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I. List Zarządu do akcjonariuszy  
 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

Przekazujemy Państwu raport roczny za okres od 01.01.2015 do 30.06.2016 roku. W dokumencie tym znajduje 

się analiza kluczowych danych finansowych oraz przegląd najważniejszych działań podejmowanych przez 

Spółkę. Rok 2015/2016 był rokiem ważnych dla Spółki wydarzeń i intensywnej pracy zgodnie z założoną 

strategią.  

Zgodnie ze zmianą § 37 Statutu Emitenta, dokonaną w dniu 5 maja 2014  uchwałą Nr 14 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Emitenta , rok obrotowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2015 zakończył się w dniu 30 

czerwca 2016. 

Jest to pierwszy rok obrotowy Emitenta nie odpowiadający roku kalendarzowemu, po zmianie roku 

obrotowego dokonanego w związku z uchwałą z dnia 5 maja 2014 roku,  doszło do wydłużenia pierwszego  

roku obrotowego liczonego 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2016 roku z 12 miesięcy do 18 miesięcy.  

 

W grudniu 2015 roku większościowy akcjonariusz Spółki: Lucidos Ordo Ltd. zawarł transakcję sprzedaży 

wszystkich posiadanych przez siebie akcji Spółki w liczbie 880.000 akcji serii A, które stanowią 88% wszystkich 

akcji serii A Spółki i dają 88% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, na rzecz PRO LOG 

Dystrybucja sp. z o.o. PRO LOG Dystrybucja sp. z o.o. jest spółką kontrolowaną przez XBS Logistics S.A. z 

siedzibą w Błoniu ( 05-870), Pass 20M.  

XBS Logistics S.A. posiada na dzień sporządzenia sprawozdania 84% udziałów w PRO LOG Dystrybucja sp. z 

o.o. 

Podstawą działalności XBS Logistics S.A. jest obszar logistyki kontraktowej. 

W ocenie Zarządu powyższa transakcja rozszerza możliwości operacyjne Spółki i może przyczynić się do 

wzrostu liczby klientów, wzrostu przychodów ze sprzedaży usług i innych korzyści możliwych do osiągnięcia z 

tytułu uczestnictwa Spółki w grupie podmiotów logistycznych. 

Pierwszym rezultatem powyższej transakcji było nawiązanie przez Spółkę współpracy z ONICO OILS S.A., 

dystrybutorem olejów smarowych, dzięki działaniom podjętym przez XBS Logistics S.A.  

            Rok 2015 był kolejnym rokiem zastoju na rynku wysokoprocentowych napojów alkoholowych, która to 

branża odpowiada obecnie za 54% przychodów Spółki. 

Branża spirytusowa tłumaczy brak wzrostu popytu wysokością podatku akcyzowego, który po podwyżce z dniu 

1 stycznia 2014 stanowi 61% ceny butelki wódki, podczas gdy w Niemczech i na Litowe stanowi 46% a na 

Słowacji i w Czechach 40% ceny butelki wódki. 

              Z powodu obniżonego popytu w 2015 r. utrzymywała się niższa produkcja napojów spirytusowych, 

przy lekkich wzrostach w produkcji pozostałych kategorii alkoholi. Zakłady spirytusowe w Polsce wytworzyły 



12 proc. mniej wyrobów niż w 2012 r., czyli przed podwyżką akcyzy na mocne alkohole wprowadzonej 1 

stycznia 2014 r.  

W 2015 r. produkcja alkoholi mocnych szacowana jest na 2,815 mln hl, podczas gdy w 2013 r. było to 3,545 

mln hl. (Dane na podstawie danych Związku Pracodawców „Polski Przemysł Spirytusowy”)  

 

      W obliczu opisanego powyżej zjawiska Zarząd skoncentrował swoje działania na pozyskiwaniu nowych 

klientów z sektora wyrobów winiarskich dla składu podatkowego uruchomionego w 2014 roku. 

W roku 2015 zwiększyła się rozpoznawalność Spółki na rynku usług logistycznych dla branży alkoholowej i 

umocniła się pozycję Spółki w niszy logistyki towarów akcyzowych, co zaowocowało wzrostem liczby klientów 

o 140 procent.  

W lutym 2016 roku, w odpowiedzi na zmianę ustawy o podatku akcyzowym, w wyniku której obrót olejami 

smarowymi został objęty rygorami nadzoru nad przemieszczaniem tych towarów, Spółka otworzył skład 

podatkowy dla olejów smarowych, w którym świadczy usługi dla podmiotów wprowadzających na rynek oleje 

smarowe. 

W ocenie Zarządu, Spółka osiągnęła zadowalające wyniki finansowe w obliczu obiektywnie trudnych 

warunków makroekonomicznych. 

 

Dariusz Jarmiński, Prezes Zarządu PRO-LOG S.A. 

  



II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego 

sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015-30.06.2016 roku 

(przeliczone na euro) 
 

Realizacja planu gospodarczego na 2015: 

Pozycja Plan Gospodarczy 

01.01.2015 – 30.06.2016 

   Wykonanie na 

30.06.2016 

Realizacja planu w % 

Przychody ze sprzedaży      23 460 tys. zł 25 603 tys. zł     109,13 

Zysk netto        1 864 tys. zł  2 081 tys. zł 111,64 

 

 

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat: 

Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków 
i Strat 

PLN 
01.01.2015-
30.06.2016 

PLN 
01.01.2014 
12.31.2014 

EUR 
01.01.2015-
30.06.2016 

EUR 
01.01.2014-
31.12.2014 

Przychody netto ze sprzedaży  25 603 696,22 14 058 284,42 5 785 492,31 3 298 286,00 

Amortyzacja 1 086 867,27    756 847,06 245 591,97 177 567,76 

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 319 366,69 1 346 025,51 524 091,45 315 797,93 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 743 216,89 1 586 723,56 619 865,98 372 269,38 

Zysk (strata) brutto 2 631 779,19 1 547 991,30 594 685,16 363 182,16 

Zysk (strata) netto 2 081 207,33 1 243 100,36 470 276,20 291 650,13 

Dane zostały przeliczone według kursu EUR: 

Średni kurs NBP 01.01.2014 – 31.12.2014       4,2623 

Średni kurs NBP 01.01.2015 – 30.06.2016  4,4255 

Wybrane dane finansowe z bilansu: 

Wybrane dane finansowe z bilansu 
PLN 

30.06.2016 
PLN 

31.12.2014 
EUR 

30.06.2016 
EUR 

31.12.2014 

Kapitał własny 3 610 469,70 4 239 262,37 815 833,17 994 595,02 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 318 962,77 2 944 252,14 524 000,17 690 766,05 



Należności długoterminowe 1 279 120,18 1 226 988,38 289 034,05 287 870,019 

Należności krótkoterminowe 205 673,86 217 540,99 46 474,72 51 038,40 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 654 326,72 1 709 169,62 373 816,91 400 997,03 

 

Dane zostały przeliczone według kursu EUR: 

Średni kurs NBP 01.01.2014 – 31.12.2014       4,2623 

Średni kurs NBP 01.01.2015 – 30.06.2016  4,4255 

   Na Spółce nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe i nie były prowadzone wobec niej żadne postępowania 

sądowe i egzekucyjne. 

Spółka nie prowadzi działalności o charakterze sezonowym lub cyklicznym. 

Na dzień 30.06.2015 Spółka udzieliła pożyczkę w wysokości 500.000,00 zł podmiotowi powiązanemu XBS 

Logistics S.A. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa kwota stanowiła jedyni około 7 proc. przychodów Emitenta na 

dzień 30 czerwca 2015 roku, Emitent uznał, iż kwota pożyczki nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta w 

związku z czym nie został opublikowany raport bieżący EBI.  

W roku obrotowym 2015 Spółka nie udzielała poręczeń i gwarancji. 

W roku obrotowym 2015 Spółka zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 1.100.000,00 zł, który 

został spłacony w dniu 28.06.2016 roku. 

Na dzień 30.06.2016 Spółka posiadała gwarancje bankowe udzielone na zabezpieczenie umów najmu 

magazynów na kwotę 268.700,00 EUR. Na dzień 30.06.2016 Spółka posiadała zawarte umowy leasingu 

operacyjnego środków trwałych, których     łączna wartość  początkowa wynosiła 707.805,09 PLN netto, przy 

czym na dzień 30.06.2016 pozostała do spłaty kwota 338 298,89 PLN  w latach 2017-2020. Umowy leasingu 

operacyjnego są zabezpieczone wekslami in blanco wystawionymi przez Spółkę. 

 

III. Roczne sprawozdanie finansowe za 2015 rok, zbadane przez podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi 
 

Roczne sprawozdanie finansowe za rok okres od 01.01.2015 do 30.06.2016  stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego raportu. 

 

IV. Sprawozdanie Zarządu z działalności PRO-LOG Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Pruszkowie w roku 2015  
 



Sprawozdanie Zarządu z działalności PRO-LOG Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w roku 2015/2016 

(01.01.2015-30.06.2016) stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.  

V. Oświadczenia Zarządu PRO-LOG S.A. dotyczące rocznego 

sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności PRO-LOG 

S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do dnia 30 czerwca 2016 
 

1. Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdania finansowego 

 
 

Niniejszym Oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy, roczne  sprawozdanie finansowe i dane 

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi naszą Spółkę oraz że 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową PRO-LOG S.A. oraz 

wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności PRO-LOG S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji 

Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 
  ____________  _______________    

Dariusz Jarmiński  Hubert Jarmiński     
Prezes Zarządu   Członek Zarządu     

 

 

 

2. Oświadczenie dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania rocznego 

 
Niniejszym oświadczamy, żę podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący 

badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że 

podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia 

bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.  

 

 
  ____________  _______________    

Dariusz Jarmiński  Hubert Jarmiński     
                          Prezes Zarządu   Członek Zarządu    
 

VI. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok 
 

Opinia wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego stanowią 

załączniki nr 3 do niniejszego raportu.  



 

VII.  Informacje na temat stosowania przez emitenta zasad ładu 

korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki 

Spółek Notowanych na NewConnect” w roku 2015  
 

Zarząd przekazał również informację na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 2015 raportem 

bieżącym EBI nr 2/2013. W roku 2013 PRO-LOG S.A. stosował się do zasad ładu korporacyjnego, o których mowa 

w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” zgodne z tabelarycznym opisem 

przedstawionym poniżej.: 

 

 

PKT Dobra praktyka 

OŚWIADCZE

NIE O 

STOSOWANI

U  

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 

 

2 
Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do 

oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 
TAK 

 

3  

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, 
NIE 

 

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), 

TAK 

 

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, 
TAK 

 

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)   

 

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 

 

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 

znajdujących się na stronie 

www.GPWInfoStrea.pl 

jednakże zapewnia 

wystarczający dostęp do 

informacji poprzez 

prowadzenie działu Relacje 

inwestorskie na stronie 

Emitenta  

6 

Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami 

Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego 

wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna 

TAK 

 

http://www.gpwinfostrea.pl/


wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakt z Autoryzowanym Doradcą. 

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 

 

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, 
TAK  

 

9.2 

Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy 

otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w 

każdym zakresie 

TAK  

 

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  

Emitent przedstawia 

aktualną sytuację spółki w 

formie raportów bieżących. 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

NIE  

Emitent na bieżąco 
publikuje oraz będzie 
publikował informacje, w 
formie raportów bieżących, 
dotyczące działalności 
operacyjnej Emitenta, które 



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. 

mogą mieć wpływ na wyniki 
finansowe Emitenta oraz na 
wartość notowanych 
instrumentów finansowych. 
Publikowane raporty bieżące 
i okresowe zapewniają 
zdaniem Emitenta 
akcjonariuszom oraz 
inwestorom dostęp do 
kompletnych i 
wystarczających informacji 
dających pełny obraz 
sytuacji Spółki, co zdaniem 
Emitenta ogranicza ryzyko 
związane z nie stosowaniem 
zasady ładu korporacyjnego 
określonej w pkt 16 zbioru 
Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na NewCon-
nect w przyszłości.  
 

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)   
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