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1. PODSUMOWANIE III KWARTAŁU 2016 ROKU. 
 

 

Szanowni Państwo,  

 

W imieniu Spółki ARRINERA S.A. przedstawiamy niniejszy raport kwartalny, podsumowujący 

osiągnięcia III kwartału 2016 r.  Jest to pierwszy raport prezentowany Państwu w nowym składzie 

Zarządu Emitenta. Funkcję Prezesa Zarządu zaczął pełnić Piotr Gniadek a Piotr Robert Frankowski 

dołączył do zespołu jako Członek Zarządu.  W nowym składzie będziemy realizować główny cel 

Emitenta aby polska marka Arrinera stała się globalną marką w świecie motoryzacji.  

Zarząd w III kwartalne 2016 r. rozpoczął proces homologacji National GT3 wersji wyścigowej 

samochodu Arrinera Hussarya GT.  Poprzez otrzymanie stosownych certyfikacji, główny produkt 

Spółki, będzie mógł brać udział w zawodach motosportowych podczas największych imprez tego typu 

na świecie. Homologacja National GT3 zwiększy rynek nabywców na samochód wyścigowy Arrinera 

Hussarya GT oraz spopularyzuje markę i produkt. 

Realizując kolejne etapy strategii promocyjnej i sprzedażowej Emitent  

opracowywał nową stronę internetową (www.arrinera.com) ze  szczegółową ofertą sprzedaży  

produktu samochodu wyścigowego klasy GT. Wszystkie  podejmowane przez Zarząd Spółki działania 

mają na celu zwiększenie rynku nabywców produktu Emitenta. 

Ponadto Zarząd Emitenta podjął  działania i rozmowy zmierzające do pozyskania  inwestora 

dla Spółki. Środki umożliwiające zwiększenie kanałów sprzedażowych oraz rozpoczęciu produkcji 

Spółka chce pozyskać poprzez inwestora,  który obejmie akcje Emitenta. O realizacji rozmów i 

pozyskaniu środków Zarząd Spółki będzie informował na bieżąco stosownymi raportami. W tym celu z 

inicjatywy akcjonariusza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 3 listopada 2016 roku 

podjęło uchwałą nr 3 decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego  o emisję akcji serii H w 

wysokości do 1.000.000 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.000.000 (jednego 

miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) 

każda akcja.  

Należy wskazać, że aktywności o których mowa powyżej, są jedynie częścią działań 

podejmowanych przez Spółkę oraz jej Zarząd w raportowanym okresie. Zarząd Emitenta ma nadzieję, 

że podjęte działania będą mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację ekonomiczną Spółki.   

http://www.arrinera.com/
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           Zachęcamy więc Państwa do zapoznania się z pełną treścią niniejszego raportu kwartalnego 

ARRINERA S.A. za III kwartał 2016 r., który daje rzetelny obraz sytuacji Emitenta. Przedstawione w nim 

informacje prosimy wziąć pod uwagę przy podejmowanych przez Państwa decyzjach inwestycyjnych.    

 
Z poważaniem   

 
Prezes Zarządu 

Piotr Gniadek 

 
 

Członek Zarządu 

Piotr Robert Frankowski   
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

2.1. Dane Spółki 

Firma:  ARRINERA  

Forma prawna:  Spółka Akcyjna  

Kraj siedziby:  Polska  

Siedziba:  02-530 Warszawa  

Adres:  Alfreda Nobla  9  lok  1 

Tel.   + 48 22 760 04 33  

fax:  +48 22 203 5393 

Internet:  www.arrinera.pl  

E-mail:  ri@arrinera.com 

KRS:  0000378711  

REGON: 142755369  

NIP:  5222971669 

  

2.2. Zarząd na dzień 30.09.2016 r. 

 

Na dzień 30.09.2016 r. Zarząd Spółki sprawował funkcje  w następującym składzie:  

- Pan Łukasz Tomkiewicz na stanowisko Prezesa Zarządu, 

- Pan Piotr Gniadek na stanowisko Członka Zarządu. 

 

W dniu 24 października 2016r. Pan Łukasz Tomkiewicz zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 

Emitenta. dniu 24 października 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie art. 368 § 4 

k.s.h. oraz § 22 ust.2.1 Statutu Spółki podjęła Uchwałę nr 1 z dnia 24.10.2016r. dotyczącą powołania 

na stanowisko Prezesa Zarządu Arrinera S.A. Pana Piotra Gniadek oraz dotyczącą powołania na 

stanowisko Członka Zarządu Pana Piotra Roberta Frankowskiego.   

 

 

2.3. Rada Nadzorcza 

 

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie: 

- Andrzej Wojno - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

- Mariusz Matusiak - Członek Rady Nadzorczej,  

mailto:ri@arrinera.com
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- Tomasz Swadkowski - Członek Rady Nadzorczej,  

- Wojciech Tomikowski- Członek Rady Nadzorczej, 

- Dariusz Burciu - Członek Rady Nadzorczej 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w takim samym 

składzie jak podany wyżej. 
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3. STRUKTURA AKCJONARIATU 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco: 

Lp. Imię i nazwisko 

akcjonariusza 

Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym  

(w proc.) 

Udział w głosach 

(w proc.) 

1 Erne Ventures S.A. * 
 

2 938 066  69,95 %  69,95%  

2 Tomasz Swadkowski 400 000  9,52 %  9,52 %  

3 Pozostali 861 934  20,53 %  20,53 % 

 RAZEM 4 200 000 100 % 100 % 

           * z podmiotami zależnymi 

4. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA  

STRUKTURA EMITENTA 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent tworzy następującą grupę 

kapitałową.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRINERA S.A. 

FUND1 ARRINERA  

S.A. S.K.A 

 

Arrinera S.A.) ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING LIMITED 

ARRINERA AUTOMOTIVE S.A. 

ARRINERA RACING 

 LIMITED 

Arrinera S.A.) 

ARRINERA AERODYNAMICS SP. Z O.O. 
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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 dzień sporządzenia raportu przedstawia się 
następująco: 
 

Lp. Imię i nazwisko/nazwa 
akcjonariusza 

Udział w kapitale 
zakładowym  
(w proc.) 

Udział w głosach (w 
proc.) 

1 Arrinera S.A 100 100 

 RAZEM 100 100 

 
 
II. Arrinera Racing Ltd. 
 
Forma prawna: Limited Company with Share Capital 
Siedziba: Innovation Centre Gallows Hill, Warwick, CV34 6UW, United Kingdom 
Company Registration Number 09889686 
 
Struktura akcjonariatu Arrinera Racing Limited na dzień sporządzenia raportu przedstawia się 
następująco: 
 

Lp. Imię i nazwisko/nazwa 
akcjonariusza 

Udział w kapitale 
zakładowym  
(w proc.) 

Udział w głosach (w 
proc.) 

1 Arrinera S.A 100 100 
 RAZEM 100 100 

 
 
III. Arrinera Automotive Holding Ltd 
 
 
Forma prawna: Limited Company 
Siedziba: Innovation Centre  Silverstone Park Towcester NN12 8GX Northants United Kingdom 
Company Registration Number 08783213 
 
 
Struktura akcjonariatu ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING Ltd na dzień sporządzenia raportu 
przedstawia się następująco:  
 

 

Lp. Imię i nazwisko/nazwa 
akcjonariusza 

Udział w kapitale 
zakładowym  

Udział w głosach (w 
proc.) 
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(w proc.) 

1 FUND1 VENO S.A. S.K.A 69,81 69,81 

2 Pozostali 30,19 30,19 
 RAZEM 100 100 

 
IV. Arrinera Automotive spółka akcyjna  
 
Forma prawna: spółka akcyjna 
Siedziba: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa KRS: 0000302462 
 
Struktura akcjonariatu ARRINERA AUTOMOTIVE S.A. na dzień sporządzenia raportu przedstawia się 
następująco: 
 

Lp. Imię i nazwisko/nazwa 
akcjonariusza 

Udział w kapitale 
zakładowym  
(w proc.) 

Udział w głosach (w proc.) 

1 ARRINERA 
AUTOMOTIVE 
HOLDING PLC 

93,64   93,64 

2 Arrinera S.A.  6,36 6,36 

 RAZEM 100 100 
 

W dniu 28 października 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arrinera Automotive 

Spółki Akcyjnej dokonało uchwaliło zmianę nazwy spółki na Arrinera Technology Spółka Akcyjna.    

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 dzień sporządzenia raportu przedstawia 

się następująco: 

Lp. Imię i nazwisko/nazwa 
udziałowca 

Udział w kapitale 
zakładowym  
(w proc.) 

Udział w głosach (w proc.) 

1 ARRINERA 
AUTOMOTIVE S.A. 

50,03   50,03 

2 Świętokrzyski 
Inkubator Technologii 
S.A. 

49,97 49,97 

 RAZEM 100 100 
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5.  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

Dotyczące informacji finansowych i danych za III Kwartał 2016 roku. 

 

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przedstawia raport za okres od  

1 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r., na który składają się: 

 Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2016 r. wraz z danymi 

porównywalnymi za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego,  

 Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2016 r. wraz z 

danymi porównywalnymi za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego,  

 Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 

wyniki finansowe, 

 Informację Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent 

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

 

 

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, 

wybrane informacje finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi 

zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową Emitenta oraz wynik finansowy. 

 

 

 

Z poważaniem   
 

Prezes Zarządu 

Piotr Gniadek 

 
 

Członek Zarządu 

Robert Frankowski   
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6. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM 

INFORMACJE O STOSOWANYCH ZASADACH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI 

Raport za III kwartał 2016 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych.  

Skrócone sprawozdania finansowe obejmują okres od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r. oraz dane 

porównawcze za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. 

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie  

z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 330). Poniżej 

przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, ustalenie wyniku finansowego oraz sposób 

sporządzenia sprawozdania finansowego, jaki przyjęty został przy sporządzaniu sprawozdania 

finansowego za III kwartał 2016 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie zmieniała 

stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2015 

roku. 

Przyjęte zasady rachunkowości: 

a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe. 

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub 

kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. 

Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 3 500 zł objęte są ewidencją 

bilansową  

i umarzane są w 100% w momencie zakupu. 

b) Zapasy 

Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące. 

Zapasy wyceniane są według cen zakupu lub kosztu wytworzenia nie wyższych od cen 

sprzedaży netto. W przypadku, gdy zapasy utraciły swoje cechu użytkowe lub przydatność, 

podlegają wahaniom kursów giełdowych lub obniżce cen spowodowanej konkurencją a także 

gdy zalegają dłużej niż jeden rok na skutek braku zbytu to ceny nabycia, zakupu lub koszty 
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wytworzenia podlegają odpisom aktualizacyjnym do wysokości możliwych do uzyskania cen 

sprzedaży netto. 

c) Należności 

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są  

w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.  

 

d) Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Spółka tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, 

lecz przypadające na rok obrotowy, (zgodnie z zasadą współmierności), koszty.   
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7. DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE : RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, 

BILANS, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE, PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 

 ZAPREZENTOWANE JAKO ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO RAPORTU KWARTALNEGO 
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8. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA, WRAZ 

Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM 

CHARAKTERZE, MAJĄCYM WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

W okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r. Arrinera Spółka Akcyjna osiągnęła stratę  

w wysokości -238 042,81 zł, a narastająco od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. w wysokości -746.221,10 

zł, co spowodowane jest głównie znikomymi przychodami spółki (3.000 zł)  

w stosunku do ponoszonych kosztów związanych z produkcją supersamochodu oraz działaniami 

związanymi z rozpoznawalnością  marki.  Znacznie wzrosły sumy bilansowe, które na dzień 30.09.2016 

r. wynoszą 15.977.251,23 zł w stosunku do 8.629.451,62 zł wykazanej na dzień 30.09.2015 r. tj. o 

85,15 %, co spowodowane jest dokonanymi inwestycjami w jednostkach powiązanych.  

 

W okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r. Grupa Kapitałowa Arrinera Spółka Akcyjna 

osiągnęła stratę w wysokości  -790.790,23 zł, a narastająco od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. stratę w 

wysokości -2 652 798, 26 zł, co spowodowane jest głównie niskimi przychodami Grupy (16.674,34zł) 

w stosunku do ponoszonych kosztów związanych z przygotowaniem do produkcji samochodu 

wyścigowego  oraz działaniami związanymi z rozpoznawalnością marki.  Suma bilansowa na dzień 

30.09.2016 r. wynosi 23.296.215,53 zł i w stosunku do analogicznego okresu (17.770.953,12 zł na 

dzień 30.09.2015 r.) jest wyższa o 31,09 %, co spowodowane jest dokonanymi inwestycjami w 

jednostkach powiązanych.  

 

Wynik finansowy ulegnie poprawie w momencie ukończenia samochodu wyścigowego i rozpoczęcia 

jego sprzedaży.  

 

Działania Zarządu w III kwartalne 2016 r. były nakierowane na udoskonalanie samochodu 

wyścigowego Arrinera Hussarya GT oraz jego promocję.  
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ISTOTNE ZDARZENIA W III KWARTALE 2016 R. 

 Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30.06.2016 roku 

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu do 

raportu EBI 13/2016 przekazał protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego i odbytego           

w dniu 30 czerwca 2016 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy 

każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże 

akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw"                                    

i "wstrzymujących się".  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 20 dokonało zmiany w § 20 ust. 1 statutu Spółki.  

Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie.  

Dotychczasowa treść § 20 ust.1 Statutu Spółki: 

"W przypadku, gdy VENO S.A. z siedzibą w Warszawie utraci osobiste prawo powołania 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wówczas wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonywany 

jest większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu." 

Uchwalona treść § 20 ust. 1 Statutu Spółki:  

„W przypadku, gdy ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie utraci osobiste prawo powołania 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wówczas wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonywany 

jest większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. 

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.  

Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. 

 Powołanie członków Rady Nadzorczej 

 

Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie w raporcie EBI nr 14/2016 poinformował, iż Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 roku w związku z upływem kadencji powołało członków 
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Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Do Rady Nadzorczej zostali powołani Pan Wojciech Tomikowski 

(uchwałą nr 17) oraz Pan Mariusz Matusiak (uchwałą nr 18). Powołane osoby były członkami Rady 

Nadzorczej poprzedniej kadencji. 

W załączeniu do wskazanego raportu Emitent przekazał informacje, o których mowa art. 18 ustawy 

Kodeks Spółek Handlowych oraz § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 

pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.  

Życiorys zawodowy został opublikowany również na stronie internetowej Spółki pod adresem: 

http://www.arrinera.pl 

 

 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu w 30.06.2016 roku 

Zarząd Spółki ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazał w załączeniu do raportu 

ESPI nr 5/2016 wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2016 roku. 

 Informacja nt. sytuacji Arrinera Automotive Holding Limited 

Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") w nawiązaniu do raportu EBI nr 

11/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku i procesu związanego z petycją złożoną przez pana David Mapley, 

w raporcie ESPI nr 6/2016 poinformował , zgodnie z sugestią Organizatora Alternatywnego Systemu 

Obrotu, aby informować Akcjonariuszy o wszystkich kwestiach związanych z otwarciem likwidacji 

Arrinera Automotive Holding Limited przez pana David Mapley’a oraz wyznaczenia daty rozpatrzenia 

tej petycji na dzień 13 czerwca 2016 roku, że w tym dniu odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu, na 

którym to Sąd nie podjął jakichkolwiek wiążących decyzji, co do otwarcia likwidacji Arrinera 

Automotive Holding Limited (dalej "AAH") i zdecydował, że data kolejnego posiedzenia Sądu będzie 

wyznaczona po dniu 25 lipca 2016 roku, po uwzględnieniu dostępności obu stron. 

Do dnia 4.07.2016 roku pan David Mapley miał możliwość złożenia wyjaśnień, z których to skorzystał. 

Zarząd Emitenta ponadto poinformował, że o dalszym procedowaniu w przedmiotowej kwestii będzie 

informował Akcjonariuszy na bieżąco stosownymi raportami bieżącymi. 

 

 

http://www.arrinera.pl/
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 Powołanie członków Rady Nadzorczej 
 

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwany dalej: Emitent, Spółka) w załączeniu 

do raportu EBI nr 15/2016 poinformował, iż w dniu 4 lipca 2016 roku 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. 

 

 Informacja nt. sytuacji Arrinera Automotive Holding Limited 
 

Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") w nawiązaniu do raportu nr 11/2016                    

z dnia 06 czerwca 2016 roku w systemie EBI oraz raportu nr 6/2016 z dnia 05 lipca 2016 roku w 

systemie ESPI dotyczącego sytuacji Arrinera Automotive Holding Limited oraz złożenia przez pana 

David Mapley’a - byłego Dyrektora Finansowego Arrinera Automotive Holding Limited (dalej "AAH") - 

petycji (wniosku) o otwarcie likwidacji AAH, w raporcie ESPI nr 7/2016 poinformował, że w dniu 17 

sierpnia 2016 roku otrzymał informacje, iż termin rozprawy sądowej w sprawie likwidacji AAH w 

oparciu o przepisy prawa angielskiego został wyznaczony na dzień 29 listopada 2016 roku. O dalszym 

procedowaniu w przedmiotowej kwestii, Zarząd Emitenta będzie informował Akcjonariuszy na 

bieżąco stosownymi raportami bieżącymi 

Zarząd Emitenta poinformował, że ewentualna, wysoce nieprawdopodobna likwidacja AAH, nie 

zagrozi przy tym realizacji przez Emitenta projektu samochodu wyścigowego Arrinera Hussarya. W 

ewentualnym procesie likwidacji AAH pan David Mapley, jako mniejszościowy wspólnik (posiadający 

obecnie 1 proc. udziału  w kapitale zakładowym AAH), nie może bowiem przejąć jakichkolwiek 

aktywów istotnych dla realizacji tego projektu. 

W ocenie Zarządu Emitenta podjęcie działań zmierzających do likwidacji AAH jest próbą osiągnięcia 

przez pana Davida Mapley’a celów do których nie służy instytucja likwidacji spółki. Pan David Mapley 

próbuje bowiem - w ocenie Emitenta - skłonić w ten sposób AAH i pośrednio także Arrinera S.A. do 



 

18 

 

zaspokojenia jego roszczeń finansowych, które w ocenie Zarządu Arrinera S.A. są całkowicie 

nieuzasadnione.  

Zarząd Emitenta wskazał, że według jego wiedzy AAH podejmuje i zamierza podejmować wszelkie 

działania prawne celem doprowadzenia do odrzucenia przez sąd wniosku otwarcie procedury 

likwidacyjnej AAH. 

 Rozpoczęcie procesu homologacji 

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwany dalej: Emitent, Spółka) w raporcie 

ESPI nr8/2016 poinformował, iż w dniu 22 września 2016 roku podjął uchwałę o rozpoczęciu procesu 

homologacji wersji wyścigowej samochodu Arrinera Hussarya GT. Procedura ta będzie odbywała się w 

kilku etapach, a rozpocznie ją proces przyznawania homologacji National GT3 przez ÖAMTC w Austrii.  

Po jej uzyskaniu będą możliwe starty Arrinera Hussarya GT w następujących seriach wyścigowych: 

24series, Dutch Supercar Challenge, GT Open, DMV GTC, British GT Championship, potencjalnie VLN              

w Niemczech, a także seriach wyścigowych pozwalających na starty samochodów GT3 w Azji oraz                      

w USA.  

Zarząd Emitenta podjął decyzje o wszczęciu procedury homologacyjnej z uwagi na fakt, iż poprzez 

otrzymanie stosownych certyfikacji, główny produkt Spółki samochód Arrinera Hussarya GT, będzie 

mógł brać udział w zawodach motoryzacyjnych podczas największych imprez tego typu na świecie. 

Homologacja National GT3 zwiększy rynek nabywców na supersamochód wyścigowy Arrinera 

Hussarya GT oraz spopularyzuje markę i produkt Emitenta. 

9. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISYJNYCH I KOMENTARZ EMITENTA ODNOŚNIE 

STOPNIA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ ICH HARMONOGRAM. 

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa  §10 pkt 13A Załącznika nr 

1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

10. PROGNOZY FINANSOWE. 

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Spółka nie publikowała prognoz wyników 

finansowych. 
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11. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH 

WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE. 

W okresie objętym przedmiotowym raportem Emitent nie podejmował działań w obszarze 

rozwiązań innowacyjnych. Natomiast produkt, jaki tworzy Emitent nosi znamiona innowacji            

w odniesieniu do rynku motoryzacyjnego w Polsce i na świecie.  

 

12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU 

NA PEŁNE ETATY 

Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie zatrudniała osób na pełny etat. Osoby 

współpracują ze spółką w oparciu o powołanie do organów spółki lub w oparciu o umowy 

cywilnoprawne.    

 

Z poważaniem   
 

Prezes Zarządu 

Piotr Gniadek 

 
 

Członek Zarządu 

Robert Frankowski   

 

 

                 Warszawa, dnia 14.11.2016 roku 

 


