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 PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 
 

Firma Emitenta:  Polscy Inwestorzy Spółka Akcyjna 

 

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

Tel/fax:   +48 790 369 441 

Strona internetowa: www.polinw.pl 

Email:    biuro@polinw.pl 

 

NIP:     7251893714 

REGON:   100010886 

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

 
Kapitał Zakładowy: 100.000,00 PLN 

 
 
 
 

ORGANY SPÓŁKI 

Zarząd: 

Mateusz Kierzkowski   – Prezes Zarządu 

 

Rada Nadzorcza: 

Gabriela Zawitowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Dawid Flak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Filip Hałużyński - Członek Rady Nadzorczej 

Klaudiusz Puchała - Członek Rady Nadzorczej 

Damian Wieczorek - Członek Rady Nadzorczej 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Emitenta jest opłacony 

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

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

Na dzień 14 listopada 2016 r. struktura akcjonariatu Emitenta, z uwzględnieniem 

akcjonariuszy posiadających powyżej 5% w kapitale zakładowym, przedstawia się 

następująco: 

 
 

AKCJONARIUSZ ILOŚĆ AKCJI 
UDZIAŁ W 
KAPITALE 

ZAKŁADOWYM 

ILOŚĆ 
GŁOSÓW 

UDZIAŁ W 
GŁOSACH 

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

7 481 807 74,82 % 7 481 807 74,82 % 

ZAMZAW Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie. 
178 000 17,80 % 178 000 17,80 % 

Pozostali 2 340 193,00 7,38 2 340 193,00 7,38 
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 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
 

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

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

Spółka Akcyjna  przedstawia jednostkowy raport za okres od 1 lipca 2016 do 30 

września 2016 roku. 

Zarząd Spółki Polscy Inwestorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu informacje zaprezentowane w 

niniejszym raporcie sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami 

rachunkowości i innymi przepisami obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w 

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

Inwestorzy Spółka Akcyjna oraz jej wyniki finansowe. 

 

Zarząd oświadcza ponadto, że sprawozdanie z działalności Spółki Polscy 

Inwestorzy Spółka Akcyjna zawiera prawdziwy obraz rozwoju osiągnięć oraz 

sytuacji w Spółce. 

 
 
       
 

 Warszawa, 14.11.2016 roku 
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 INFORMACJE O ZASADACH PRZYJETYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU 

 

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

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

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

„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 

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

rachunkowości w porównaniu z poprzednimi raportami okresowymi 

 

Zasady rachunkowości  

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich 

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

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

koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz 

ostrożnej wyceny. 

 

Rachunek zysków i strat 

Przychody  

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze 

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

okresach, których dotyczą. 

 

Koszty  

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, 

towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane. 

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w 

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

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

kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn. 

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

zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych 

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

inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. 

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

związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną. 

 

Opodatkowanie 

Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 

od osób prawnych oraz podatek odroczony. 

 

Podatek dochodowy bieżący 

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone 

zgodnie z przepisami podatkowymi. 

 

Podatek odroczony  

Podatek odroczony naliczany jest od różnic przejściowych pomiędzy wynikiem 

finansowym a podstawa opodatkowania. 

 

Bilans 

Rzeczowe aktywa trwałe 

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

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

bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych 

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

początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub 

kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie 

odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.  

 

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

przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o 

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

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

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

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

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

wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.  

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego 

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

odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.  

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej lub degresywnej począwszy od 

miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym 

szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 

 

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

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

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

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

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

uzyskane przychody z nim związane. 

 

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe 

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

przypadku zawarcia przez jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów 

finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu 

kapitałowego u drugiej ze stron. 

Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym również pochodne instrumenty 

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

nabycia lub sprzedaży w przyszłym terminie ustalonej ilości określonych instrumentów 

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

zawarcia kontraktu.  

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu 

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

zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości 

godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. 

Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do 

następujących kategorii: 

- pożyczki udzielone i należności własne, 

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

aktywa finansowe powstałe wskutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu 

środków pieniężnych oraz obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w 

zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli 

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

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

aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. 

 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności to nie zakwalifikowane 

do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których 

kontrakty określają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz prawo do 

otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych o ile jednostka zamierza i 

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

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, dla których jest ustalony 

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

w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy 

procentowej. 

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

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

odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w 

którym nastąpiło przeszacowanie. 

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

niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia. 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o 

charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej. 

 

Uznawanie i wycena instrumentów pochodnych w bilansie 

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

stroną wiążącej umowy. W przypadku instrumentów nabytych, instrumenty te 

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

nabycia danego instrumentu lub – w przypadku instrumentów wystawionych - w 

zobowiązaniach finansowych, w wysokości ceny sprzedaży danego instrumentu.  

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

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

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

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

wartości godziwej stanowią zobowiązania finansowe i wykazywane są w 

zobowiązaniach finansowych. 

 

Wartość godziwa 

Oszacowana wartość godziwa odpowiada kwocie możliwej do uzyskania lub koniecznej 

do zapłaty w celu zbycia pozycji otwartych na dzień bilansowy.  

 

Ujęcie skutków zmian wartości godziwej i zysków lub strat z realizacji 

instrumentu 

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

pochodnych zależy od ich przeznaczenia. Instrumenty dzielą się na instrumenty 

zabezpieczające oraz instrumenty przeznaczone do obrotu. W grupie instrumentów 

zabezpieczających wyróżniane są instrumenty zabezpieczające wartość godziwą i 

instrumenty zabezpieczające przyszłe przepływy środków pieniężnych. 

 

Rzeczowe aktywa obrotowe 

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub 

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

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w 

związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich 

wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji 

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

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

dzień bilansowy. 

 

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 

ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

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

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

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień 

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

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

środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie 

lub zmniejszenie tych kosztów). 

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

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

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

 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty 

poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. 

W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad 

zafakturowanymi z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych. 

 

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

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

umowy spółki. 

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie 

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

kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. 

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

z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości 

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

jest do kosztów finansowych. 

 

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z 

wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez 

wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty 

finansowe – które wycenia się według wartości godziwej. 

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

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

długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. 

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

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

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na 

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

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

także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady 

ostrożności, obejmują w szczególności: 

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu 

świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, 

- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków 

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

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

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo 

pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub 

umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z 

tych źródeł, 

- ujemną wartość firmy, 

 

Wycena transakcji w walutach obcych 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach 

rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

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

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 

- składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych 

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

średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach 

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

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

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

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

wartości niematerialnych i prawnych. 
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 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 
 

 
RCHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

01.07.2016 
30.09.2016 

01.07.2015 
30.09.2015 

01.01.2016 
30.09.2016 

01.01.2015 
30.09.2015 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 0,00 5 937 152,83 
 

1 940 960,61 13 360 209,02 
 

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 1 775 402,64 

 
79 932,78 2 877 397,53 

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

 
38 672,65 0,00 

 

III 
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jed 

0,00 0 0,00 0 

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 4 161 750,19 

 
1 822 355,18 10 482 811,49 

 
V w tym od jednostek powiązanych 0,00 890862,65 14 224,43 1770679,16 

B Koszty działalności operacyjnej 37 536,33 5 740 546,63 

 
2 231 778,10 13 041 994,78 

 
I Amortyzacja 663,18 36 811,41 

 
41 556,80 97 784,87 

 
II Zużycie materiałów i energii 234,03 993 943,78 

 
41 419,06 1 509 814,96 

 
III Usługi obce 24 623,75 800 219,55 

 
329 019,67 1 974 981,12 

 
IV Podatki i opłaty, w tym: 0,00 3664,82 7 589,86 11289,07 

a Podatki i opłaty 0,00 3 664,82 

 
7 589,86 11 289,07 

 
b podatek akcyzowy 0,00 0 0,00 0 

V Wynagrodzenia 10 902,00 201 502,27 

 
191 445,74 641 565,85 

 
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0,00 27 523,15 

 
11 303,58 78 585,56 

 
 -emerytalne 0,00 13024,85 5 566,36 37888,09 

VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 113,37 62 562,78 

 
33 752,79 235 579,74 

 
VII

I 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 3 614 318,87 

 
1 575 690,60 8 492 393,61 

 
C Zysk (strata) ze sprzedaży -37 536,33 196 606,20 

 
-290 817,49 318 214,24 

 
D Pozostałe przychody operacyjne 5 548,09 37 594,16 

 
3 358 039,62 313 077,94 

 
I Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał. 0,00 0,00 

 
244 337,30 8 174,75 

 
II Dotacje 0,00 390,25 

 
1 653,94 1 170,73 

 
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 90,38 214,02 2 956 245,66 145587,21 

IV Inne przychody operacyjne 5 457,71 37 203,91 
 

155 802,72 303 732,46 
 

E Pozostałe koszty operacyjne 6 942,01 26 543,10 

 
29 076,84 241 351,35 

 
I Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał. 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 

 
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 
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III Inne koszty operacyjne 6 942,01 26 543,10 

 
29 076,84 241 351,35 

 
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej -38 930,25 207 657,26 

 
3 038 145,29 389 940,83 

 
G Przychody finansowe -4,58 41 718,36 

 
1 035 129,36 219 163,13 

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

 
0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

II Odsetki, w tym: 0,00 2,40 

 
75,87 7 553,49 

 
a Odsetki 0,00 2,4 75,87 7553,49 

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

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

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

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

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

V Inne -4,58 41 715,96 

 
583 852,08 211 609,64 

 
H Koszty finansowe 1,03 10 382,30 

 
4 487 000,87 49 886,63 

 
I Odsetki, w tym: 0,03 10 229,29 

 
12 819,93 46 309,67 

 
a Odsetki 0,03 10229,29 12 819,93 46309,67 

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

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

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

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

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

IV Inne 1,00 153,01 

 
1 453 160,89 3 576,96 

 
I Zysk (strata) brutto -38 935,86 238 993,32 

 
-413 726,22 559 217,33 

 
J Podatek dochodowy 95 658,24 0,00 

 
95 658,24 0,00 

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

 
0,00 0,00 

 
L Zysk (strata) netto -134 594,10 238 993,32 

 
-509 384,46 559 217,33 
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  BILANS  30.09.2016 30.09.2015 

A. AKTYWA TRWAŁE 11 609 347,90 1 053 765,98 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 4 384,75 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 241 906,30 668 688,15 

III. Należności długoterminowe 0,00 10 568,25 

IV.  Inwestycje długoterminowe 11 340 000,00 162 906,52 

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

B. AKTYWA OBROTOWE 1 322 601,28 11 274 672,23 

I. Zapasy 68,17 1 266 322,36 

II. Należności krótkoterminowe 1 316 532,91 9 042 215,73 

III. Inwestycje krótkoterminowe 258,44 930 793,63 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 741,76 35 340,51 

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

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

  AKTYWA RAZEM 12 931 949,18 12 328 438,21 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 8 134 441,00 724 606,43 

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

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

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 11 320 000,00 0,00 

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

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

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

VII. Zysk (strata) netto -509 384,46 559 217,33 

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

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 4 797 508,18 11 603 831,78 

I. Rezerwy na zobowiązania 9 225,00 152 378,04 

II. Zobowiązania długoterminowe 259 962,03 1 332 827,27 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 4 528 321,15 10 116 582,28 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 2 044,19 

  PASYWA RAZEM 12 931 949,18 12 328 438,21 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 
01.07.2016 
30.09.2016 

01.07.2015 
30.09.2015 

01.01.2016 
30.09.2016 

01.01.2015 
30.09.2015 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 
3 853 376,86 

 
485 613,11  

 
-2 676 174,54 

 
165 389,10  

 

I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 
3 853 376,86 

 

485 613,11  

 

-2 676 174,54 

 

165 389,10  

 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 
8 134 441,00 

 
724 606,43  

 
8 134 441,00 

 
724 606,43  

 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)  
8 134 441,00 

 

724 606,43  

 

8 134 441,00 

 

724 606,43  

 

 

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIEŻNYCH (metoda pośrednia) 
01.07.2016 
30.09.2016 

01.07.2015 
30.09.2015 

01.01.2016 
30.09.2016 

01.01.2015 
30.09.2015 

 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  

I. Zysk / Strata netto 
-38 935,86 

 

238 993,32  

 

-509 384,46 

 

559 217,33  

 

II. Korekty razem  
-44 741,35 

 

-122 583,87  

 

-35 059,88 

 

168 893,78  

 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 
-83 677,21 

 

116 409,45  

 

-544 444,34 

 

728 111,11  

 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej    

I. Wpływy 
0,00 

 

0,00  

 

570 829,70 

 

0,00  

 

II. Wydatki 
0,00 

 

0,00  

 

20 000,00 

 

328 393,93  

 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 
0,00 

 
0,00  

 
550 829,70 

 
-328 393,93  

 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

I. Wpływy 
80 025,03 

 

-105 00,00  

 

-424 974,97 

 

-315 000,00  

 

II. Wydatki 
0,03 

 

26 907,3  

 

12 485,67 

 

83 594,38  

 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (I-II) 
80 025,00 

 
-131 907,36  

 
-437 460,64 

 
-398 594,38  

 

D. Przepływy pieniężne netto razem 
-3 652,21 

 

-15 497,91  

 

-431 075,28 

 

1 122,80  

 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 
-3 652,21 

 

-15 497,91  

 

-431 075,28 

 

1 122,80  

 

F. Środki pieniężne na początek okresu 
3 910,65 

 
277 137,08  

 
431 333,72 

 
260 516,37  

 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 
258,44 

 

261 639,17  

 

258,44 

 

261 639,17  
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 ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA WRAZ Z OPISEM 

NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O 

NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

 

W okresie od 1 lipca 2016 do 30 września 2016 r. Spółka Polscy Inwestorzy S.A. 

zanotowała stratę netto w wysokości -134 594,10 zł wobec zysku netto w III kwartale 

2015 roku w wysokości 238 993,32 zł. 

Wpływ na taki wynik między innymi ma pozycja : 

„ Koszty działalności operacyjnej „ - 37 536,33, odroczony podatek dochodowy  

95 658,24 zł.  

Przychody ze sprzedaży za III kwartał 2016 roku wyniosły 0,00 zł a w analogicznym 

okresie 2015 roku wyniosły  5 937 152,83 zł. 

 

Należności krótkoterminowe Emitenta wynoszą 1 316 532,91 zł. W głównej mierze na 

wysokość tej pozycji składają się należności z tytułu dostaw i usług 1 218.460,15 zł, 

inne 98 072,76 zł w tym w głównej mierze ulga na złe długi 96.292,26 zł. Zobowiązania 

krótkoterminowe 4 528 321,15 zł to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dostaw i 

usług – 3 767.250,50 zł , podatki 100.919,29 zł oraz kredyt 430.000,00. 

 

Wpływ na taki wyniki miało ograniczenie podstawowej działalności operacyjnej Spółki w 

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

Emitent jednocześnie wyjaśnia, iż rozpoznaje rynek prowadzonej działalności i rozważa 

podjęcie kroków celem pozostania w tym segmencie. W związku z powyższym Emitent 

przedstawiając wyniki Spółki Polscy Inwestorzy S.A ich zmienną w stosunku do 

wcześniejszych okresów sprawozdawczości wyjaśnia, iż jest to spowodowane 

chwilowym brakiem inwestycyjnym w prowadzonej działalności w związku ze zmianami 

i restrukturyzacją Spółki jak i rozpoznaniem rynku celem weryfikacji dalszej kontynuacji 

w tym segmencie.  

Emitent w okresie sprawozdawczym nie posiadał klientów, odbiorców ani nie 

kontynuował rozmów i inwestycji z podmiotami z poprzednich okresów 

sprawozdawczych lecz nie wyklucza powrotu do rozmów z byłymi inwestorami i 

ewentualnymi partnerami biznesowymi. 

 

Do najważniejszych wydarzeń tego okresu należą: 

 W dniu 01.07.2016 r. Emitent poinformował raportem bieżącym nr 30/2016 że w 

dniu 30.06.2016r. Spółka objęła 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji imiennych 
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pieniężnych serii E o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda o łącznej 

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

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

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000547450. 

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

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

wyniosła 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

Nabyte przez Emitenta obligacje serii E zostały wyemitowane na mocy Uchwały 

Zarządu Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w drodze oferty prywatnej skierowanej do 

oznaczonego adresata. Obligacje zostały wydane w formie dokumentu, 

przekazanego Emitentowi w dniu 30.06.2016r. Obligacje nie są oprocentowane. 

Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 30.06.2018r. Cena wykupu 

obligacji będzie uzależniona od notowań akcji na rynku publicznym. 

 

Emitent poinformował, że spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. jest 

akcjonariuszem większościowym Emitenta. 

Wartość wykupu obligacji określona jest przy pomocy wzoru arytmetycznego w 

którym jedyną zmienną jest wartość kursu akcji spółki Polscy Inwestorzy S.A. w 

obrocie na rynku NewConnect, co powoduje, że wartość obligacji faktycznie 

uzależniona jest od wartości kursu tych akcji. 

Warunki emisji obligacji określają, że dla wyliczenia wartości wykupu przyjmuje się 

średnią z co najmniej 20 sesji poprzedzających dzień wykupu (dzień ustalenia 

wartości obligacji).  Zgodnie z treścią warunków emisji cena wykupu za 1 obligację 

w każdym przypadku nie może być niższa niż 0,70 zł 

W związku z wyceną obligacji serii E dokonaną na dzień 30.06.2016r. stosownie do 

postanowień warunków emisji doszło do zmian w aktywach Emitenta co dało sumę 

bilansową na poziomie wskazanym w tabeli Bilans. Nabycie obligacji ma charakter 

inwestycyjny. Zważywszy na warunki wykupu, Emitent wskazuję , iż za cenę 20.000 

zł zostało dokonane objęcie obligacji natomiast a na dzień 30.06.2016r. ze względu 

na wysokość kursu akcji spółki Polscy Inwestorzy S.A. obligacje zostały wycenione 

na poziomie 7.020.000 zł. 
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 W dniu 01.07.2016 r. Emitent jako Pożyczkobiorca zawarł umowę pożyczki 

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

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

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

oprocentowana w wysokości 3 % w skali roku. Wypłata pożyczki nastąpiła w dniu 

01.07.2016 r. Spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. jest akcjonariuszem 

większościowym Emitenta. 

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

Gospodarczy KRS w dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści 

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2016 r. Sąd Rejestrowy 

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

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

Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki w zakresie następujących 

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

§ 2 

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

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

2. Siedzibą spółki jest Warszawa. 

3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

 

§ 5 

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

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

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

każda akcja. 

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

proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym 

przekształcanej Spółki i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z 

ograniczoną odpowiedzialności. 

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

okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami 

alfabetu. 

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

dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma 

prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. 
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§ 17 

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

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

lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich 

urzędowania. 

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

Rady Nadzorczej. 

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

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

członków przez samą Radę Nadzorczą, pod warunkiem zatwierdzenia zmian na 

najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Kadencja członka Rady Nadzorczej, 

powołanego w miejsce ustępującego lub odwołanego członka Rady Nadzorczej 

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

Nadzorczej. 

 

§ 21 

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

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

Dopuszczalne jest ponowne powołanie tych samych osób na następne kadencje 

Zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji 

Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków 

Zarządu. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

którą jest Warszawa.  

Zarząd Emitenta informuje, że aktualny adres siedziby Spółki to: 
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POLSCY INWESTORZY S.A. 

ul. Emilii Plater 53 

00-113 Warszawa 

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

aktualnie jest następujący: www.polinw.pl 

Emitent informuje, również, że zmianie uległ adres poczty elektronicznej Spółki, który 

aktualnie jest następujący: biuro@polinw.pl 

Aktualne dane teleadresowe Spółki to: 

POLSCY INWESTORZY S.A.  

Emilii Plater 53 

0-113 Warszawa 

tel. 790 369 441 

email: biuro@polinw.pl 

www: www.polinw.pl 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejestrowy KRS zmian Statutu Spółki 

wynikających z uchwały nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 

16.06.2016r. w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki przy 

jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału 

zakładowego Spółki. 

 W dniu 10 listopada 2016 roku Emitent poinformowała raportem bieżącym nr 

18/2016 że, w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem 

kwartalnym za III kwartał 2016r., którego publikacja przewidziana jest na dzień 

14.11.2016r., Zarząd Emitenta w dniu 10.11.2016r. podjął decyzję o dokonaniu na 

dzień 30.09.2016r. aktualizacji z tytułu wzrostu wartości aktywów finansowych 

Spółki, o kwotę 4.320,000 zł. 

http://www.polinw.pl/
mailto:biuro@polinw.pl
mailto:biuro@polinw.pl
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Zwiększeniem wartości aktywów objęte są aktywa Emitenta w postaci 20.000 

(dwadzieścia tysięcy) obligacji imiennych pieniężnych serii E spółki Słoneczne 

Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Do tej pory 

wartość tych aktywów ujawniona w księgach Spółki oraz w raporcie kwartalnym za II 

kwartał 2016r. wynosiła 7.020.000 zł 

Wartość tego aktywa finansowego w księgach Emitenta szacowana jest zgodnie z 

ich wartością wykupu ustalaną stosownie do warunków emisji obligacji serii E. 

Wartość wykupu obligacji określona jest przy pomocy wzoru arytmetycznego w 

którym jedyną zmienną jest wartość kursu akcji spółki Polscy Inwestorzy S.A. w 

obrocie na rynku NewConnect, dla wyliczenia wartości wykupu obligacji przyjmuje 

się średnią z co najmniej 20 sesji poprzedzających dzień wykupu (dzień ustalenia 

wartości obligacji). Zgodnie z treścią warunków emisji cena wykupu za 1 obligację w 

każdym przypadku nie może być niższa niż 0,70 zł . 

Emitent wyjaśnia, że zgodnie z dokonaną analizą na dzień 30.09.2016r. wartość 

obligacji serii E spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. wyniosła 11.340,000 zł 

W konsekwencji opisanego powyżej zwiększenia wartości aktywów finansowych, 

wynik finansowy Emitenta uległ zwiększeniu o 4.320,000 zł. 

Emitent poinformował, że będzie dokonywał okresowej wyceny wartości aktywa 

finansowego w postaci obligacji serii E spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w 

okresach kwartalnych ze względu na uzależnienie tej wartości od zmiennego kursu 

akcji spółki Polscy Inwestorzy S.A. notowanych na ryku NewConnect. 

 

W związku z wyceną obligacji serii E dokonaną na dzień 30.09.2016r. stosownie do 

postanowień warunków emisji doszło do zmian w aktywach Emitenta co dało sumę 

bilansową na poziomie wskazanym w tabeli „Bilans” 

Nabycie  obligacji ma charakter inwestycyjny.  

 

Zważywszy na warunki wykupu, Emitent wskazuję , iż za cenę 20.000 zł zostało 

dokonane objęcie obligacji natomiast a na dzień 30.09.2016r. ze względu na 

wysokość kursu akcji spółki Polscy Inwestorzy S.A.  obligacje zostały wycenione na 

poziomie 11.340.000 zł. 

W związku z powyższym Emitent poczynił takie kroki, które umożliwią Spółce dalszy 

rozwój oraz perspektywę do podejmowania kolejnych inwestycji na przyszłość. 
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 STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ 

 

Emitent nie publikował prognoz finansowych. 

 

 

 OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ 

HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI 

 

Nie dotyczy. 

 

 INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE INICJATYW 

NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W 

PRZEDSIĘBIORSTWIE W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ 

DZIAŁALNOŚCI 

 
W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka nie podejmowała działań w obszarze 

rozwiązań innowacyjnych. 

 

 OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK 

PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI 

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

 INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ 

EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

 
 

Na dzień 30.09.2016 r. Spółka Polscy Inwestorzy S.A. nie zatrudniała żadnych osób.  

 

 

 

 

 

Warszawa, 14 listopada 2016 roku 

 

Mateusz Kierzkowski 

Prezes Zarządu 
Polscy Inwestorzy S.A. 

 


