
1) Kiedy zostanie opublikowana strategia spółki, gdyż trwa to już bardzo długo? 

W chwili obecnej Spółka nie posiada strategii i Zarząd nie jest w stanie określić dokładnego terminu 

jej przygotowania i przyjęcia. O fakcie opracowania i przyjęcia strategii Zarząd Spółki niezwłocznie 

poinformuje w formie raportu bieżącego.   

 

2) Jaki będzie jej profil działalności. 

Zarząd nie jest w stanie na chwilę obecną określić przyszłego profilu działalności Spółki. 

 

3) W czytanej ostatnio odpowiedzi na prośbę innego akcjonariusza brak jest jakichkolwiek 

konkretów, jednak piszecie o tym że akcjonariusze będą z tych decyzji zadowolenia a zatem proszę 

o szczegóły. 

W ramach  kwestii informacyjnych chcielibyśmy tylko stwierdzić, że w ostatniej odpowiedzi na 

pytania akcjonariusza opublikowanej w formie raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 23 marca 2017 

roku Zarząd nie użył stwierdzenia, że akcjonariusze będą zadowoleni z podjętych decyzji.  

Jednak niezależnie od powyższego, Zarządowi Spółki oczywiście zależy zarówno na dobru Spółki, jak i 

dobru wszystkich jej akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych i  podejmując decyzję o 

dalszej strategii rozwoju na pewno będzie brał pod uwagę wybór odpowiedniego profilu działalności 

dostosowanego do możliwości Spółki, który w ocenie Zarządu będzie mógł się przełożyć na poprawę 

wyników finansowych Spółki. 

O podjęciu wszelkich wiążących  decyzji związanych z przyszłą działalnością Spółki Zarząd 

niezwłocznie poinformuje w formie raportu bieżącego. 

 

4) Jak chcecie poprawić kontakt z potencjalnymi inwestorami by ich zachęcić do nabywania akcji 

waszej spółki? 

Spółce zależy na kontakcie ze wszystkimi akcjonariuszami, w tym akcjonariuszami  mniejszościowymi 

dlatego terminowo publikuje wymagane przepisami prawa raporty bieżące i okresowe oraz udziela 

odpowiedzi na pytania zadawane akcjonariuszy. O wszelkich przyszłych istotnych informacjach 

dotyczących Spółki, podobnie jak dotychczas, Zarząd Emitenta będzie na bieżąco informował w 

postaci raportów bieżących i okresowych publikowanych w ramach stosownych regulacji 

przewidzianych dla spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. 

Zarząd nie przewiduje podejmowania innych działań celem zachęcania inwestorów do podejmowania 

przez nich określonych decyzji inwestycyjnych, w tym dotyczących ewentualnego nabywania akcji 

Spółki. 

 

5) Czy spółka planuje wprowadzić politykę dywidendową po wznowieniu działalności operacyjnej? 

Na chwilę obecną Zarząd Spółki nie planuje wprowadzenia polityki dywidendowej, ale jednocześnie 

pragnie zwrócić uwagę, że podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej wypłaty dywidendy z zysku 

osiągniętego za dany rok obrotowy leży w gestii Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Spółki, a co za 

tym idzie jej akcjonariuszy. 


