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1. Podstawowe informacje 

InfoSCAN S.A. działa na rynku telemedycznym, skupiając swoją działalność w zakresie diagnostyki stanu zdrowia 

pacjentów. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania oferta Emitenta obejmuje świadczenie usług 

w zakresie diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu (ZOPS) oraz zaburzeń kardiologicznych – jednych 

z najczęściej występujących schorzeń cywilizacyjnych. 

Klientami docelowymi Spółki są lekarze otorynolaryngolodzy, pulmonolodzy, POZ oraz kardiolodzy. 

W szczególności działalność Emitenta obejmuje outsourcing diagnostyki telemedycznej w zakresie Zaburzeń 

Oddychania Podczas Snu (ZOPS) oraz EKG. Emitent realizuje usługi dzięki posiadaniu autorskich rejestratorów 

InfoSCAN MED. W efekcie lekarz prowadzący pacjenta otrzymuje raport analityczny w zakresie ZOPS lub EKG 

przy wykorzystaniu systemu MEDium24. 

1.1. Podstawowe dane o Emitencie 

Forma prawna: 
 
Spółka Akcyjna 
 

Kraj: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa 

Telefon: + 48 (22) 188 18 63 

Faks: + 48 (22) 188 10 23 

Adres poczty elektronicznej: info@infoscan.pl 

Adres strony internetowej: www.infoscan.pl 

NIP: 9512209251 

REGON: 140843589 

KRS: 0000512199 
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2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe emitenta 

2.1. Bilans Emitenta 

Wyszczególnienie 
Na dzień 

2016-06-30 
(w zł) 

Na dzień 
2015-06-30 

(w zł) 

A. Aktywa trwałe 627 649,04 803 891,55 

I. Wartości niematerialne i prawne 565 413,74 717 639,09 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 62 235,30 86 252,46 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

B. Aktywa obrotowe 578 841,64 404 180,87 

I. Zapasy 53 860,02 73 051,18 

II. Należności krótkoterminowe 211 143,87 93 892,22 

III. Inwestycje krótkoterminowe 291 040,40 235 851,35 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22 797,35 1 386,12 

AKTYWA RAZEM 1 206 490,68 1 208 072,42 

   
A. Kapitał (fundusz) własny 693 549,68 662 149,45 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 206 405,00 180 365,00 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 043 019,84 1 088 879,84 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -923 039,95 25 744,07 

VIII. Zysk (strata) netto -632 835,21 -632 839,46 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 512 941,00 545 922,97 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 137 725,36 62 993,47 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 375 215,64 482 929,50 

PASYWA RAZEM 1 206 490,68 1 208 072,42 

Źródło: Emitent 
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2.2. Rachunek zysków i strat Emitenta 

Wyszczególnienie 

Za okres  
od 2016-04-01 
do 2016-06-30 

(w zł) 

Za okres 
od 2015-04-01 
do2015-06-30 

(w zł) 

Narastająco 
za okres  

od 2016-01-01 
do 2016-06-30 

(w zł) 

Narastająco 
za okres  

od 2015-01-01 
do 2015-06-30 

(w zł) 
A.  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 

nimi, w tym: 
20 699,00 13 498,85 39 393,85 25 441,69 

I.  Przychody ze sprzedaży produktów  20 699,00 13 394,85 39 393,85 24 953,69 

II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie – 
wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość 
ujemna) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

III.  Koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby jednostki 

0,00 0,00 0,00 0,00 

IV.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

0,00 104,00 0,00 488,00 

B.  Koszty działalności operacyjnej 450 861,89 310 242,15 731 160,00 709 115,25 

I.  Amortyzacja 55 903,84 55 095,94 112 316,21 104 919,16 

II.  Zużycie materiałów i energii 4 574,10 5 264,12 6 480,47 11 419,51 

III.  Usługi obce 278 992,56 166 497,74 410 429,92 421 916,50 

IV.  Podatki i opłaty 49,00 -377,84 1 662,80 1 734,33 

V.  Wynagrodzenia 59 128,45 79 743,52 109 607,08 161 018,52 

VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

5 898,30 2362,95 10 961,89 3 472,69 

VII.  Pozostałe koszty rodzajowe 46 315,64 1552,52 79 701,63 4 148,24 

VIII.  Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

0,00 103,20 0,00 486,30 

C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -430 162,89 -296 743,30 -691 766,15 -683 673,56 

D.  Pozostałe przychody operacyjne 26 801,13 26 546,79 53 602,61 53 094,25 

I.   Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

II.  Dotacje 26 801,13 26 546,46 53 602,26 53 092,92 

III.  Inne przychody operacyjne 0,00 0,33 0,35 1,33 

E.  Pozostałe koszty operacyjne 0,70 4 135,00 0,80 4 849,49 

I.  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

II.  Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

III.  Inne koszty operacyjne 0,70 4 135,00 0,80 4 849,49 

F.  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -403  362,46 -274 331,51 -638 164,34 -635 428,80 

G.  Przychody finansowe 6 581,13 1 256,36 6 864,23 4 029,38 

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

II.  Odsetki 6 581,13 1 225,36 6 864,23 3 998,38 
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III.  Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV.  Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

V.  Inne 0,00 31,00 0,00 31,00 

H.  Koszty finansowe 1 376,23 1,34 1535,10 1 440,04 

I.  Odsetki 0,00 1,34 0,00 4,31 

II.  Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

III.  Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV.  Inne 1 376,23 0,00 1 535,10 1 435,73 

I.  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-
H) 

-398 156,98 -273 076,49 -632 835,21 -632 839,46 

J.  Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 

I.  Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

II.  Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

K.  Zysk (strata) brutto (I-J) -398 156,98 -273 076,49 -632 835,21 - 632 839,46 

L.  Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

M.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

N.  Zysk (strata) netto (K-L-M) -398 156,98 -273 076,49 -632 835,21 -632 839,46 

Źródło: Emitent 
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2.3. Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta 

Wyszczególnienie 

Za okres  
od 2016-04-01 
do 2016-06-30 

(w zł) 

Za okres 
od 2015-04-01 
do 2015-06-30 

(w zł) 

Narastająco  
za okres  

od 2016-01-01 
do 2016-06-30 

(w zł) 

Narastająco  
za okres  

od 2015-01-01 
do 2015-06-30 

(w zł) 
A.  Przepływy środków pieniężnych z 

działalności operacyjnej  

I.  Zysk (strata) netto -398 156,98 -273 076,49 -632 835,21 -632 839,46 

II.  Korekty razem -179 977,01 89 906,16 -651 922,07 125 959,60 

III.  Przepływy pieniężne netto  
z działalności operacyjnej (I+/-II) 

- 578 133,99 -183 170,33 -1 284 757,28 -506 879,86 

B.  Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej 

 

I.  Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 

II.  Wydatki -36 280,20 -64 905,79 -36 280,20 -64 905,79 

III.  Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-II) 

-36 280,20 -64 905,79 -36 280,20 -64 905,79 

C.  Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej 

 

I.  Wpływy 0,00 0,00 1  041 600,00 0,00 

II.  Wydatki -51 670,00 -22 325,00 -51 670,00 -22 325,00 

III.  Przepływy pieniężne netto  
z działalności finansowej (I-II) 

-51 670,00 -22 325,00 989 930,00 -22 325,00 

D.  Przepływy pieniężne netto razem 
(A.III+/-B.III+/-C.III) 

-666 084,19 -270 401,12 -331 107,48 -594 110,65 

E.  Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych 

-666 084,19 -270 401,12 -331 107,48 -594 110,65 

F.  Środki pieniężne na początek okresu 957 124,59 506 252,47 622 147,88 829 962,00 

G.  Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-
D) 

291 040,40 235 851,35 291 040,40 235 851,35 

Źródło: Emitent 
 

2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta 

Wyszczególnienie 

Za okres  
od 2016-04-01 
do 2016-06-30 

(w zł) 

Za okres 
od 2015-04-01 
do 2015-06-30 

(w zł) 

Narastająco  
za okres  

od 2016-01-01 
do 2016-06-30 

(w zł) 

Narastająco  
za okres  

od 2015-01-01 
do 2015-06-30 

(w zł) 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 373 299,82 957 550,94 336 454,89 1 317 313,91 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO), po korektach 

1 373 299,82 957 550,94 336 454,89 1 317 313,91 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 693 549,68 662 149,45 693 549,68 662 149,45 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 

693 549,68 662 149,45 693 549,68 662 149,45 

Źródło: Emitent 
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3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje 
o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości: 

3.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów 

ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz.330 tekst jednolity). 

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami 

rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. 

3.2. Przychody i koszty 
Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie 

od daty otrzymania lub dokonania płatności. 

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat 

w wariancie porównawczym. 

Przychody osiągnięte w ramach podstawowej działalności operacyjnej spółka ujmuje w księgach rachunkowych 

zgodnie z zasadą memoriału, określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. 

3.3. Wartości niematerialne i prawne 
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich 

wytworzenie i umarza metodą liniową w następującym okresie:  

• Koszty zakończonych prac rozwojowych – 5 lat 

• Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe – 5 lat 

• Wartość firmy – 5 lat 

• Oprogramowanie – 2 lata 

• Inne – 5 lat 

3.4. Środki trwałe 
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.  

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę 

za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt 

obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony 

o przychody z tego tytułu. 

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po 

przyjęciu środka trwałego do używania. 

Przykładowe okresy amortyzacji są następujące: 

• Budynki – 40 lat 

• Urządzenia techniczne i maszyny – 2 lata 

• Środki transportu – 5 lat 
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3.5. Zapasy 
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia/zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen 

sprzedaży netto na dzień bilansowy. 

Wartość zapasów ustala się w oparciu o: 

• Materiały - cenę zakupu/nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą FIFO 

• Towary - cenę zakupu/nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą FIFO 

• Wyroby gotowe - koszty wytworzenia, które obejmują koszty pozostające w bezpośrednim związku 

z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego 

produktu. 

Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących 

wynikających z ich wyceny według cen sprzedaży netto. 

3.6. Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa 
i zobowiązania finansowe 

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość 

należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu 

aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - 

zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. 

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. 

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według 

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na ten dzień chyba, że w zgłoszeniu 

celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. 

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na 

ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta 
w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników 
i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na 
osiągnięte wyniki 

W okresie od 2016-04-01 do 2016-06-30 Spółka wygenerowała 20 699,00 zł przychodów netto ze sprzedaży 

przy 13 498,85 zł w analogicznym okresie 2015 r., co oznacza wzrost o 53,34% r/r. W ujęciu narastającym, 

obejmującym całe pierwsze półrocze 2016 r., Emitent osiągnął przychody netto ze sprzedaży w kwocie 

39.393,85 zł, wyższe o 54,84% r/r od 25.441,69 zł wykazanych po dwóch pierwszych kwartałach w roku 

ubiegłym. 

 

Na poziomie wyniku netto Spółka wykazała stratę netto za II kw. b.r. w kwocie 398 156,98 zł, co wobec straty 

netto 273 076,49 w analogicznym okresie roku poprzedniego świadczy o pogorszeniu w tym aspekcie. 

W okresie od 2016-01-01 do 2016-06-30 poniesiona przez Spółkę strata netto wyniosła 632 156,98 zł, co jest 

poziomem bardzo zbliżonym do straty netto za analogiczny okres w roku poprzednim, gdy wyniosła ona 

632 839,46 zł. 
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Przedstawiciele Spółki wzięli udział w misja handlowej w USA, która miała na celu udział w targach medycznych, 

dedykowanych tematyce Zaburzeń Oddychania Podczas Snu. Podczas pobytu zostały nawiązane wartościowe 

kontakty oraz określono grupę Sleep Labów zainteresowanych rozwiązaniem InfoSCAN, która jako pierwsza 

będzie testowała system po certyfikacji FDA. W połączeniu z misją handlową w USA, Spółka przeprowadziła 

również techniczne testy rozwiązania InfoSCAN. Testy przyniosły pozytywne rezultaty.  

 

W kontekście certyfikacji FDA Spółka informuje, że proces nadal się toczy. Z uwagi na złożoność zagadnień 

i pytań zadanych przez FDA, do których Spółka musi się w chwili obecnej odnieść, Zarząd nie jest w stanie podać 

prawdopodobnej daty uzyskania certyfikatu. O postępach Spółka będzie informowała w dalszych 

komunikatach. 

 

W II kwartale w Spółce nastąpił również szereg zmian organizacyjnych. Z pełnienia funkcji Członka Zarządu 

rezygnację złożył Pan Jerzy Kowalski, natomiast ze sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta złożyli 

Panowie Dawid Sukacz oraz Dariusz Głogowski. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2016-06-30 powołało 

dwóch nowych członków Rady Nadzorczej, którymi zostali Panowie Jerzy Kowalski oraz Kamil Cisło. 

 

Ponadto w raportowanym okresie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect wprowadzone 

zostały akcje serii C Emitenta. Pierwsze notowanie ww. akcji w ASO miało miejsce w dniu 2 czerwca 2016 r. 

w związku z czym w obrocie znajdują się wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje.  

5. Jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników 
finansowych - stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania 
publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników 
zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym 

Z uwagi na przedłużający się proces certyfikacji w FDA Spółka podjęła decyzję o odwołaniu prognoz, co 
przekazane zostało w raporcie bieżącym EBI 24/2016 z dnia 2016-07-01. Po uzyskaniu certyfikacji Spółka 
zrewiduje założenia i przedstawi nową prognozę wyników finansowych. 

 

6. W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, 
o których mowa w § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do regulaminu ASO – opis 
stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji 

 

Zarząd Spółki InfoSCAN S.A. informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie zawiera informacji, o których 

mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. 
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7. Jeżeli w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju 
prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań 
innowacyjnych w przedsiębiorstwie – informacje na temat tej aktywności 

 

W II kwartale 2016r. Spółka przygotowywała wniosek w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji 

w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” – tytuł projektu „Rozwój Centrum B+R Technologii Telemedycznych 

InfoSCAN S.A.”. Całkowita wartość projektu została określona na 3.372.137,25 zł, z czego wnioskowane 

dofinansowanie wynieść ma 1.919.102,50 zł. Wniosek został złożony w dniu 13 maja 2016 r., a wyniki 

spodziewane są we wrześniu 2016 r. 

 

W maju 2016 r. miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu StretegMED III, w ramach którego wniosek konsorcjum 

z udziałem Emitenta został zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowita wartość projektu określona została 

na 13.089.791,00 zł, natomiast kwota dofinansowania z NCBiR wyniesie 12.727.160,00 zł. Celem projektu jest 

utworzenie systemu opieki nad chorymi z niewydolnością serca opartego o wykorzystanie nowoczesnych 

metod nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej oraz telemedycyny. Ocena kliniczna chorych będzie wzbogacona 

o automatyczną ocenę m.in. częstości rytmu serca, ciśnienia tętniczego, objętości wyrzutowej lewej komory, 

stanu uwodnienia klatki piersiowej i całego ciała. Udział Emitenta w projekcie wynosi 1.267.100,00 zł  

 

 

8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających 
konsolidacji 

Na dzień 2016-06-30 spółka InfoSCAN S.A. nie posiadała podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej. 

 

9. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn 
niesporządzania takich sprawozdań 

Na dzień 2016-06-30 spółka InfoSCAN S.A. nie posiadała udziałów/akcji w innych jednostkach. 
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10. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 
posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na 
walnym zgromadzeniu 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym 

zgromadzeniu: 

Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Inven Capital sp. z o.o. A, C 346.257 346.257 16,78% 16,78% 

Jerzy Kowalski A, C 256.400 256.400 12,42% 12,42% 

Robert Bender A 240.000 240.000 11,63% 11,63% 

Tomasz Widomski A 240.000 240.000 11,63% 11,63% 

Dawid Sukacz A, C 195.000 195.000 9,45% 9,45% 

Hosta Enterprise sp. z o.o. C 125.000 125.000 6,06% 6,06% 

Paweł Turno A, C 120.000 120.000 5,81% 5,81% 

Pozostali* A, B, C 541.393 541.393 26,23% 26,23% 

Suma A, B, C 2.064.050 2.064.050 100,00% 100,00% 

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu 
ASO.  

Źródło: Emitent 

10.1. Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na 
walnym zgromadzeniu) 

 

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu 

ASO.  

Źródło: Emitent 
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11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu 
na pełne etaty 

Na dzień 2016-06-30 Emitent zatrudniał 8 osób, w tym 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę 1 osoba 

zatrudniona w ramach umowy zlecenia oraz 2 osoby zatrudnione w ramach umowy o dzieło z przeniesieniem 

praw autorskich. 
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