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List Prezesa Zarządu 
 

Szanowni Akcjonariusze! 
 

Rok 2017 był dla Spółki rokiem kilku ważnych zmian. Rada nadzorcza uchwałą z dnia 24 
listopada 2017r. powołała nowy Zarząd oraz jednocześnie powierzyła mu  ogłoszenie oraz 
realizację całkowicie nowej strategii działalności Spółki, w następstwie wnikliwych analiz i 
obserwacji rynku. Kilka dni po objęciu stanowiska Prezesa Zarządu ogłoszona została treść 
nowej strategii – od tego dnia działalność Spółki koncentruje się wyłącznie na budowie nowych, 
innowacyjnych narzędzi IT skupionych na rynku własności intelektualnych.  

 
Ostatni miesiąc roku 2017 spędziłem na rekrutacji najważniejszej osoby w każdej  

odnoszącej sukcesy firmie IT – Lidera Technologicznego / Głównego Programisty. Z nowym 
rokiem współpracę ze Spółką na tym stanowisku rozpoczął Pan Roman Kierzkowski - 
programista z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży IT. Od początku roku 2018 rozpoczęły 
się prace nad pierwszym produktem IT o nazwie „Namegine”. 

 
Rynek, na którym Spółka skupia swoją działalność, charakteryzuje wysoka dynamika 

wzrostu. Pomiędzy rokiem 2015 i 2016 odnotowano ponad 13% wzrost ilości rejestracji znaków 
towarowych na świecie (dane WIPO). Aktualnie na świecie jest już zarejestrowanych i 
aktywnych ponad 40 mln znaków towarowych.  

 
W dalszej części roku 2018 będziemy się skupiać nad rozwojem produktu IT „Namegine” 

oraz budową zespołu, mając pełną świadomość, że są to zadanie trudne oraz wymagające 
pełnego zaangażowania. W III kwartale 2018 roku planujemy przedstawić produktu „Namegine” 
szerokiej publiczności. Pierwsze przychody ze sprzedaży produktu w 2018 roku planujemy 
również na ten kwartał. 
 
 
 

Z poważaniem, 
Maciej Klaczyński 

Prezes Zarządu  



 

 

 

 

I. Podstawowe informacje o Emitencie 
 
Tabela 1. Podstawowe informacje o Emitencie 

Nazwa (firma): Patent Fund S.A. 

Kraj: Polska 

Siedziba: Wrocław 

Adres siedziby: ul. Jerzego Kukuczki 5/19, 50-570 Wrocław 

Numer KRS: 0000380227 

Oznaczenie Sądu: 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy KRS  

REGON: 021474517 

NIP: 8943018070 

Telefon: +48 666 343 772 

Poczta e-mail: biuro@patentfund.pl 

Strona www: www.patentfund.com 
Źródło: Emitent 

 

II. Oświadczenie Zarządu Patent Fund S.A. 
 

Oświadczenia dotyczące rzetelności sprawozdania finansowego 
 
Zarząd Patent Fund S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie 
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 
Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową  
i finansową Emitenta oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Patent Fund S.A. 
zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 
 
 

Maciej Klaczyński 
 Prezes Zarządu 

 
 
Oświadczenia w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych 
 
Zarząd Patent Fund S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, dokonujący badania rocznego 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. 
 
 

Maciej Klaczyński 
Prezes Zarządu 
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III. Wybrane dane finansowe 
 

Wybrane jednostkowe dane finansowe 
 
Tabela 2. Rachunek Zysków i Strat 

RACHUNEK 
ZYSKÓW I 

STRAT 

2017 
PLN 

2016 PLN 
dane 

przekształcone 

2016 PLN 
dane 

porównawcze 

2017 
EUR 

2016 EUR 
dane 

przekształcone 

2016 EUR 
dane 

porównawcze 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

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

Koszty działalności 
operacyjnej 

57 906,85 133 398,84 129 012,88 13 233,73 31 883,85 30 835,56 

Zysk (strata) ze 
sprzedaży 

(57 906,85) (133 398,84) (129 012,88) (13 233,73) (31 883,85) (30 835,56) 

Pozostałe 
przychody 
operacyjne 

6 577,18 0,82 0,82 1 503,11 0,20 0,20 

Pozostałe koszty 
operacyjne 

3 876,27 50 281,68 50 281,68 885,86 12 017,90 12 017,90 

Zysk (strata) z 
działalności 
operacyjnej 

(55 205,94) (183 679,70) (179 293,74) (12 616,48) (43 901,55) (42 853,26) 

Przychody 
finansowe 

9,14 4 997,00 99 997,00 2,09 1 194,34 23 900,43 

Koszty finansowe 11 246,16 41,00 41,00 2 570,14 9,80 9,80 

Zysk (strata) z 
działalności 

gospodarczej 
(66 442,96) (178 723,70) (79 337,74) (15 184,53) (42 717,01) (18 962,63) 

Zysk (strata) brutto (66 442,96) (178 723,70) (79 337,74) (15 184,53) (42 717,01) (18 962,63) 

Zysk (strata) netto (66 442,96) (178 723,70) (79 337,74) (15 184,53) (42 717,01) (18 962,63) 

Źródło: Emitent 
 
Tabela 3. Bilans 

BILANS 
2017 
PLN 

2016 PLN 
dane 

przekształcone 

2016 PLN 
dane 

porównawcze 

2017 
EUR 

2016 EUR 
dane 

przekształcone 

2016 EUR 
dane 

porównawcze 

Aktywa trwałe 0,00 0,00 194 262,22 0,00 0,00 45 585,41 

Aktywa obrotowe 275 724,58 257 565,89 256 415,89 62 324,72 60 440,19 60 170,34 

Aktywa razem 275 724,58 257 565,89 450 678,11 62 324,72 60 440,19 105 755,75 

Należności 
długoterminowe 

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

Należności 
krótkoterminowe 

131 250,73 129 164,28 128 014,28 29 667,89 30 309,58 30 039,72 

Środki pieniężne i 
inne aktywa 

pieniężne 
44 473,85 28 401,61 28 401,61 10 052,86 6 664,70 6 664,70 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

212 574,73 127 973,08 118 508,08 48 050,35 30 030,06 27 809,01 

Zobowiązania 
długoterminowe 

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

Kapitał własny 63 149,85 129 592,81 332 170,03 14 274,38 30 410,14 77 946,74 

Źródło: Emitent 
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Tabela 4. Rachunek Przepływów Pieniężnych 

RACHUNEK 
PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH 

2017 PLN 
2016 PLN 

dane 
przekształcone 

2016 PLN 
dane 

porównawcze 

2017 
EUR 

2016 EUR 
dane 

przekształcone 

2016 EUR 
dane 

porównawcze 

Przepływy środków 
pieniężnych z 
działalności 
operacyjnej 

(147 927,76) (92 948,06) 2 051,94 (33 806,65) (22 215,65) 490,44 

Przepływy środków 
pieniężnych z 
działalności 

inwestycyjnej 

0,00 70 003,00 (24 997,00) 0,00 16 731,52 (5 974,57) 

Przepływy środków 
pieniężnych z 
działalności 
finansowej 

164 000,00 25 000,00 25 000,00 37 479,72 5 975,29 5 975,29 

Przepływy pieniężne 
netto razem 

16 072,24 2 054,94 2 054,94 3 673,07 491,15 491,15 

Bilansowa zmiana 
stanu środków 

pieniężnych 
- - - - - - 

Środki pieniężne na 
początek okresu 

28 401,61 26 346,67 26 346,67 6 490,76 6 297,16 6 297,16 

Środki pieniężne na 
koniec okresu 

44 473,85 28 401,61 28 401,61 10 163,83 6 788,31 6 788,31 

Źródło: Emitent 

 
Tabela 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

ZESTAWIENIE 
ZMIAN W 
KAPITALE 
WŁASNYM 

2017 
PLN 

2016 PLN 
dane 

przekształcone 

2016 PLN 
dane 

porównawcze 

2017 
EUR 

2016 EUR 
dane 

przekształcone 

2016 EUR 
dane 

porównawcze 

I. Kapitał (fundusz) 
własny na początek 

okresu 
129 592,81 411 507,77 411 507,77 29 616,48 98 355,07 98 355,07 

II. Kapitał (fundusz) 
własny na koniec 

okresu 
63 149,85 129 592,81 332 170,03 14 431,94 30 974,17 79 392,44 

Źródło: Emitent 

 
Komentarz do jednostkowych danych finansowych. 
W sprawozdaniu roku obrotowego zostały ujęte następujące zdarzenia dotyczące lat 
ubiegłych: 

 Umowa sprzedaży środków trwałych z dnia 5 listopada 2015 roku, - sprzedaż 
wpłynęła na wynik spółki, który uległ zmniejszeniu o kwotę 95 333,18, po 
uwzględnieniu w kosztach niezamortyzowanej część sprzedawanych środków 
trwałych i korekcie odpisów amortyzacyjnych oraz ujęciu w przychodach kwoty 
uzyskanej ze sprzedaży 

 Umowa objęcia dodatkowych udziałów w Wake Park Sp. z o.o. z dnia 5 listopada 
2015 roku, 

 Umowa potrącenia wzajemnych zobowiązań i należności, 

 Umowa zbycia udziałów w Wake Park Sp. z o.o. z dnia 31-06- 2016, - sprzedaż 
wpłynęła na ujęcie w kosztach wartości nominalnej zbywanych udziałów,  
w kwocie 95 000,00 zł. 

 Koszty zakupionych usług. – ujęcie tych operacji wpłynęło na zmniejszenie 
wyniku o kwotę 8315,00 zł oraz zwiększenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 
kwotę 9465,00 oraz zwiększenie należności z tytułu podatków, dotacji, ceł  
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i ubezpieczeń o kwotę 1150,00 
 
Dane porównawcze są zaprezentowane w dodatkowych rubrykach bilansu, rachunku 
zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawieniu zmian w kapitale 
własnym. 
 
Zasady prezentacji danych finansowych w Euro 

 
Tabela 6. Zasada przeliczenia na walutę EUR 

Zasada przeliczenia na walutę EUR 31.12.2017 31.12.2016 

pozycje bilansowe wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 
bilansowy 

1 EUR= 

4,4240 PLN 

1 EUR = 

4,2615 PLN 

pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów 
pieniężnych wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną 
średnich kursów ogłoszonych przez NBP na koniec każdego miesiąca 
kalendarzowego danego okresu 

1 EUR = 

4,3757 PLN 

1 1 EUR = 

4,1839 PLN 

Źródło: Emitent 

 

IV. Wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją, 
zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego 
 
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994 
Nr 121 poz. 591) oraz nie posiada spółek zależnych, w związku z czym nie tworzy 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz nie przedstawia wybranych danych 
finansowych spółek zależnych.   
 

V. Zbadane roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok 
 
Pełne, zbadane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia  
31 grudnia 2017 r. stanowi załącznik do Raportu rocznego Patent Fund S.A. za rok 2017.  
 

VI. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 rok 
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 rok stanowi załącznik do Raportu rocznego 
Patent Fund S.A. za rok 2017. 
 

VII. Opinia oraz raport z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok 
 
Opinia oraz raport z badania sprawozdania finansowego Patent Fund S.A. za okres od dnia  
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. stanowi załącznik do Raportu rocznego Patent Fund 
S.A. za rok 2017. 
 

VIII. Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego 
emitenta odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej lub 
odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym 

 
Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego nie wydał opinii  
z zastrzeżeniem, opinii negatywnej oraz nie odmówił wyrażenia opinii o sprawozdaniu 
finansowym. 
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IX. Informacje na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego 
 

Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starań aby stosować zasady określone w 
zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Emitent publikuje raporty 
kwartalne oraz informuje o ważniejszych wydarzeniach w raportach bieżących. Pod 
adresem www.patentfund.com Emitent prowadzi korporacyjną stronę internetową, 
zawierającą kluczowe informacje o Spółce i wiadomości skierowane do inwestorów.  
 
Informacja w sprawie przestrzegania zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 
795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. z późn. zm. p.t. „Dobre praktyki 
spółek notowanych na NewConnect" zgodnie z § 5 pkt 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu 
ASO. 

 
 
Tabela 7. Informacje na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego 

Zasada 
Zakres 

stosowania 
Komentarz 

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. 

TAK 

Z wyłączeniem transmisji 
obrad walnego zgromadzenia 
z wykorzystaniem sieci 
Internet, rejestrowania 
przebiegu tych obrad i 
upubliczniania go na stronie 
internetowej. Emitent nie 
będzie transmitował, 
rejestrował  
i upubliczniał obrad walnego 
zgromadzenia, gdyż koszty z 
tym związane są 
niewspółmierne do 
potencjalnych korzyści. 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp 
do informacji niezbędnych do oceny sytuacji 
i perspektyw spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania. 

TAK 

 

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową 
i zamieszcza na niej: 

TAK 
 

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 tym 
rynku, 

TAK 
 

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 
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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), 

NIE 

Emitent nie publikuje 
prognoz wyników 
finansowych.  

3.9 strukturę akcjonariatu emitenta, ze 
wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 
akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 

TAK 
 

3.10 dane oraz kontakt do osoby, która jest 
odpowiedzialna w spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty 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 zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez inwestorów 
decyzji inwestycyjnych, 

 
TAK 

 

3.15 (skreślony)   
3.16 pytania akcjonariuszy 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 

TAK 
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umieszczanych na stronie internetowej, 
aktualizacja powinna zostać przeprowadzona 
niezwłocznie. 

4. Spółka prowadzi korporacyjną 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. 

CZĘŚCIOWO 

Spółka nie zamierza obecnie 
korzystać z indywidualnej 
sekcji relacji 
inwestorskich na stronie 
www.GPWInfoStrefa.pl. 
Zarząd uważa, że 
aktywna polityka 
informacyjna 
prowadzona za pomocą 
strony 
korporacyjnej, która zawiera 
zakładkę 
„relacje inwestorskie” Spółki 
zapewnia 
efektywny dostęp do 
informacji 
niezbędnych do oceny 
sytuacji i 
perspektyw rozwoju Spółki. 

6. 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. 

TAK 

 

7. 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. 

TAK 

 

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

TAK 

 

9. 
9.1 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:  
informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 
rady nadzorczej, 

NIE 

W opinii Emitenta dane na 
temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich 
członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej nie stanowią 
istotnej informacji dla 
Inwestorów, wpływającej na 
podejmowane przez nich 
decyzje finansowe. 

9.2 informację na temat wynagrodzenia NIE W opinii Emitenta dane na 
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Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 
emitenta z tytułu świadczenia wobec 
emitenta usług w każdym zakresie. 

temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy nie 
stanowią istotnej informacji 
dla Inwestorów, wpływającej 
na podejmowane przez nich 
decyzje finansowe. 

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 

Obecnie Emitent nie 
przewiduje organizowania 
odrębnych spotkań 
dedykowanych kontaktom  
z mediami, inwestorami lub 
analitykami. Niemniej jednak 
Spółka zamierza aktywnie 
uczestniczyć w inicjatywach 
organizacji rynku 
kapitałowego, które takie 
kontakty umożliwiają. 

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. 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. 

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 sąd 
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 

TAK 
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roboczych. Ustalenie dłuższego okresu 
pomiędzy tymi terminami wymaga 
szczegółowego uzasadnienia. 

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
wypłaty 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 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. 

NIE 

W opinii Zarządu Spółki brak 
stosowania przedmiotowej 
zasady dobrych praktyk przez 
Patent  
Fund S.A. nie wpłynie w 
sposób znaczący na 
możliwość dokonania oceny 
bieżącej działalności 
podmiotu. 

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)   
Źródło: Emitent 

 
 
 
 
 


