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List Zarządu ARRINERA S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów.

Szanowni Paostwo,
W imieniu Zarządu Spółki ARRINERA S.A. w załączeniu pragniemy przedstawid Paostwu raport roczny
za rok 2016. Dokument ten podsumowuje zakres działao Zarządu oraz ich efekty.
2016 rok był najważniejszym rokiem w historii Arrinery. Pierwszy raz polski samochód wyścigowy
miał swoją premierę na brytyjskich targach Autosport International w Birmingham.
Obecnośd w tym miejscu pozwoliła nam zrobid następny ważny krok i wziąd udział w Festiwalu
Prędkości w Goodwood. Tak samo jak w Birmingham jesteśmy pierwszym polskim samochodem,
który dostał zaproszenie do wzięcia udziału w historycznym wyścigu w Goodwood na 1,16 mili. Nasz
samochód wystartował w klasie Michelin Supercar Run. Wydarzenie to oglądane było na żywo przez
ponad 200 tys. fanów motoryzacji oraz transmitowane przez media z 35 krajów. 2016 rok to także
wiele testów naszych wyścigowych prototypów oraz rozpoczęcie procesu otrzymania homologacji
National GT3.
Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, iż świadomośd i rozpoznawalnośd marki Arrinera Hussarya nigdy
nie była wyższa w Polsce jak również w Europie zachodniej. W tym roku chcemy zaznaczyd jeszcze
bardziej naszą obecnośd w wielu miejscach na motoryzacyjnej mapie Świata. Wszystkie te rzeczy są
możliwe dzięki fantastycznemu polsko-brytyjskiemu zespołowi oraz naszym partnerom.
Nasz cel jest wciąż ten sam : chcemy byd globalną marką, nierozerwalnie kojarzoną z produkcją
samochodów wyścigowych oraz bezkompromisowych ekstremalnych samochodów trackdayowych z
homologacją drogową.
Zarząd spółki dziękując wszystkim Akcjonariuszom i Inwestorom za zaufanie i wytrwałośd oraz
wsparcie w trudnym osiąganiu celu, zachęca Paostwa do zapoznania się z pełną treścią niniejszego
raportu ARRINERA S.A. za rok 2016, który daje rzetelny obraz sytuacji Emitenta. Przedstawione w nim
informacje prosimy wziąd pod uwagę przy podejmowanych przez Paostwa decyzjach inwestycyjnych.
Zapraszamy także do obejrzenia filmu, który jest skrótem naszych działao w 2016 roku :
https://www.youtube.com/watch?v=vW9t7NJBZPg

Piotr Gniadek

Piotr Frankowski

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

I.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

1.1. DANE SPÓŁKI
Firma:

ARRINERA Spółka Akcyjna

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

03-930 Warszawa

Adres:

Alfreda Nobla 9 lok 1

Tel.

+ 48 22 760 04 33

fax:

+48 22 203 5393

Internet:

www.arrinera.com

E-mail:

ri@arrinera.pl

KRS:

0000378711

REGON:

142755369

NIP:

5222971669

1.2. ZARZĄD
W okresie sprawozdawczym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. skład Zarządu Emitenta uległ
zmianie.
W dniu 24.10.2016 złożył

rezygnację Pan Łukasz Tomkiewicz, o czym Emitent informował

raportem bieżącym EBI nr 20/2016 z 24.10.2016 r. po rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Pana
Łukasza Tomkiewicza Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 24 października 2016 roku
powołała z dniem 24 października 2016 roku:
- Pana Piotra Gniadka na stanowisko Prezesa Zarządu,
- Pana Piotra Roberta Frankowskiego na stanowisko Członka Zarządu.
Emitent informował o powołaniu Członków Zarządu raportem bieżącym EBI nr 21/2016 z dnia
24.10.2016.
Skład Zarządu nie uległ zmianie do dnia publikacji niniejszego raportu.

1.3. RADA NADZORCZA
W dniu 30 czerwca 2016 r. Walne Zgromadzenie Emitenta w związku z upływem kadencji powołało
członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencje. Do Rady Nadzorczej zostali powołani Pan Wojciech
Tomikowski oraz Pan Mariusz Matusiak. Powołane osoby były członkami Rady Nadzorczej
poprzedniej kadencji.
W dniu 4 lipca 2016 roku Emitent otrzymał oświadczenie z dnia 4 lipca 2016 roku od akcjonariusza
ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, iż w związku z upływem kadencji Rady
Nadzorczej, Akcjonariusz skorzystał z uprawnienia osobistego, przewidzianego w § 19 ust. 2 i ust. 3
Statutu spółki i złożył Emitentowi oświadczenie o wyborze do pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej następujących osób:

- Andrzeja Wojno,
- Tomasza Swadkowskiego,
- Dariusza Burciu.

Na dzieo 31.12.2016 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:
1. Andrzej Wojno - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Mariusz Matusiak - Członek Rady Nadzorczej
3. Tomasz Swadkowski – Członek Rady Nadzorczej
4. Wojciech Tomikowski – Członek Rady Nadzorczej
5. Dariusz Barciu – Członek Rady Nadzorczej
Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie do dnia publikacji niniejszego raportu.

1.4. STRUKTURA

AKCJONARIATU

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzieo 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:
Lp.

Imię i nazwisko

Liczba akcji

Udział w kapitale

Udział w głosach (w

akcjonariusza

(w szt.)

zakładowym

proc.)

(w proc.)
1 Erne Ventures S.A. *
2 Tomasz Swadkowski
3 Pozostali
RAZEM
* z podmiotami zależnymi

2 912 520

69,35 %

69,35 %

400 000

9,52 %

9,52 %

887 480

21,13 %

21,13 %

4 200 000

100

100

1.5. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
STRUKTURA EMITENTA
Na dzieo 31.12.2016 r. Emitent tworzy następującą grupę kapitałową.

Źródło: Emitent
Poza Emitentem w skład Grupy Kapitałowej ARRINERA S.A. wchodzą poniżej wskazane Spółki.
I. FUND1 Arrinera S.A. S.K.A.
Forma prawna: spółka komandytowa - akcyjna
Siedziba: ul. Alfreda Nobla 9/1, 03-930 Warszawa KRS: 0000477736
Struktura akcjonariatu FUND1 ARRINERA S.A. S.K.A. na dzieo 31.12.2016 r. przedstawia się
następująco:
Lp.

Imię i nazwisko akcjonariusza

Udział w kapitale

Udział w głosach (w proc.)

zakładowym
(w proc.)

1 Arrinera S.A.
RAZEM

100

100

100

100

II. Arrinera Racing Limited
Forma prawna: Private Limited Company
Siedziba: Innovation Centre Gallows Hill, Warwick, CV34 6UW, United Kingdom
Company Registration Number 09889686
Struktura akcjonariatu Arrinera Racing Limited na dzieo 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:
Lp.

Imię i nazwisko akcjonariusza

Udział w kapitale

Udział w głosach (w proc.)

zakładowym
(w proc.)

1 Arrinera S.A.
RAZEM

100

100

100

100

III. Arrinera Automotive Holding Limited
Forma prawna: Private limited Company
Siedziba: Innovation Centre, Gallows Hill, Warwick, CV34 6UW, United Kingdom
Company Registration Number 08783213
Struktura akcjonariatu ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING LTD na dzieo sporządzenia raportu
przedstawia się następująco:
Lp.

Imię i nazwisko akcjonariusza

Udział w kapitale

Udział w głosach (w proc.)

zakładowym
(w proc.)

1 FUND1 ARRINERA S.A.
S.K.A
2 Pozostali
RAZEM

69,81

69,81

30,19

30,19

100

100

Raportem bieżącym ESPI nr 14/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku Emitent poinformował, iż Sąd na
posiedzeniu w dniu 29 września 2016 roku oddalił wniosek Pana David Mapley'a - byłego Dyrektora
Finansowego AAH o otwarcie likwidacji tego podmiotu i obciążył go kosztami procesu sądowego.
IV. Arrinera Technology spółka akcyjna (dawniej: Arrinera Automotive Spółka akcyjna)
Forma prawna: spółka akcyjna
Siedziba: ul. Alfreda Nobla 9/1, 03-930 Warszawa KRS: 0000302462
Struktura akcjonariatu ARRINERA TECHNOLOGY S.A. na dzieo 31.12.2016 r. przedstawia się
następująco:

Lp.

Imię i nazwisko/nazwa

Udział w kapitale

akcjonariusza

zakładowym

Udział w głosach (w proc.)

(w proc.)

1 ARRINERA AUTOMOTIVE
HOLDING LTD
2 Arrinera S.A.
RAZEM

90,37

90,37

5,02

5,02

100

100

W dniu 28 października 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arrinera
Automotive Spółki Akcyjnej uchwaliło zmianę nazwy spółki na Arrinera Technology Spółka
Akcyjna. Sąd rejestrowy w dniu 13 stycznia 2017 roku dokonał zmiany nazwy Spółki, wpisując
do Rejestru Przedsiębiorców zmianę statutu w tym zakresie.
V. Arrinera Aerodynamics Sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: ul. Towarowa 35, 00-869 Warszawa, KRS: 0000564983
Struktura udziałowców Arrinera Aerodynamics Sp. z o.o. na dzieo 31.12.2016 r. przedstawia się
następująco:
Lp.

Imię i nazwisko/nazwa

Udział w kapitale

udziałowca

zakładowym

Udział w głosach (w proc.)

(w proc.)

1 ARRINERA TECHNOLOGY
S.A.
2 Świętokrzyski

Inkubator

Technologii S.A.
RAZEM

II.

WYBRANE

50,03

50,03

49,97

49,97

100

100

DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE Z ROCZNEGO

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, W TYM PRZELICZONE NA EURO
Lp.

w zł

1.

Przychody ze sprzedaży ogółem

2.

w EURO

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2015

01.01.2016

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

120 000,00

3 000,00

28 675,21

685,60

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

- 367 848,33

-687 172,15

- 87 901,05

-157 042,79

3.

Zysk (strata) brutto

- 557 598,43

-887 386,71

- 133 243,74

-202 798,80

4.

Zysk (strata) netto

- 557 598,43

-887 386,71

- 133 243,74

-202 798,80

5.

Przepływy pieniężne netto, razem

- 468 170,69

-1 721,59

111 874,09

-393,44

6.

Aktywa trwałe

3 004 684,46

8 708 927,52

705 076,72

1 968 564,09

7.

Aktywa obrotowe

7 267 498,37

9 079 226,91

1 705 385,04

2 052 266,48

8.

Aktywa/Pasywa razem

10 272 182,83

17 788 154,43

2 410 461,77

4 020 830,57

9.

Należności krótkoterminowe

7 254 888,31

9 068 338,44

1 702 425,98

2 049 805,25

10.

Należności długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Inwestycje krótkoterminowe

12 610,06

10 888,47

2 959,07

2 461,23

12.

Zobowiązania Krótkoterminowe

430 439,53 2

2 851 230,44

97 296,46

644 491,5

13.

Zobowiązania długoterminowe

4 423 978,66

10 405 946,06

1 038 127,11

2 352 157,79

14.

Kapitał własny

5 418 364,64

4 530 977,93

1 271 468,88

1 024 181,27

15.

Kapitał zakładowy

2 100 000,00

2 100 000,00

492 784,23

474 683,54

Dane finansowe odnoszące się do pozycji bilansowych zostały przeliczone na EUR według średniego
kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzieo 31.12.2015 i 31.12.2016 roku i wynoszącego:
Tabela NBP

Kurs PLN / EUR na dzieo 31.12.2015 r.

254/A/NBP/2015

4,2615

Tabela NBP

Kurs PLN / EUR na dzieo 30.12.2016 r.

252/A/NBP/2016

4,4240

Dane finansowe odnoszące się do pozycji z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych zostały przeliczone na EUR według średniego kursu euro będącego średnią arytmetyczną
średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzieo
każdego zakooczonego miesiąca czterech kwartałów roku 2015 i 2016:
Średni kurs PLN / EUR w okresie
01.01.2015 - 31.12.2015 r.

4,1848
Średni kurs PLN / EUR w okresie
01.01.2016 - 31.12.2016 r.

4,3757

III.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, ZBADANE PRZEZ PODMIOT UPRAWNIONY DO
BADANIA SPRAWOZDAO FINANSOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I
NORMAMI ZAWODOWYMI

Roczne sprawozdanie finansowe ARRINERA S.A. za rok obrotowy 2016 stanowi osobny załącznik do
niniejszego raportu rocznego.

IV.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ARRINERA S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności ARRINERA S.A. za rok obrotowy 2016 stanowi osobny załącznik
do niniejszego raportu rocznego.

V.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI I KOMPLETNOŚCI SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
Warszawa, dnia 17.05.2017 roku
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH

Zarząd ARRINERA S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie
finansowe i dane porównywalne 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 Emitenta i Grupy Firm ARRINERA S.A. oraz jego wynik
finansowy. Sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji ARRINERA S.A.,
w tym opis podstawowych zagrożeo i ryzyk.
Piotr Gniadek

Piotr Frankowski

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

VI.

OŚWIADCZENIE

ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO

BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Warszawa, dnia 17.05.2017 roku
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O WYBORZE BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Zarząd ARRINERA S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdao finansowych,
dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie
z przepisami prawa. 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.

Piotr Gniadek

Piotr Frankowski

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

VII.

OPINIA

ORAZ RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY

2016

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania ARRINERA SA za rok obrotowy 2016
stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

VIII. SPRAWOZDANIE ZE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ” DOBRE PRAKTYKI
SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”
ARRINERA S.A. w 2016 roku przestrzegała następujących zasad ładu korporacyjnego, opisanych
w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na rynku NewConnect”:

Lp.

Dobra praktyka

OŚWIADCZENIE O
STOSOWANIU
DOBREJ PRAKTYKI
TAK / NIE /
NIE DOTYCZY

1

Spółka powinna prowadzid przejrzystą
i efektywną politykę
informacyjną,
zarówno
z
wykorzystaniem tradycyjnych metod,
jak i z użyciem nowoczesnych
technologii oraz najnowszych narzędzi
komunikacji zapewniających szybkośd,
bezpieczeostwo oraz szeroki i
interaktywny dostęp do
informacji. Spółka, korzystając w jak
najszerszym stopniu z
tych metod, powinna zapewnid
odpowiednią komunikację z
inwestorami
i
analitykami,
wykorzystując w tym celu również
nowoczesne metody komunikacji
internetowej, umożliwiad
transmitowanie
obrad
walnego
zgromadzenia z wykorzystaniem
sieci Internet, rejestrowad przebieg
obrad i upubliczniad go na stronie
internetowej.

TAK
z wyłączeniem transmisji
obrad Walnego
Zgromadzenia przez
Internet, rejestracji video
przebiegu obrad oraz
upublicznianiem takiej
video rejestracji

2

Spółka powinna zapewnid efektywny
dostęp do informacji
niezbędnych do oceny sytuacji i
perspektyw spółki oraz sposobu
jej funkcjonowania.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę
internetową i zamieszcza na niej:
podstawowe informacje o spółce i jej
działalności (strona startowa)

TAK

3
3.1

TAK
TAK

KOMENTARZ

Wszystkie istotne informacje
dotyczące zwołania i
przebiegu Walnego
Zgromadzenia Emitent
publikuje w formie raportów
bieżących w systemach ESPI oraz
EBI oraz umieszcza na
swojej stronie internetowej
Spółki poświęconych Relacjom
Inwestorskich –
zatem akcjonariusze nie
biorący udziału osobiście w
walnym zgromadzeniu oraz
inni zainteresowani
inwestorzy mają możliwośd
zapoznania się ze sprawami
poruszanymi na walnym
zgromadzeniu. Koszty
związane z infrastrukturą
techniczną umożliwiającą
transmisję obrad
walnego zgromadzenia przez
Internet emitent uznaje za
niewspółmierne do
ewentualnych korzyści z tego
wynikających.

3.2

TAK

3.6

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,
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,
dokumenty korporacyjne spółki,

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),
strukturę akcjonariatu emitenta, ze
wskazaniem głównych akcjonariuszy
oraz akcji znajdujących się w wolnym
obrocie,
dane oraz kontakt do osoby, która jest
odpowiedzialna w spółce za relacje
inwestorskie oraz kontakty
z mediami,
( skreślony ), ------

TAK

3.12

opublikowane
okresowe,

i

TAK

Raporty bieżące oraz okresowe
zamieszczane są
na stronie
internetowej Spółki

3.13

kalendarz
zaplanowanych
dat
publikacji finansowych raportów
okresowych, dat walnych zgromadzeo,
a także spotkao z
inwestorami i analitykami oraz
konferencji prasowych,

TAK

Informacja o zwoływanych WZA
wynika z publikowanych przez
spółkę, w tym system ESPI, EBI
oraz na stronie internetowej
spółki, raportów bieżących.
Przedstawiciele spółki udzielają
wszelkich informacji w chwili
obecnie nie ma natomiast
ustalonego
kalendarza
konferencji
prasowych
czy
spotkao
z
analitykami,
inwestorami.

3.14

informacje
na
temat
zdarzeo
korporacyjnych, takich jak wypłata
dywidendy, oraz innych zdarzeo
skutkujących
nabyciem
lub
ograniczeniem praw po stronie
akcjonariusza, z uwzględnieniem
terminów oraz zasad przeprowadzania

TAK

3.3

3.4
3.5

3.9

3.10

3.11

raporty

bieżące

TAK

TAK
TAK

TAK
Informacja taka wynika z
prezentowanych na stronie
internetowej raportów rocznych
Emitenta

TAK

TAK

3.15

tych operacji. Informacje te powinny
byd
zamieszczane
w
terminie
umożliwiającym
podjęcie
przez
inwestorów decyzji inwestycyjnych,
( skreślony ), ------

3.16

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

TAK

Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie
Spółka zobowiązuje się do
przestrzegania.

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 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 ). ------

TAK

Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie
Spółka zobowiązuje się do
przestrzegania.

TAK

Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie
Spółka zobowiązuje się do
przestrzegania.

Informacje zawarte na stronie
internetowej powinny byd
zamieszczane w sposób umożliwiający
łatwy dostęp do tych informacji.
Emitent
powinien
dokonywad
aktualizacji informacji
umieszczanych
na
stronie
internetowej. W przypadku
pojawienia się nowych, istotnych
informacji lub wystąpienia istotnej
zmiany informacji umieszczanych na
stronie
internetowej, aktualizacja powinna
zostad przeprowadzona
niezwłocznie.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę
internetową, według
wyboru emitenta, w języku polskim
lub angielskim. Raporty
bieżące i okresowe powinny byd
zamieszczane na stronie

TAK

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

4

TAK

TAK

TAK

TAK

5

6

7

8

9
9.1

9.2

10

11

internetowej co najmniej w tym
samym języku, w którym
następuje ich publikacja zgodnie z
przepisami obowiązującymi
emitenta.
Spółka powinna prowadzid politykę
informacyjną ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb
inwestorów indywidualnych. W tym
celu spółka, poza swoją stroną
korporacyjną powinna wykorzystywad
indywidualną dla danej spółki sekcję
relacji inwestorskich znajdującą na
stronie www.GPWInfoStrefa.pl.
Emitent powinien utrzymywad bieżące
kontakty z
przedstawicielami Autoryzowanego
Doradcy, celem
umożliwienia
mu
prawidłowego
wykonywania swoich
obowiązków wobec emitenta. Spółka
powinna wyznaczyd 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
zapewnid
Autoryzowanemu Doradcy dostęp
do wszelkich dokumentów i informacji
niezbędnych do
wykonywania
obowiązków
Autoryzowanego Doradcy.
Emitent przekazuje w raporcie
rocznym:
informację na temat łącznej wysokości
wynagrodzeo wszystkich członków
zarządu i rady nadzorczej,
informację na temat wynagrodzenia
Autoryzowanego
Doradcy
otrzymywanego od emitenta z tytułu
świadczenia wobec emitenta usług w
każdym zakresie.
Członkowie zarządu i rady nadzorczej
powinni uczestniczyd 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
Autoryzowanego Doradcy, powinien
organizowad publicznie
dostępne spotkanie z inwestorami,

NIE

Spółka nie wykorzystuje obecnie
indywidualnej
sekcji
relacji
inwestorskich znajdującą się na
stronie www.GPWInfoStrefa.pl,
jednakże zapewnia wystarczający
dostęp do informacji poprzez
prowadzenie działu „Relacji
Inwestorskich” na stronie
www.arrinera.pl

TAK

TAK

TAK

TAK

Informacje zawiera
sprawozdanie finansowe
Emitenta

NIE

TAK

TAK

spotkania z inwestorami oraz
kontakty z mediami
są
ogłaszane, w szczególności udział
w targach

analitykami i mediami.
12

13

13a

14

15

16

Uchwała walnego zgromadzenia w
sprawie emisji akcji z prawem poboru
powinna precyzowad cenę emisyjną
albo mechanizm jej ustalenia lub
zobowiązad
organ
do
tego
upoważniony do ustalenia jej przed
dniem ustalenia prawa poboru, w
terminie umożliwiającym podjęcie
decyzji inwestycyjnej.
Uchwały
walnego
zgromadzenia
powinny
zapewniad
zachowanie
niezbędnego odstępu czasowego
pomiędzy decyzjami powodującymi
określone zdarzenia korporacyjne a
datami, w których ustalane są prawa
akcjonariuszy wynikające z
tych zdarzeo 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.
Dzieo ustalenia praw do dywidendy
oraz dzieo wypłaty
dywidendy powinny byd 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 zawierad tylko takie
warunki, których
ewentualne ziszczenie nastąpi przed
dniem ustalenia prawa do
dywidendy.
Emitent publikuje raporty miesięczne,
w terminie 14 dni od
zakooczenia
miesiąca.
Raport
miesięczny powinien zawierad co
najmniej:

TAK

Jeżeli zaistnieje taka koniecznośd
Spółka zobowiązuje się do
przestrzegania

TAK

TAK

TAK

Jeżeli zaistnieje taka koniecznośd
Spółka zobowiązuje się do
przestrzegania.

TAK

Jeżeli zaistnieje taka koniecznośd
Spółka zobowiązuje się do
przestrzegania.

NIE
.

W chwili obecnej zasada ta nie
jest stosowana przez Emitenta. Z
uwagi na fakt, iż wszystkie
istotne informacje dotyczące
kondycji finansowej Spółki są

16a

17

-informacje na temat wystąpienia
tendencji i zdarzeo w otoczeniu
rynkowym emitenta, które w ocenie
emitenta mogą mied 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, chodby w
części, miała miejsce w okresie
objętym raportem,
- kalendarz inwestora, obejmujący
wydarzenia mające
mied miejsce w nadchodzącym
miesiącu, które dotyczą emitenta i są
istotne z punktu widzenia
interesów
inwestorów,
w
szczególności daty publikacji raportów
okresowych, planowanych walnych
zgromadzeo, otwarcia subskrypcji,
spotkao
z
inwestorami
lub
analitykami, oraz oczekiwany termin
publikacji raportu analitycznego.
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
opublikowad, w trybie właściwym dla
przekazywania raportów
bieżących na rynku NewConnect,
informację wyjaśniającą
zaistniałą sytuację.
( skreślony ). ------

przekazywane
w
ramach
raportów kwartalnych, rocznych
oraz bieżących, dających pełny
obraz sytuacji Spółki.

TAK

Źródło: załącznik Nr 1 do Uchwały Mr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia
31.03.2010r „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”

