

TAK 

 

3.22 (skreślony) -  
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Informacje zawarte na stronie 

internetowej powinny być 

zamieszczane w sposób umożliwiający 

łatwy dostęp do tych informacji. 

Emitent powinien dokonywać 

aktualizacji informacji umieszczanych 

na stronie internetowej. W przypadku 

pojawienia się nowych, istotnych 

informacji lub wystąpienia istotnej 

zmiany informacji umieszczanych na 

stronie internetowej, aktualizacja 

powinna zostać przeprowadzona 

niezwłocznie. 

TAK 

 

4 

Spółka prowadzi korporacyjna stronę 

internetową, według wyboru emitenta, 

w języku polskim lub angielskim. 

Raporty bieżące i okresowe powinny 

być zamieszczane na stronie 

internetowej co najmniej w tym samym 

języku, w którym następuje ich 

publikacja zgodnie z przepisami 

obowiązującymi emitenta. 

TAK 
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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 się na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl 

NIE 

Spółka nie 

wykorzystuje 

obecnie 

indywidualnej sekcji 

relacji inwestorskich 

znajdującą się na 

stronie 

www.GPWInfoStrefa

.pl,jednakże 

zapewnia 

wystarczający 

dostęp do informacji 

poprzez 

prowadzenie działu 

„Relacje 

Inwestorskie” na 

stronie  

www.relacje.presto-

kominy.pl/.pl  

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 

kontakt z Autoryzowanym Doradcą. 

TAK 

 

7 

W przypadku, gdy w spółce nastąpi 

zdarzenie, które w ocenie emitenta ma 

istotne znaczenie dla wykonywania 

przez Autoryzowanego Doradcę swoich 

obowiązków, emitent niezwłocznie 

powiadomi o tym fakcie 

Autoryzowanego Doradcę. 

TAK 

 

http://www.gpwinfostrefa.pl/
http://www.gpwinfostrefa.pl/
http://www.m10sa.pl/
http://www.m10sa.pl/
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8 

Emitent powinien zapewnić 

Autoryzowanemu Doradcy dostęp do 

wszelkich dokumentów i informacji 

niezbędnych do wykonywania 

obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

TAK 

 

9 
Emitent przekazuje w raporcie 

rocznym: 
 

 

9.1 

Informacje na temat łącznej wysokości 

wynagrodzeń wszystkich członków 

zarządu i rady nadzorczej, 

NIE  

Kwestia 

wynagrodzeń 

członków zarządu 

oraz członków rady 

nadzorczej jest 

informacją poufną. 

Emitent bez zgody 

członków organów 

spółki nie będzie 

publikował takich 

informacji.  

9.2 

Informację na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy 

otrzymywanego od emitenta z tytułu 

świadczenia wobec emitenta usług w 

każdym zakresie 

NIE 

Kwestia 

wynagrodzenia 

Autoryzowanego 

Doradcy jest 

informacją poufną 

zawartą w umowie. 

Emitent nie 

publikuje takich 

informacji bez zgody 

Autoryzowanego 

Doradcy. 
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10 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej 

powinni uczestniczyć w obradach 

walnego zgromadzenia w składzie 

umożliwiającym udzielenie 

merytorycznej odpowiedzi na pytania 

zadawane w trakcie walnego 

zgromadzenia. 

TAK 

 

11 

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, 

przy współpracy Autoryzowanego 

Doradcy, powinien organizować 

publicznie dostępne spotkanie z 

inwestorami, analitykami i mediami. 

NIE 

Spółka nie wyklucza 

zmiany swojego 

stanowiska odnośnie 

stosowania tej 

zasady w przyszłości. 

Emitent przy 

współpracy z 

Autoryzowanym 

Doradcą będzie 

jednak organizować 

spotkania z 

inwestorami, 

analitykami i 

mediami tak często, 

jak będzie to 

możliwe i niezbędne 

dla prawidłowego 

funkcjonowania 

Spółki. 

12 

Uchwała walnego zgromadzenia w 

sprawie emisji akcji z prawem poboru 

powinna precyzować cenę emisyjną 

albo mechanizm jej ustalenia lub 

zobowiązać organ do tego 

upoważniony do ustalenia jej przed 

dniem ustalenia prawa poboru, w 

terminie umożliwiającym podjęcie 

decyzji inwestycyjnej. 

TAK 
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13 

Uchwała walnego zgromadzenia 

powinna 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 

 

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 są rejestrowy 

akcjonariuszy do zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu 

spółek handlowych. 

TAK 
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14 

Dzień ustalenia praw do dywidendy 

oraz dzień wypłaty dywidendy powinny 

być tak ustalone, aby czas przypadający 

pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, 

a w każdym przypadku nie dłuższy niż 

15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego 

okresu pomiędzy tymi terminami 

wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

TAK 

 

15 

Uchwała walnego zgromadzenia w 

sprawie dywidendy warunkowej może 

zawierać tylko takie warunki, których 

ewentualne ziszczenie nastąpi przed 

dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

TAK 
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16 

Emitent publikuje raporty miesięczne, 

w terminie 14 dni od zakończenia 

miesiąca. Raport miesięczny powinien 

zawierać co najmniej: 

• informacje na temat wystąpienia 

tendencji i zdarzeń w otoczeniu 

rynkowym emitenta, które w ocenie 

emitenta mogą mieć w przyszłości 

istotne skutki dla kondycji finansowej 

oraz wyników finansowych emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji 

opublikowanych przez emitenta w 

trybie raportu bieżącego w okresie 

objętym raportem, 

• informacje na temat realizacji celów 

emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 

części, miała miejsce w okresie objętym 

raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący 

wydarzenia mające mieć miejsce w 

nadchodzącym miesiącu, które dotyczą 

emitenta i są istotne z punktu widzenia 

interesów inwestorów, w szczególności 

daty publikacji raportów okresowych, 

planowanych walnych zgromadzeń, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z 

inwestorami lub analitykami, oraz 

oczekiwany termin publikacji raportu 

analitycznego. 

NIE 

W chwili obecnej 

zasada ta nie jest 

stosowana przez 

Emitenta. Z 

uwagi na fakt, iż 

publikowane 

raportu bieżące i 

okresowe 

zapewniają 

akcjonariuszom oraz 

inwestorom dostęp 

do 

kompletnych i 

wystarczających 

informacji dających 

pełny obraz 

sytuacji Spółki, 

Zarząd Emitenta nie 

widzi w chwili 

obecnej 

konieczności 

publikacji raportów 

miesięcznych. 
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16a 

W przypadku naruszenia przez 

emitenta obowiązku informacyjnego 

określonego w Załączniku nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu („Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku 

NewConnect”) emitent powinien 

niezwłocznie opublikować, w trybie 

właściwym dla przekazywania raportów 

bieżących na rynku NewConnect, 

informację wyjaśniającą zaistniałą 

sytuację. 

TAK 

 

17 (skreślony) -  

 

 

10. Informacja o wysokości wynagrodzeń członków Zarządu   

i Rady Nadzorczej  

10.1 Informacja na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków 

Zarządu i Rady 

 Wynagrodzenia Zarządu w 2017 roku 68 387,04 zł ; 

 Rada Nadzorcza nie pobierała wynagrodzenia w 2017 roku. 
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11. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez 

podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami zawodowymi 

 

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 

2017 roku. 

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 

stycznia do 31 grudnia 2017 roku. 

 

 

12. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań  finansowych z badania rocznego 

sprawozdania finansowego 

Załącznik nr 4 - Opinia i raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania 
finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. 

 

Załącznik nr 5 - Opinia i raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. 

 

                                                                     


