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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 
 

Firma Emitenta:  Polscy Inwestorzy Spółka Akcyjna 

 

Siedziba:   ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 

Tel/fax:   +48 790 369 441 

Strona internetowa: www.polinw.pl 

Email:    biuro@polinw.pl 

 

NIP:     7251893714 

REGON:   100010886 

KRS:     0000394095, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia 
w Łodzi, XX Wydział KRS 

 
Kapitał Zakładowy: 100.000,00 PLN 

 
 
 
 

ORGANY SPÓŁKI 

Zarząd: 

Mateusz Kierzkowski   – Prezes Zarządu 

 

Rada Nadzorcza: 

Gabriela Zawitowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Dawid Flak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Filip Hałużyński - Członek Rady Nadzorczej 

Klaudiusz Puchała - Członek Rady Nadzorczej 

Damian Wieczorek - Członek Rady Nadzorczej 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Emitenta jest opłacony 

w całości i wynosi 100 000,00 zł i dzieli się na 10 000 000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 PLN każda akcja. 
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AKCJONARIAT 
 

Na dzień 16 sierpnia 2016 r. struktura akcjonariatu Emitenta, z uwzględnieniem 

akcjonariuszy posiadających powyżej 5% w kapitale zakładowym, przedstawia się 

następująco: 

 

AKCJONARIUSZ 
ILOŚĆ 
AKCJI 

UDZIAŁ W KAPITALE 
ZAKŁADOWYM 

ILOŚĆ 
GŁOSÓW 

UDZIAŁ W 
GŁOSACH 

Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie 

7 447 170 74,47 % 7 447 170 74,47 % 

ZAMZAW Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie. 
1 780 000 17,80 % 1 780 000 17,80 % 

Pozostali 772 830 7,73 % 772 830 7,73 % 

 

 

 
 
 

Wykres 1. Struktura Akcjonariatu Emitenta 
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II. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
 

Stosownie do art. 52 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. 

U. z 2009 r., nr 152 poz. 1223 z poz. zm.), Zarząd Spółki Polscy Inwestorzy 

Spółka Akcyjna  przedstawia jednostkowy raport za okres od 1 kwietnia 2016 do 

30 czerwca 2016 roku. 

Zarząd Spółki Polscy Inwestorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu informacje zaprezentowane w 

niniejszym raporcie sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami 

rachunkowości i innymi przepisami obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w 

sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki Polscy 

Inwestorzy Spółka Akcyjna oraz jej wyniki finansowe. 

 

Zarząd oświadcza ponadto, że sprawozdanie z działalności Spółki Polscy 

Inwestorzy Spółka Akcyjna zawiera prawdziwy obraz rozwoju osiągnięć oraz 

sytuacji w Spółce. 

 
 
       
 

 Warszawa, 16.08.2016 roku 
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III. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJETYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU 

 

Raport za II kwartał 2016 roku został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 

29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r., nr 152 poz. 1223 z poz. 

zm.) oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 

rynku New Connect”. Spółka nie dokonała zmian w stosowaniu zasad polityki 

rachunkowości w porównaniu z poprzednimi raportami okresowymi 

 

Zasady rachunkowości  

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich 

treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie 

osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami 

koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz 

ostrożnej wyceny. 

 

Rachunek zysków i strat 

Przychody  

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze 

sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w 

okresach, których dotyczą. 

 

Koszty  

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, 

towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane. 

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w 

zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji 

wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, 

kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn. 

Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze 

zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych 

nad ujemnymi, 
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Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości 

inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. 

Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie 

związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną. 

 

Opodatkowanie 

Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 

od osób prawnych oraz podatek odroczony. 

 

Podatek dochodowy bieżący 

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone 

zgodnie z przepisami podatkowymi. 

 

Podatek odroczony  

Podatek odroczony naliczany jest od różnic przejściowych pomiędzy wynikiem 

finansowym a podstawa opodatkowania. 

 

Bilans 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że 

w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być 

bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych 

i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu 

początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub 

kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie 

odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.  

 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości 

przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o 

skumulowane umorzenie a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości. 

Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi 

zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. 

Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane. 
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Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z 

dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej 

wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.  

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego 

roku lub wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo 

odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.  

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej lub degresywnej począwszy od 

miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym 

szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 

 

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w 

bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z 

tytułu trwałej utraty wartości.  Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków 

trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich 

finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o 

uzyskane przychody z nim związane. 

 

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe 

Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe w 

przypadku zawarcia przez jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów 

finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu 

kapitałowego u drugiej ze stron. 

Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym również pochodne instrumenty 

finansowe i zawarte transakcje terminowe, z których wynika zobowiązanie lub prawo do 

nabycia lub sprzedaży w przyszłym terminie ustalonej ilości określonych instrumentów 

finansowych, po ustalonej cenie, wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą 

zawarcia kontraktu.  

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu 

w cenie nabycia, tj. wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w 

zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości 

godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. 

Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do 

następujących kategorii: 

- pożyczki udzielone i należności własne, 

- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności. 
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Pożyczki udzielone i należności własne, niezależnie od terminu wymagalności, to 

aktywa finansowe powstałe wskutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu 

środków pieniężnych oraz obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w 

zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli 

zbywający nie utracił kontroli nad tymi instrumentami. Pożyczki udzielone i należności 

własne, które jednostka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie zalicza się do 

aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. 

 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności to nie zakwalifikowane 

do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których 

kontrakty określają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz prawo do 

otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych o ile jednostka zamierza i 

może utrzymać te aktywa do czasu gdy staną się one wymagalne.  

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, dla których jest ustalony 

termin wymagalności, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego 

w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy 

procentowej. 

Skutki przeszacowania, to jest odpisy z tytułu dyskonta lub premii, jak również 

pozostałe różnice ustalone na dzień ich wyłączenia z ksiąg rachunkowych, zalicza się 

odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w 

którym nastąpiło przeszacowanie. 

Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się nie później 

niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia. 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o 

charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej. 

 

Uznawanie i wycena instrumentów pochodnych w bilansie 

Instrumenty pochodne ujmowane są w księgach, w momencie gdy Spółka staje się 

stroną wiążącej umowy. W przypadku instrumentów nabytych, instrumenty te 

ujmowane są jako aktywa finansowe w wartości początkowej, którą stanowi cena 

nabycia danego instrumentu lub – w przypadku instrumentów wystawionych - w 

zobowiązaniach finansowych, w wysokości ceny sprzedaży danego instrumentu.  

W przypadku opcji wartość początkową stanowi otrzymana lub zapłacona premia, z 

uwzględnieniem kosztów transakcji. 
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Na dzień bilansowy instrumenty pochodne wyceniane są w bilansie do wartości 

godziwej. Instrumenty pochodne o wartości godziwej większej od zera są aktywami 

finansowymi i wykazywane są w aktywach finansowych, zaś instrumenty o ujemnej 

wartości godziwej stanowią zobowiązania finansowe i wykazywane są w 

zobowiązaniach finansowych. 

 

Wartość godziwa 

Oszacowana wartość godziwa odpowiada kwocie możliwej do uzyskania lub koniecznej 

do zapłaty w celu zbycia pozycji otwartych na dzień bilansowy.  

 

Ujęcie skutków zmian wartości godziwej i zysków lub strat z realizacji 

instrumentu 

Ujęcie skutków zmian wartości godziwej bądź zysków i strat z realizacji instrumentów 

pochodnych zależy od ich przeznaczenia. Instrumenty dzielą się na instrumenty 

zabezpieczające oraz instrumenty przeznaczone do obrotu. W grupie instrumentów 

zabezpieczających wyróżniane są instrumenty zabezpieczające wartość godziwą i 

instrumenty zabezpieczające przyszłe przepływy środków pieniężnych. 

 

Rzeczowe aktywa obrotowe 

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub 

kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. 

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w 

związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich 

wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji 

w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. 

Towary wyceniane są w cenie nabycia nie wyższej od ich ceny sprzedaży netto na 

dzień bilansowy. 

 

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 

ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie 

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

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień 

wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych, 

dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do 
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kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia 

środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie 

lub zmniejszenie tych kosztów). 

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim 

ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty 

poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. 

W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad 

zafakturowanymi z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych. 

 

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości 

nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub 

umowy spółki. 

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie 

lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady 

kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. 

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego 

z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości 

nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana 

jest do kosztów finansowych. 

 

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z 

wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez 

wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty 

finansowe – które wycenia się według wartości godziwej. 

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych 

zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako 

długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. 

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie 

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

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na 

dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów 

finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach 
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odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a 

także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady 

ostrożności, obejmują w szczególności: 

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu 

świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, 

- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków 

trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli 

stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. 

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo 

pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub 

umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z 

tych źródeł, 

- ujemną wartość firmy, 

 

Wycena transakcji w walutach obcych 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach 

rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. 

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 

- składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych 

wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień 

średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach 

obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w 

walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych 

przypadkach – do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny 

nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub 

wartości niematerialnych i prawnych. 

 
 



 

IV. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 

 
RCHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

01.04.2016 
30.06.2016 

01.04.2015 
30.06.2015 

01.01.2016 
30.06.2016 

01.01.2015 
30.06.2015 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 855 913,02 4 935 911,94 1 940 960,61 7 423 056,19 

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 405,41 806 489,50 79 932,78 1 101 994,89 

II Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj) 38 672,65 0,00 38 672,65 0,00 

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 802 834,96 4 129 422,44 1 822 355,18 6 321 061,30 

V w tym od jednostek powiązanych 14 224,43 486 979,43 14 224,43 879 816,51 

B Koszty działalności operacyjnej 984 884,56 4 790 931,86 2 194 241,77 7 301 448,15 

I Amortyzacja 15 760,78 35 188,64 40 893,62 60 973,46 

II Zużycie materiałów i energii 20 985,02 343 943,32 41 185,03 515 871,18 

III Usługi obce 102 480,05 863 053,10 304 395,92 1 174 761,57 

IV Podatki i opłaty, w tym: 6 881,85 6 621,87 7 589,86 7 624,25 

a Podatki i opłaty 6 881,85 6 621,87 7 589,86 7 624,25 

b podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

V Wynagrodzenia 113 083,47 228 244,47 180 543,74 440 063,58 

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3 523,02 27 806,42 11 303,58 51 062,41 

 -emerytalne 1 744,77 13 438,33 5 566,36 24 863,24 

VII Pozostałe koszty rodzajowe 17 416,29 53 809,62 32 639,42 173 016,96 

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 704 754,08 3 232 265,22 1 575 690,60 4 878 074,74 

C Zysk (strata) ze sprzedaży  -128 971,54 144 979,28 -253 281,16 121 608,04 

D Pozostałe przychody operacyjne 3 112 095,37 51 902,92 3 352 491,53 275 483,78 

I Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał. 44 166,34 0,00 244 337,30 8 174,75 

II Dotacje 1 263,69 390,23 1 653,94 780,48 

III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 956 100,76 0,00 2 956 155,28 0,00 

IV Inne przychody operacyjne 110 564,58 51 512,69 150 345,01 266 528,55 

E Pozostałe koszty operacyjne 5 219,04 75 524,73 22 134,83 214 808,25 

I Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał. 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 5 219,04 75 524,73 22 134,83 214 808,25 
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F Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 977 904,79 121 357,47 3 077 075,54 182 283,57 

G Przychody finansowe 523 011,53 26 328,29 1 035 133,94 177 444,77 

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

a Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 

b od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

- w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

c od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

- od jednostek pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 

- w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

II Odsetki, w tym: 75,87 0,00 75,87 0,00 

a Odsetki 75,87 0,00 75,87 0,00 

b od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

a Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

b w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 451 201,41 0,00 451 201,41 0,00 

V Inne 71 734,25 26 328,29 583 856,66 169 893,68 

H Koszty finansowe 4 476 890,30 23 104,15 4 486 999,84 39 504,33 

I Odsetki, w tym: 4 839,11 22 944,58 12 819,90 36 080,38 

a Odsetki 4 839,11 22 944,58 12 819,90 36 080,38 

b dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

II Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym: 3 021 020,05 0,00 3 021 020,05 0,00 

a Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 3 021 020,05 0,00 3 021 020,05 0,00 

b w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV Inne 1 451 031,14 159,57 1 453 159,89 3 423,95 

I Zysk (strata) brutto -975 973,98 124 581,61 -374 790,36 320 224,01 

J Podatek dochodowy 95 658,24 0,00 95 658,24 0,00 

K Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwięk.straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 

L Zysk (strata) netto  -1 071 632,22 124 581,61 -470 448,60 320 224,01 

 



 

  BILANS  30.06.2016 30.06.2015 

A. AKTYWA TRWAŁE 7 290 011,08 1 090 577,39 

I. Wartości niematerialne i prawne 438,45 5 700,17 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 242 131,03 704 184,14 

III. Należności długoterminowe 0,00 10 568,25 

IV.  Inwestycje długoterminowe 7 020 000,00 162 906,52 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 27 441,60 207 218,31 

B. AKTYWA OBROTOWE 1 333 343,19 11 148 645,47 

I. Zapasy 68,17 1 624 633,38 

II. Należności krótkoterminowe 1 318 217,83 8 529 256,71 

III. Inwestycje krótkoterminowe 0,00 946 291,54 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 146,54 48 463,84 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

  AKTYWA RAZEM 8 623 354,27 12 239 222,86 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3 853 376,86 485 613,11 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 10 506 902, 83 10 506 902,83 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 7 000 000,00 0,00 

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

V. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 

VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -13 283 077,37 -10 441 513,73 

VII. Zysk (strata) netto -470 448,60 320 224,01 

VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-) 0,00 0,00 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 4 769 977,41 11 753 609,75 

I. Rezerwy na zobowiązania 9 225,00 156 778,04 

II. Zobowiązania długoterminowe 259 937,00 1 247 327,27 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 4 500 815,41 10 347 070,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 2 434,44 

  PASYWA RAZEM 8 623 354,27 12 239 222,86 

 
 
 
 
 



 

 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 
01.04.2016 
30.06.2016 

01.04.2015 
30.06.2015 

01.01.2016 
30.06.2016 

01.01.2015 
30.06.2015 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -2 074 990,92 361 031,50 -2 676 174,54 165 389,10 

I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -2 074 990,92 361 031,50 -2 676 174,54 165 389,10 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3 853 376,86 485 613,11 3 853 376,86 485 613,11 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)  3 853 376,86 485 613,11 3 853 376,86 485 613,11 

 
 

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIEŻNYCH (metoda pośrednia) 
01.04.2016 
30.06.2016 

01.04.2015 
30.06.2015 

01.01.2016 
30.06.2016 

01.01.2015 
30.06.2015 

 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

I. Zysk / Strata netto -1 071 632,22 124 581,61 -470 448,60 320 224,01 

II. Korekty razem  1 268 780,20 116 288,56 9 681,47 291 477,65 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 197 147,98 240 870,17 -460 767,13 611 701,66 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej       

I. Wpływy 191 147,98 0,00 570 829,70 0,00 

II. Wydatki 20 000,00 46 683,16 20 000,00 328 393,93 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 171 528,98 -46 683,16 550 829,70 -328 393,93 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      

I. Wpływy -400 000,00 -105 000,00 -505 000,00 -210 000,00 

II. Wydatki 4 918,96 27 499,45 12 485,64 56 687,02 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (I-II) -404 918,96 -132 499,45 -517 485,64 -266 687,02 

D. Przepływy pieniężne netto razem -36 242,12 61 687,56 -427 423,07 16 620,71 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -36 242,12 61 687,56 -427 423,07 16 620,71 

F. Środki pieniężne na początek okresu 40 152,77 215 449,52 431 333,72 260 516,37 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 3 910.65 277 137,08 3 910,65 277 137,08 

 
 



 

V. ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA WRAZ Z OPISEM 

NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O 

NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

 

W okresie od 1 kwietnia 2016 do 30 czerwca 2016 r. Spółka Polscy Inwestorzy S.A. 

zanotowała stratę netto w wysokości -1 071 632,22 zł wobec zysku netto w II kwartale 

2015 roku w wysokości 124 581,61 zł. 

Przychody ze sprzedaży za II kwartał 2016 roku wyniosły 855 913,02 zł i były niższe o 

82,7 % niż w analogicznym okresie 2015 roku - 4 935 911,94 zł. Wpływ na taki wyniki 

miało ograniczenie podstawowej działalności operacyjnej Spółki w czasie trwania 

reorganizacji jaka zaszła w jej strukturze i organach w II kwartale 2016 r. 

Należności krótkoterminowe wynoszą 1 318 217,83. W głównej mierze na wysokość tej 

pozycji składają się należności z tytułu dostaw i usług 1 231 773,08 zł. Zobowiązania 

krótkoterminowe 4 500 815,41 zł to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dostaw i 

usług – 3 790 052,35 zł i zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów – 350 000,00 zł. 

 

W II kwartale 2016 roku przychody Spółki Polscy Inwestorzy S.A. zostały 

wygenerowane w znacznej większości z działalności handlowej. Spółka dostarczyła 

materiały do budownictwa sportowego do klientów krajowych i zagranicznych m.in. 

dostarczyła sztuczną trawę do Niemiec (wartość dostawy 55 000 EUR) czy klej 

poliuretanowy do Rosji (39 000 EUR). 

Ponadto w II kwartale zaszły istotne zmiany w strukturze właścicielskiej jak i 

organizacyjnej Spółki. Celem tych działań jest przyciągniecie nowych inwestorów 

dających możliwość  ponownego rozwoju Spółki i po okresie stagnacji. 

Do najważniejszych wydarzeń tego okresu należą: 

 18.05.2016 r. Spółka złożyła dyspozycję wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu w 

wysokości 357 500,00 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). 

19 maja 2016 r. Spółka otrzymała informację od Raiffeisen Bank Polska S.A. o 

realizacji tej dyspozycji. 

 25.05.2016 r. Spółka złożyła dyspozycję wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu w 

wysokości 357 500,00 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). 

25 maja 2016 r. Spółka otrzymała informację od Raiffeisen Bank Polska S.A. o 

realizacji tej dyspozycji. Zadłużenie Spółki w Banku z tytułu Umowy kredytowej z 

dnia 11 maja 2011 r. wynosi 0,00 zł. 

 09.06.2016 r. Spółka otrzymała informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla 

Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 02.06.2016 r. w sprawie wykreślenia zastawu na 

658.295 (sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcjach 
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na okaziciela serii A Tilia S.A., będących w posiadaniu SNOXELL LTD. O 

ustanowieniu zastawu Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 37/2012 z 

dnia 01.08.2012 r. 

 09.06.2016 r. Spółka sprzedała 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów spółki 

EPUFLOOR GRANULATE Sp. z o.o., po 500 (pięćset złotych) każdy, o łącznej 

wartości 24.500 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) za łączną kwotę 24.500 

(dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych). 49 udziałów stanowi 49% (pięćdziesiąt 

procent) kapitału zakładowego spółki EPUFLOOR GRANULATE Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością. Na dzień dzisiejszy Emitent nie posiada udziałów 

w spółce EPUFLOOR GRANULATE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 W dniu 16.06.2016 r., uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

odwołano ze składu członków Rady Nadzorczej następujące osoby: 

- Katarzyna Kenig 

- Hubert Bojdo 

- Piotr Woźniak 

- Jakub Urbanowicz 

- Maciej Rzewuski 

 W dniu 16.06.2016 r., uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

powołano w skład Rady Nadzorczej na wspólną 3-letnią kadencję następujące 

osoby: 

- 1) Gabriela Zawitowska 

- 2) Dawid Flak 

- 3) Filip Hałużyński 

- 4) Klaudiusz Puchała 

- 5) Damian Wieczorek 

 W dniu 16 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania z 

dniem 16 czerwca 2016 r. Pana Mateusza Kierzkowskiego na Prezesa Zarządu.  

 W dniu 28.06.2016 r. Zgromadzenie Wspólników spółki TILIA CE s.r.o. z siedzibą 

przy ul. Brnenska 289 w Holasice , Republika Czeska (numer w czeskim rejestrze 

spółek 72008) podjęło uchwałę w przedmiocie otwarcia likwidacji Spółki. 

 W dniu 30.06.2016r. Spółka dokonała sprzedaży udziałów spółek zależnych: 

- MicroPlus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, reprezentujących 60% 

kapitału zakładowego oraz 60% udziału w ogólnej liczbie głosów tego 

podmiotu, za łączną cenę 1,00 zł. Emitent informuje, że aktualnie nie posiada 

żadnych udziałów spółki MicroPlus Polska Sp. z o.o. 
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- TILIA SPORT GRUPA d.o.o. z siedzibą w Chorwacji, reprezentujących 100% 

udziału w kapitale zakładowym oraz 100% udziału w ogólnej liczbie głosów 

tego podmiotu, za łączną cenę 1,00 zł 

- TILIA CE s.r.o. z siedzibą Republice Czeskiej, reprezentujących 100% 

udziału w kapitale zakładowym oraz 100% udziału w ogólnej liczbie głosów 

tego podmiotu, za łączną cenę 1,00 zł 

Nabywcą udziałów wyżej wskazanych Spółek jest spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z 

o.o. będąca akcjonariuszem większościowym Emitenta. 

 W dniu 30.06.2016 r. Emitent dokonał zbycia udziałów spółki zależnej EPUFLOOR 

KAZAKHSTAN z siedzibą w Kazachstanie, reprezentujących 60% kapitału 

zakładowego oraz 60% udziału w ogólnej liczbie głosów tego podmiotu, za łączną 

cenę 110.400 KZT (Kazachstańskie Tenge, tj ok. 1.300,00 zł). Emitent informuje, że 

aktualnie nie posiada żadnych udziałów spółki EPUFLOOR KAZAKHSTAN. 

Nabywcą udziałów tego podmiotu jest osoba fizyczna. 

 W dniu 30.06.2016 r. Spółka objęła 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji imiennych 

pieniężnych serii E o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda o łącznej 

wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) wyemitowanych przez 

spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000547450. Objęcie 

obligacji spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. nastąpiło po cenie emisyjnej równej 

cenie nominalnej tj. 1.00 zł każda obligacja. Łączna cena emisyjna obligacji wyniosła 

20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Nabyte przez Emitenta obligacje 

serii E zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu Słoneczne Inwestycje Sp. z 

o.o. w drodze oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata. Obligacje 

zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 30.06.2016 r. 

Obligacje nie są oprocentowane. Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 

30.06.2018 r. Cena wykupu obligacji będzie uzależniona od notowań akcji na rynku 

publicznym. Spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. jest akcjonariuszem 

większościowym Emitenta. 

 W dniu 01.07.2016 r. Emitent jako Pożyczkobiorca zawarł umowę pożyczki 

pieniężnej ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie (KRS 

0000547450). Na mocy umowy z dnia 01.07.2016 r. Emitent zaciągnął pożyczkę 

pieniężną w kwocie 40.000,00 zł na okres do dnia 30.06.2017 r. Pożyczka jest 

oprocentowana w wysokości 3 % w skali roku. Wypłata pożyczki nastąpiła w dniu 
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01.07.2016 r. Spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. jest akcjonariuszem 

większościowym Emitenta. 

 W dniu 18.07.2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy KRS w dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści 

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2016 r. Sąd Rejestrowy 

dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta. Emitent informuje, że zgodnie z 

treścią Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 16.06.2016 r., 

Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki w zakresie następujących 

postanowień Statutu Spółki: § 2, § 5, § 17, § 21 ust. 1. 

§ 2 

1. Firma Spółki brzmi: Polscy Inwestorzy Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu 

Polscy Inwestorzy S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 

2. Siedzibą spółki jest Warszawa. 

3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

 

§ 5 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych). 

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela 

serii A, o numerach od 1 do 10.000.000 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) 

każda akcja. 

3. Wszystkie akcje serii "A" zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej 

proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym 

przekształcanej Spółki i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z 

ograniczoną odpowiedzialności. 

4. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na 

okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami 

alfabetu. 

5. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie 

dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma 

prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. 

 

§ 17 

1. Rada Nadzorcza spółki składa się z 5 (pięciu) członków. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 

lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego 
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Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich 

urzędowania. 

3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje 

Rady Nadzorczej. 

4. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem 

jego kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby 

członków przez samą Radę Nadzorczą, pod warunkiem zatwierdzenia zmian na 

najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Kadencja członka Rady Nadzorczej, 

powołanego w miejsce ustępującego lub odwołanego członka Rady Nadzorczej 

przed upływem jego kadencji, kończy się z datą upływu kadencji całej Rady 

Nadzorczej. 

 

§ 21 

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i 

odwoływanych na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję przez Radę Nadzorczą. 

Dopuszczalne jest ponowne powołanie tych samych osób na następne kadencje 

Zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji 

Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków 

Zarządu. 

 

W związku z wyżej wymienionymi zmianami Statutu Spółki Zarząd Emitenta informuje, 

że kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie, zmianie uległa wartość nominalna 

wszystkich akcji Spółki oraz ogólna liczba akcji Spółki. Struktura kapitału zakładowego 

Spółki jest następująca: 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii A o 

wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja 

Ponadto w związku z powyżej wymienionymi zmianami Statutu Spółki, Zarząd Emitenta 

informuje, że zmianie uległa nazwa Spółki z dotychczasowej „TILIA” S.A. na POLSCY 

INWESTORZY S.A. oraz siedziba Spółki z dotychczasowej tj. Łódź na nową siedzibę, 

którą jest Warszawa.  

Zarząd Emitenta informuje, że aktualny adres siedziby Spółki to: 

POLSCY INWESTORZY S.A. 

ul. Emilii Plater 53 

00-113 Warszawa 

Emitent informuje, również, że zmianie uległ adres strony internetowej Spółki, który 

aktualnie jest następujący: www.polinw.pl 

http://www.polinw.pl/
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Emitent informuje, również, że zmianie uległ adres poczty elektronicznej Spółki, który 

aktualnie jest następujący: biuro@polinw.pl 

Aktualne dane teleadresowe Spółki to: 

POLSCY INWESTORZY S.A.  

Emilii Plater 53 

0-113 Warszawa 

tel. 790 369 441 

email: biuro@polinw.pl 

www: www.polinw.pl 

 Na wniosek Emitenta w dniu 27.07.2016 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę nr 512/16 w sprawie wymiany akcji 

Spółki w związku z ich podziałem (Splitem) uchwalonym przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Emitenta z dnia 16.06.2016 r. Zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW z 

dnia 27.07.2016 r. w związku z obniżeniem wartości nominalnej akcji Spółki z 

dotychczasowej wartości 0,10 zł każda do wartości 0,01 zł każda z dniem 

11.08.2016 r. dotychczasowe 1.000.000 akcji Emitenta o wartości 0,10 zł każda 

ulegnie podziałowi na 10.000.000 akcji o wartości 0,01 zł każda. Zarząd Emitenta 

wyjaśnia, że uchwała Zarządu KDPW S.A. została podjęta na wniosek Emitenta w 

związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejestrowy KRS zmian Statutu Spółki 

wynikających z uchwały nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 

16.06.2016r. w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki przy 

jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału 

zakładowego Spółki. 

 

VI. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ 

 

Emitent nie publikował prognoz finansowych. 

 

 

VII. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ 

HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI 

 

Nie dotyczy. 

 

VIII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE INICJATYW 

NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W 

PRZEDSIĘBIORSTWIE W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ 

DZIAŁALNOŚCI 

mailto:biuro@polinw.pl
mailto:biuro@polinw.pl
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W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka nie podejmowała działań w obszarze 

rozwiązań innowacyjnych. 

 

 

IX. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK 

PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI 

 
Na dzień publikacji raportu Spółka Polscy Inwestorzy S.A. nie tworzy grupy kapitałowej. 
 
 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ 

EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

 
 

Na dzień 30.06.2016 r. Spółka Polscy Inwestorzy S.A. nie zatrudniała żadnych osób.  

 

 

 

 

 

Warszawa, 16 sierpnia 2016 roku 

 

Mateusz Kierzkowski 

Prezes Zarządu 
Polscy Inwestorzy S.A. 

 


