Jednostkowy raport roczny
ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.

za rok 2017.

Raport sporządzony został przez spółkę ALEJASAMOCHODOWA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie (dalej również: Spółka, ALEJASAMOCHODOWA.PL Spółka Akcyjna, Emitent),
zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.) „Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Warszawa, dnia 15 czerwca 2017 roku
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1.

List Prezesa Zarządu AlejaSamochodowa.pl S.A. do akcjonariuszy

Szanowni Państwo, drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy,
Rok 2017 był bardzo ważnym dla rozwoju spółki. Spółka kontynuowała sprzedaż na rynkach
wschodnich takich jak Ukraina, Rosja i Białoruś. Intensywne działania zmierzające do zdobycia
nowych klientów zaowocowały uzyskaniem rekordowych przychodów oraz zysku w historii
spółki
W roku 2017 spółka skupiła się na pozyskiwaniu hurtowych klientów z Europy Wschodniej,
pozyskano kilkadziesiąt klientów z Ukrainy, Rosji oraz Białorusi. Na rynku lokalnym dzięki
systemom B2B wdrożonym w latach 2013-2014 oraz ich nieustannej modernizacji udało się
znacząco zwiększyć przychody oraz rentowność i rozwijać sprzedaż hurtową dla firm
motoryzacyjnych z całej Polski.
W imieniu Zarządu i zespołu spółki AlejaSamochodowa.pl dziękuję Akcjonariuszom za okazane
nam zaufanie. Życząc Państwu dalszej satysfakcji z posiadanych akcji Spółki zapraszam do
zapoznania się z raportem za 2017 r.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu
Inna Ignatowa
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2.

Informacje o Emitencie

Podstawowe dane o Emitencie
Firma
Forma prawna
Siedziba
Adres
Telefon
Faks
Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej
NIP
REGON
KRS

ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.
Spółka Akcyjna
Warszawa
Buńczuk 7B
Tel./ fax: + 48 22 487 52 65, 22 201 32 64
Tel./ fax: + 48 22 487 52 65, 22 201 32 64
alejasamochodowa@alejasamochodowa.pl
www.alejasamochodowa.pl
5222993300
145941434
0000408968

Źródło: Emitent

Zarząd:
W 2017 roku w Zarządzie nie miały miejsce zmiany osobowe.
Pani Inna Ignatowa nadal sprawowuje funkcję Prezesa Zarządu.
Rada Nadzorcza:
W 2017 r. nie miały miejsce zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza
1. Wiktor Arderichin - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Kateryna Moizrist - Członek Rady Nadzorczej
3. Igor Vinyavskiy - Członek Rady Nadzorczej
4. Marcin Włodkowski – Członek Rady Nadzorczej
5. Michał Rudziński - Członek Rady Nadzorczej
Struktura akcjonariatu Emitenta.
Na dzień 31.12.2017 r. jak i na dzień sporządzenia raportu kapitał zakładowy spółki wynosił
6.650.000 zł (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na
6.650.000 (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1
zł (słownie: jeden złoty) każda.
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Akcjonariat na dzień sporządzenia raportu
Akcjonariusz

Seria
akcji

Aleja
Samochodowa.pl
A
Sp. z o.o.
Inna Ignatowa
D
Marcin
E1
Włodkowski
Windalor
E1,D
Services Limited
Pozostali
A,B,C
Suma
Źródło: Emitent

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w
kapitale
zakładowym

Udział w
ogólnej liczbie
głosów

1.399.900

1.399.900

21.05%

21.05%

553.453

1.053.453

19,69%

8.32%

100.000

100.000

1.5%

1.5%

1.700.000

1.700.000

25.56%

25.56%

2.896.647
6.650.000

2.896.647
6.650.000

43,57%
100%

43,57%
100%
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3. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego sprawozdania
finansowego, w tym przeliczone na euro

Wyszczególnienie

1.
2.

Przychody ze sprzedaży ogółem
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej

3.
4.

w zł:
w euro:
za okres:
za okres:
za okres:
za okres:
Od 01.01.2017 r. Od 01.01.2016 r. Od 01.01.2017 r. Od 01.01.2016 r.
Do 31.12.2017 r. Do 31.12.2016 r. Do 31.12.2017 r. Do 31.12.2016 r.
37 468 803,38
11 763 907,35
8 983 385,69
2 659 111,06
1 669 068,01

696 199,52

400 169,74

157 368,79

Zysk (strata) brutto

1 667 271,01

1 166 029,51

399 738,90

263 569,06

1 634 051,01

1 146 519,51

391 774,19

259 159,02

1 560 000,00

0,00

374 019,99

0,00

6.

Zysk (strata) netto
Przepływy pieniężne z
działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto,
razem

-1 353 000,00

1 877 102,97

-324 390,41

424 299,95

7.

Aktywa trwałe

5 601 005,36

4 401 783,92

1 342 876,92

994 978,28

8.

Aktywa obrotowe

5 724 495,66

4 200 654,11

1 372 484,51

949 514,94

9.

Aktywa razem

11 325 501,02

8 602 438,03

2 715 361,43

1 944 493,23

10. Należności krótkoterminowe

2 112 848,38

1 117 838,92

506 568,93

252 676,07

11. Należności długoterminowe

0,00

0,00

0

0,00

12. Inwestycje krótkoterminowe

2 209 042,78

1 822 042,78

529 632,16

411 854,15

13. Inwestycje długoterminowe

2 18 8203,00

2 020 000,00

524 635,69

456 600,36

14. Zobowiązania krótkoterminowe

525 605,63

1 000 902,29

126 017,31

226 243,74

15. Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

0

0,00

16. Kapitał własny

10 610 904,83

7 416 853,82

2 544 032,42

1 676 504,03

17. Kapitał podstawowy

6 650 000,00

5 350 000,00

1 594 380,11

1 209 312,84

5.

Źródło: Emitent

Dane z bilansu zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego,
obowiązującym odpowiednio w dniach 29.12.2017 oraz 31.12.2016 tj. 29.12.2017 r 4,1709zł, z 31.12.2016 r. - 4,4240 zł
Źródło: Remitent
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4. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
zawodowymi
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do
badania sprawozdań finansowych stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

5.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 stanowi załącznik do
niniejszego dokumentu.

6. Oświadczenie
finansowego

Zarządu

w

sprawie

rzetelności

i

kompletności

sprawozdania

Warszawa 15.06.2018r.
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH
Zarząd Aleja Samochodowa.pl Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017 i dane porównywalne tj. za rok 2016
sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami
uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i
jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z
działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych
zagrożeń i ryzyk.
Prezes Zarządu Aleja Samochodowa.pl Spółka Akcyjna
Ignatowa Inna
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7.Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania
rocznego sprawozdania finansowego
Warszawa 15.06.2018r.

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O WYBORZE BIEGŁEGO REWIDENTA
Zarząd Aleja Samochodowa.pl Spółka Akcyjna oświadcza, że podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegły rewident,
dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i
niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.
Prezes Zarządu Aleja Samochodowa.pl Spółka Akcyjna
Ignatowa Inna

8.

Opinia rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017
stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.
9. Wybrane dane finansowe spółek zależnych nie podlegających konsolidacji

Creative Enterteiment Sp. z o.o.
KRS – 0000676683, REGON - 367270749, NIP - 7010689685

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
dla jednostek mikro, o których mowa w art.. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz 1b ustawy
o rachunkowości

sporządzony za okres od:

01.01 - 31.12.2017
jednostka
obliczeniow
a:

PLN
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Wie
rsz
A.

Wyszczególnienie
Przychody podstawowej działalności
operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

B.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej
Amortyzacja

D.

38 600,00
0,00
37 804,00
95 00,00

Zużycie materiałów i energii

0,00

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

0,00

Pozostałe koszty
C.

Dane za okres
01.01. 01.01 31.12.2016 31.12.2017

28 304,00

Pozostałe przychody i zyski, w tym:

0,00

- aktualizacja wartości aktywów

0,00

Pozostałe koszty i straty, w tym:

0,00

- aktualizacja wartości aktywów

0,00

E.

Podatek dochodowy

0,00

F.

Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)

796,00

BILANS
dla jednostek mikro, o których mowa w art.. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz 1b ustawy
o rachunkowości
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sporządzony na dzień

31.12.2017
jednostka
obliczeniowa:

Wiers
z

Wyszczególnienie

PLN

Stan na
31.12.2016

31.12.2017

AKTYWA
A.

B.

Aktywa trwałe, w tym:

65000,00

- środki trwałe i wartości niematerialne i
prawne

39 000,00

Aktywa obrotowe, w tym:

145 300,00

- zapasy

0,00

- należności krótkoterminowe

0,00

C.

Należne wpłaty na kapitał (fundusz)
podstawowy

0,00

D.

Udziały (akcje) własne

0,00

Aktywa razem

210300,00

PASYWA

A.

Kapitał (fundusz) własny, w tym:

200 000,00

- kapitał (fundusz) podstawowy

200 000,00
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B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w
tym:

10300.00

- rezerwy na zobowiązania

0.00

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

0,00

Pasywa razem

210300,00

Art. Investment Sp. z o.o.
KRS – 0000480661, REGON -146918609, NIP - 5252570745

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
dla jednostek mikro, o których mowa w art.. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz 1b ustawy
o rachunkowości

sporządzony za okres od:

01.01 - 31.12.2017
jednostka
obliczeniow
a:

Wie
rsz
A.

Wyszczególnienie
Przychody podstawowej działalności
operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

B.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej
Amortyzacja

PLN

Dane za okres
01.01. 01.01 31.12.2016 31.12.2017
52 006,00

22 600,00

0,00

0,00

37 025,00

43 704,00

0,00

27 900,00
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Zużycie materiałów i energii

0,00

0,00

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

0,00

0,00

37 025,00

15 804,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 742,00

7 331,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 239,00

-28435,00

Pozostałe koszty
C.

Pozostałe przychody i zyski, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów

D.

Pozostałe koszty i straty, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów

E.

Podatek dochodowy

F.

Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)

BILANS
dla jednostek mikro, o których mowa w art.. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz 1b ustawy
o rachunkowości

sporządzony na dzień

31.12.2017
jednostka
obliczeniowa:

Wiers
z

Wyszczególnienie

PLN

Stan na
31.12.2016

31.12.2017

AKTYWA
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A.

Aktywa trwałe, w tym:

558 000,00

530 100,00

- środki trwałe i wartości niematerialne i
prawne

558 000,00

530 100,00

Aktywa obrotowe, w tym:

2 055 239,00

2 069 929,00

- zapasy

2 036 324,00

2 052 697,00

- należności krótkoterminowe

0,00

0,00

C.

Należne wpłaty na kapitał (fundusz)
podstawowy

0,00

0,00

D.

Udziały (akcje) własne

0,00

0,00

2 613 239,00

2 600 029,00

B.

Aktywa razem

PASYWA

A.

B.

Kapitał (fundusz) własny, w tym:

2 055 239,00 2 061 559,00

- kapitał (fundusz) podstawowy

2 050 000,00 2 050 000,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w
tym:

558 000,00

538 470,00

- rezerwy na zobowiązania

558 000,00

538 470,00

0,00

0,00

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pasywa razem

2 613 239,00 2 600 029,00
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PDV AUTOMOTIVE Sp. z o.o.
KRS – 0000691185, REGON -368077055, NIP – 5223098524

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
dla jednostek mikro, o których mowa w art.. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz 1b ustawy
o rachunkowości

sporządzony za okres od:

01.01 - 31.12.2017
jednostka
obliczeniow
a:

Wie
rsz
A.

Wyszczególnienie
Przychody podstawowej działalności
operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

B.

PLN

Dane za okres
01.01. 01.01 31.12.2016 31.12.2017
49 834,00
0,00

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

51 621,00

Amortyzacja

12 400,00

Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Pozostałe koszty

1 417,00
0,00
37 804,00
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C.

D.

Pozostałe przychody i zyski, w tym:

0,00

- aktualizacja wartości aktywów

0,00

Pozostałe koszty i straty, w tym:

0,00

- aktualizacja wartości aktywów

0,00

E.

Podatek dochodowy

0,00

F.

Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)

-1 787,00

BILANS
dla jednostek mikro, o których mowa w art.. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz 1b ustawy
o rachunkowości

sporządzony na dzień

31.12.2017
jednostka
obliczeniowa:

Wiers
z

Wyszczególnienie

PLN

Stan na
31.12.2016

31.12.2017

AKTYWA
A.

B.

Aktywa trwałe, w tym:

26 700,00

- środki trwałe i wartości niematerialne i
prawne

26 700,00

Aktywa obrotowe, w tym:

38 670,00
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- zapasy

26 170,00

- należności krótkoterminowe

12 500,00

C.

Należne wpłaty na kapitał (fundusz)
podstawowy

0,00

D.

Udziały (akcje) własne

0,00

Aktywa razem

65 370,00

PASYWA

A.

B.

Kapitał (fundusz) własny, w tym:

40 000,00

- kapitał (fundusz) podstawowy

40 000,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w
tym:

25 370,00

- rezerwy na zobowiązania

25 370,00

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pasywa razem

0,00
65 370,00
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Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych

Lp.

Dobra praktyka

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,
korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod,
powinna zapewnić odpowiednią komunikację z
inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu
również nowoczesne metody komunikacji
internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać
go na stronie internetowej.

2

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do
informacji
niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki
oraz sposobu
jej funkcjonowania.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i
zamieszcza na niej:

3

OŚWIADCZENIE O
STOSOWANIU
DOBREJ
KOMENTARZ
PRAKTYKI
TAK / NIE /
NIE DOTYCZY
TAK
Spółka prowadzi stronę
internetową na której
posiada zakładkę relacji
inwestorskich w której
zamieszcza raporty
bieżące i okresowe. Z
treści strony wynika
profil działalności
podmiotu. Emitent nie
prowadzi 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.
TAK

TAK

3.1

podstawowe informacje o spółce i jej działalności
(strona startowa)

TAK

3.2

TAK

3.4

opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju
działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej
przychodów,
opis rynku, na którym działa emitent, wraz z
określeniem
pozycji emitenta na tym rynku,
Życiorysy zawodowe członków organów spółki,

3.5

powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia

NIE

3.3

NIE
NIE
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3.6

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,
dokumenty korporacyjne spółki,

NIE

3.7

zarys planów strategicznych spółki,

NIE

3.8

3.11

opublikowane prognozy wyników finansowych na
NIE
bieżący rok
obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz
korektami
do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje
prognozy),
strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem
NIE
głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w
wolnym obrocie,
dane oraz kontakt do osoby, która jest
NIE
odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz
kontakty
z mediami,
(skreślony), ------

3.12

opublikowane raporty bieżące i okresowe,

3.13

kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych NIE
raportów
okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także
spotkań z
inwestorami i analitykami oraz konferencji
prasowych,
informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich NIE
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,
( skreślony ), ------

3.9
3.10

3.14

3.15

TAK

3.16

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

NIE

3.17

informację na temat powodów odwołania walnego
zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad
wraz z
uzasadnieniem,
informację o przerwie w obradach walnego
zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,
informacje na temat podmiotu, z którym spółka
podpisała umowę o świadczenie usług

TAK

3.18
3.19

Spółka uważa, iż
publikacja pytań
mogłaby naruszyć
interesy akcjonariuszy.

TAK
TAK
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3.20
3.21
3.22

4

5

Autoryzowanego Doradcy ze
wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej,
numerów
telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej
Doradcy,
w przypadku ponownego
zawarcia przez spółkę
umowy o świadczenie usług
Autoryzowanego Doradcy
Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję
animatora
akcji emitenta,
dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki,
opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
( skreślony ). ------

NIE
NIE

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny TAK
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.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową,
TAK
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.
Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze NIE
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.

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.alejasamochodow
a.pl
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6

7

8

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

TAK

TAK

TAK

9

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1

informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń NIE
wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,

9.2

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

10

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni
TAK
uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w
składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego
zgromadzenia.
Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy NIE
Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować
publicznie
dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i
mediami.

11

NIE

Kwestia wynagrodzeń
członków zarządu oraz
członków rady
nadzorczej jest
informacją poufną.
Emitent bez zgody
członków organów
spółki nie będzie
publikował takich
informacji.
Kwestia wynagrodzenia
Autoryzowanego
Doradcy jest informacją
poufną zawartą w
umowie. Emitent nie
publikuje takich
informacji bez zgody
Autoryzowanego
Doradcy

Spółka nie wyklucza
zmiany swojego
stanowiska odnośnie
stosowania tej zasady w
przyszłości. Emitent
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przy współpracy z
Autoryzowanym
Doradcą będzie jednak
organizować spotkania

12

13

13a

14

15

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.
Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać
zachowanie niezbędnego odstępu czasowego
pomiędzy decyzjami powodującymi określone
zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane
są prawa akcjonariuszy wynikające z
tych zdarzeń korporacyjnych.
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.
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.
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty
dywidendy
warunkowej może zawierać tylko takie warunki,
których
ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia
prawa do
dywidendy.

TAK

z inwestorami,
analitykami i mediami
tak często, jak będzie to
możliwe i niezbędne dla
prawidłowego
funkcjonowania Spółki

TAK

TAK

NIE

NIE
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16

16a

17

Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 NIE
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.
W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku TAK
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.
( skreślony ). ------

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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