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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Tabela 1 Podstawowe dane Hetan Technologies S.A.

Firma Hetan Technologies S.A.

Siedziba
Ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Telefon +48 22 390 58 85

Fax +48 22 390 58 81

Adres poczty elektronicznej hetan_tech@vp.pl 

Adres strony internetowej www.hetan.pl

Sąd Rejestrowy
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS 0000526241

NIP 8971768676

REGON 021416023

Profil  prowadzonej  działalności  Hetan  Technologies  S.A.  wymaga  uzyskania
zaświadczenia  o wpisie  do  rejestru  przedsiębiorców  telekomunikacyjnych
wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 11 ust.
1  w  związku  z art.  12  ust.  3  ustawy  z  dnia  16  lipca  2004  r.  Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Numer Spółki w rejestrze
przedsiębiorców telekomunikacyjnych to 9 467. 

Czas trwania Spółki, zgodnie z § 3 ust. 2 Statutu Spółki, jest nieoznaczony.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, zgodnie z § 6
Statutu Emitenta, wynosi 2.631.814,70 zł i dzieli się na 26.318.147 akcji zwykłych
na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Władze  Spółki  składają  się  z  organów  zarządzających  i  nadzorczych.  Organem
zarządzającym jest Zarząd. Organem nadzorczym jest Rada Nadzorcza. 

http://www.hetan.pl/
mailto:hetan_tech@vp.pl
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Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodzą:

Obecnie : 

 Prezes Zarządu –od dnia 08.07.2016r. Mateusz Kierzkowski
           

Na  dzień  sporządzenia  niniejszego  raportu  w  skład  Rady  Nadzorczej  Spółki
wchodzą:

 Przewodniczący Rady Nadzorczej – Gabriela Mariola Zawitowska
 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Dawi Flak
 Sekretarz Rady Nadzorczej – Filip Hałużyński
 Członek Rady Nadzorczej – Klaudiusz Puchała
 Członek Rady Nadzorczej – Damian Wieczorek
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe (w polskich 
złotych) podsumowujące sytuację finansową Hetan Technologies S.A. w IV 
kwartale 2016 roku wraz z danymi porównywalnymi za IV kwartał 2015 roku.

Tabela 2 Wybrane pozycje bilansu Hetan Technologies S.A.

Wybrane dane finansowe Stan na dzień
31.12.2016

Stan na dzień
31.12.2015

Kapitał własny
-602 622,55

-703 293,68

Należności długoterminowe
0 0

Inwestycje długoterminowe

14 000

0

Należności krótkoterminowe

226 905,14 1122623,28

Inwestycje krótkoterminowe

205 887,71 51066,19

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
1 667,47

51066,19

Zobowiązania długoterminowe
0 0

Zobowiązania krótkoterminowe

1122314,59 1922721,69

Tabela 3 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Hetan Technologies S.A.

Wyszczególnienie

Za okres
od

01.10.2016r.
do

31.12.2016r.
(w zł)

Za okres
od

01.10.2015r.
do

31.12.2015r.
(w zł)

Za okres
od 01.01.2016r.
do 31.12.2016r.

(w zł)

Za okres
od 01.01.2015r.
do 31.12.2015r.

(w zł)

Przychody netto ze sprzedaży 0
106 040,59 156 292,04 717889,22

Amortyzacja
0

-990

0 0

Zysk / strata ze sprzedaży

-52 017,95 -318 282,74 -355 061,46 -962 820,24

Zysk / strata z działalności 
operacyjnej

-52 017,80 -692 999,29 44 976,09 -1 314 893,11

Zysk / strata brutto -70 356,20 -774 806,07 100 671,13 -1 406 911,80
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Zysk / strata netto

-70 356,20 -774 806,07 100 671,13 -140 6911,8

Tabela 4 Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych Hetan Technologies S.A.

Wyszczególnienie

Za okres
od

01.10.2016r.
do

31.12.2016r.
(w zł)

Za okres
od

01.10.2015r.
do

31.12.2015r.
(w zł)

Za okres
od

01.01.2016r.
do

31.12.2016r.
(w zł)

Za okres
od 01.01.2015r.
do 31.12.2015r.

(w zł)

Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej

-48 812,39 -83 712,70
-297 244,38 -236 302,45

Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej

0 -1 190,76
-224 220,24 -156 092,12

Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej

47 906,43
25 379,42

472 065,9
382 949,24

Przepływy pieniężne netto
-905,96 -59 524,04 -49 398,72 -9 445,33
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3. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

            Tabela 5 Wybrane wskaźniki finansowe Hetan Technologies S.A.

Wybrane wskaźniki finansowe        4Q 2016        4Q 2015    1-4Q 2016    1-4Q 2015

Wskaźnik rentowności operacyjnej Nie dotyczy
-653,52% 28,78 % -183,16%

Wskaźnik rentowności EBITDA Nie dotyczy
-654,46% 28,78% -183,16%

Wskaźnik rentowności netto Nie dotyczy
-730,67% 64,41% -195,98%

Wskaźnik rentowności kapitału własnego 
(ROE) 11,68% 110,17% 16,71% 200,05%
Wskaźnik rentowności majątku (ROA) 12,67% -61,19% 18,13% -111,11%
Wskaźnik ogólnej płynności 40,12% 61,12% 40,12% 61,12%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 208,51% 155,54% 208,51% 155,54%

Objaśnienia

Wskaźnik rentowności operacyjnej
Formuła: wynik na działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży
Opis: określa, ile zysku netto (po opodatkowaniu) przypada na 1 złoty przychodów firmy
Komentarz: Zwiększenie wskaźnika – zjawisko korzystne.

Wskaźnik rentowności EBITDA
Formuła: (wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży
Opis:  mierzy efektywność konwersji  przychodów na zysk z  działalności  ciągłej  przed
odsetkami od zaciągniętych kredytów, podatkami, deprecjacją i amortyzacją oraz przed
pozycjami wyjątkowymi
Komentarz: Zwiększenie wskaźnika – zjawisko korzystne.

Wskaźnik rentowności netto
Formuła: wynik netto / przychody ze sprzedaży
Opis: informuje inwestorów ile procent przychodów ze sprzedaży stanowi zysk netto
Komentarz: Zwiększenie wskaźnika – zjawisko korzystne.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
Formuła:  wynik  netto  /  kapitał  własny,  gdzie:  kapitał  własny  =  aktywa  ogółem  –
zobowiązania (krótko i długoterminowe)
Opis: określa stopę zyskowności zainwestowanych w firmie kapitałów własnych
Komentarz: Zwiększenie wskaźnika – zjawisko korzystne.

Wskaźnik rentowności majątku (ROA)
Formuła: wynik netto / aktywa ogółem



8 | S t r o n a

Opis: informuje o tym jaka jest rentowność wszystkich aktywów firmy w stosunku do
wypracowanych przez  nią  zysków,  czy  innymi  słowy  ile  zysku  netto  przynosi  każda
złotówka zaangażowana w finansowanie majątku
Komentarz: Zwiększenie wskaźnika – zjawisko korzystne.

Wskaźnik ogólnej płynności
Formuła: aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe
Opis:  informuje o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w oparciu  
o wszystkie aktywa obrotowe
Komentarz: Zwiększenie wskaźnika – zjawisko korzystne.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Formuła: zobowiązania ogółem / aktywa razem
Opis: mówi o tym jaki udział w finansowaniu majątku firmy mają zobowiązania i dług
Komentarz: Zmniejszenie wskaźnika – zjawisko korzystne.
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4. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
stan na dzień stan na dzień 

31-12-2016 31-12-2015
Aktywa trwałe 
Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 
Wartość firmy 0,00 0,00 
Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe 0,00 0,00 

0,00 0,00 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 

c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 

d) środki transportu 0,00 0,00 

e) inne środki trwałe 0,00 0,00 

Środki trwałe w budowie 
Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 
Należności długoterminowe 0,00 0,00 
Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 
Inwestycje długoterminowe 0,00 
Nieruchomości 0,00 0,00 
Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 

 - udziały i akcje 0,00 0,00 

 - inne papiery wartościowe 0,00 

 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 

 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

 - udziały i akcje 0,00 0,00 

 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 

 - inne długoterminowe aktywa trwałe 0,00 0,00 

Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 
Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
Aktywa obrotowe 
Zapasy 0,00 0,00 
Materiały 0,00 0,00 
Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 
Produkty gotowe 0,00 0,00 
Towary 0,00 0,00 
Zaliczki na poczet dostaw 0,00 0,00 
Należności krótkoterminowe
Należności od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 
 - do 12 m-cy 
 - powyżej 12 m-cy 0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 

Należności od pozostałych jednostek 
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 

 - do 12 m-cy 
 - powyżej 12 m-cy 0,00 0,00 

0,00 

c) inne 
d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 

Inwestycje krótkoterminowe 
Krótkoterminowe aktywa finansowe 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 

 - udziały lub akcje 0,00 0,00 

 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

 - udzielone pożyczki 0,00 

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

 - udziały lub akcje 0,00 0,00 

 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 
 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 
 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 

 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 

Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 
 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
  1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 
  2.Inne rozliczenia międzyokresowe

SUMA AKTYWÓW

AKTYWA  (PLN)  

105 103,88 91 103,88 

91 103,88 91 103,88 

a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania 
gruntów)

91 103,88 91 103,88 

14 000,00 

14 000,00 
14 000,00 

14 000,00 

450 233,16 1 175 124,13 

226 905,14 1 122 623,28 
115 139,66 1 047 764,35 

115 139,66 1 047 764,35 
115 139,66 1 047 764,35 

111 765,48 74 858,93 
27 307,34 48 976,06 
27 307,34 48 976,06 

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 

51 965,26 

32 492,88 25 882,87 

205 887,71 51 066,19 
205 887,71 51 066,19 

204 220,24 

204 220,24 

1 667,47 51 066,19 
1 667,47 51 066,19 

17 440,31 1 434,66 

17 440,31 1 434,66 
555 337,04 1 266 228,01 
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stan na dzień stan na dzień 

31-12-2016 31-12-2015
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy

0,00 0,00 

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych 
Zysk (strata) netto 

0,00 0,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
Rezerwy na zobowiązania 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 

 - długoterminowa 0,00 0,00 
 - krótkoterminowa 0,00 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 
 - długoterminowa 0,00 0,00 
 - krótkoterminowa 0,00 0,00 

Pozostałe rezerwy 
 - długoterminowe 0,00 0,00 

 - krótkoterminowe 
Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 
Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 
Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 
c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

d) inne 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 
 - do 12 m-cy 
 - powyżej 12 m-cy 0,00 0,00 

b) inne 
Wobec pozostałych jednostek 

a) kredyty i pożyczki 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 
c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 

 - do 12 m-cy 
 - powyżej 12 m-cy 0,00 0,00 

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 
f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 5,62 37,18 

Fundusze specjalne 0,00 0,00 
Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 
Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

 - długoterminowe 0,00 0,00 

 - krótkoterminowe 0,00 0,00 

SUMA PASYWÓW

PASYWA  (PLN)  

                   -602 622,55                                         -703 293,68
2 631 814,70 2 613 064,70 

Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału 
podstawowego (wielkość ujemna) 

1 015 786,06 1 015 786,06

123 384,72 142 134,72
-4 474 279,16 -3 067 367,36

100 671,13 -1 406 911,80
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

1 157 959,59 1 969 521,69 
35 645,00 46 800,00 

35 645,00 46 800,00 

35 645,00 46 800,00 

1 122 314,59 1 922 721,69 
631 336,06 713 503,40 

19 531,17 564 663,64 
19 531,17 564 663,64 

611 804,89 148 839,76 
490 978,53 1 209 218,29 

50 171,42 40 728,77 

390 360,89 1 064 597,37 
390 360,89 1 064 597,37 

20 751,55 87 087,26 
29 689,05 16 767,71 

555 337,04 1 266 228,01 
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[S]

[S]  A  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 0,00

[S]  A.-  od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00

[S]  A.I  Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00

[S]  A.II 0,00 0,00 0,00 0,00

[S]  A.III  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00

[S]  A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00

[S]  B  Koszty działalności operacyjnej

[S]  B.I  Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 -990,00

[S]  B.II  Zużycie materiałów i energii 101,87 0,00

[S]  B.III  Usługi obce

[S]  B.IV  Podatki i opłaty 853,15

[S]  B.IV.-(1) w tym: Podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
[S]  B.V  Wynagrodzenia

[S]  B.VI  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00

[S]  B.VII  Pozostałe koszty rodzajowe 774,99

[S]  B.VIII  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00

[S]  C  Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

[S]  D  Pozostałe przychody operacyjne 0,55

[S]  D.I  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
[S]  D.II  Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00

[S]  D.III  Inne przychody operacyjne 0,55

[S]  E  Pozostałe koszty operacyjne 0,40

[S]  E.I  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00

[S]  E.II  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

[S]  E.III  Inne koszty operacyjne 6,10 0,40 3,42

[S]  F  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

[S]  G  Przychody finansowe 0,00

[S]  G.I  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00

[S]  G.I.-(1)  od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00

[S]  G.II  Odsetki, w tym: 57,31 0,00

[S]  G.II.-(1)  od jednostek powiązanych 0,00 0,00

[S]  G.III  Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

[S]  G.IV  Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00
[S]  G.V  Inne 0,00 0,00

[S]  H  Koszty finansowe

[S]  H.I  Odsetki, w tym:

[S]  H.I.-(1)  dla jednostek powiązanych

[S]  H.II  Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00

[S]  H.III  Aktualizacja wartości inwestycji
[S]  H.IV  Inne 0,00 -46,43

[S]  I  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

[S]  J  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00

[S]  J.I  Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00

[S]  J.II  Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00

[S]  K  Zysk (strata) brutto (I±J)

[S]  L  Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00

[S]  M 0,00 0,00 0,00 0,00

[S]  N  Zysk (strata) netto (K-L-M)

01-01-2016
31-12-2016

01-01-2015
31-12-2015

01-10-2016
31-12-2016

01-10-2015
31-12-2015

 Rachunek zysków i strat (wariant 
porównawczy)

156 292,04 717 889,22 106 040,59

146 692,04 717 889,22 106 040,59
 Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie

9 600,00

511 353,50 1 680 709,46 52 017,95 424 323,33

21 213,80 12 580,43

360 801,25 1 270 266,74 43 120,81 345 829,10

13 145,72 13 507,72 -20 577,28

89 914,19 259 047,78 7 269,00 66 644,19

13 853,24 43 855,88 10 865,16

33 537,23 72 817,54 9 971,73

-355 061,46 -962 820,24 -52 017,95 -318 282,74

413 337,73 54 036,91 31 390,55

413 337,73 54 036,91 31 390,55

13 300,18 406 109,78 406 107,10

406 103,68 406 103,68

13 300,18

44 976,09 -1 314 893,11 -52 017,80 -692 999,29

91 721,37 13 999,38 13 999,38

3 177,89 3 177,89

3 177,89 3 177,89

8 300,00 8 300,00

91 664,06
2 521,49 2 521,49

36 026,33 106 018,07 18 338,40 95 806,16

12 593,49 14 354,01 12 384,83 14 343,53

12 384,63 13 609,76 12 384,63 13 609,76

6 000,00 91 664,06 6 000,00 91 664,06
17 432,84 -10 201,43

100 671,13 -1 406 911,80 -70 356,20 -774 806,07

100 671,13 -1 406 911,80 -70 356,20 -774 806,07

 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty)

100 671,13 -1 406 911,80 -70 356,20 -774 806,07
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Okres Okres Okres Okres

PLN PLN PLN PLN

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I.Wynik netto

II. korekty:

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,63 0,20
0,00 0,00

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

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + /-II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00

I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II.Wydatki 0,00

1. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych 0,00 0,00

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialnych 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Na aktywa finansowe, m. in.: 0,00 0,00

      a) w jednostkach wzajemnych 0,00 0,00

      b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00

 Nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00

Udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Pozostałe wydatki z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0,00

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

1. Wpływy netto z akcji 0,00 0,00

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Inne wpływy finansowe pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Wydatki -15,48 -0,20

1. Nabycie akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Dywidendy i inne wypłaty dla akcjonariuszy 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00

5. Wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Odsetki -0,63 -15,48 -0,20 -15,43

9. Pozostałe wydatki z działalności finansowej 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D. Razem przepływy pieniężne netto (A.III + /-B.III + /-C.III) -905,96

E. Bilansowa zmiana stanu gotówki  w tym.: -905,96

101,15 138,29 0,00 37,14

F. Środki pieniężne na początku okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F + /-D), w tym.:

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

Hetan Technologies S.A.
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

01-01-2016
31-12-2016

01-01-2015
31-12-2015

01-10-2016
31-12-2016

01-10-2015
31-12-2015

100 671,13 -1 406 911,80 -70 356,20 -774 806,07
-397 915,51 1 170 609,35 21 543,81 691 093,37

    1. Amortyzacja

    2. Różnice kursowe -9 443,36 -9 443,36
    3. Odsetki i dywidendy 11 176,12 11 176,07
    4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 91 664,06 91 664,06
    5. Zmniejszenie (zwiększenie) rezerw -11 155,00 -3 000,00 3 645,00 14 800,00
    6. Zmniejszenie (zwiększenie) stanu zapasów

    7. Zmniejszenie (zwiększenie) stanu należności 895 718,14 391 538,90 16 360,65 322 773,73

8. Zwiększenie (zmniejszenie) stanu zobowiązań (A / P, 
zobowiązania podatkowe), z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz 
środków trwałych -1 272 473,63 1 160 319,87 11 802,51 774 045,70
9. Zmniejszenie (zwiększenie)  krótkoterminowych rozliczeń 
międzyokresowych -16 005,65 44 353,76 -16 264,55 2 077,17
    10. Zwiększenie (zmniejszenie) w pozostałej działalności 
operacyjnej 6 000,00 -516 000,00 6 000,00 -516 000,00

-297 244,38 -236 302,45 -48 812,39 -83 712,70

    1. Sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych

    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialnych

    3. Z aktywów finansowych, w tym.:

        a) w jednostkach powiązanych

        b) w pozostałych jednostkach

             - Zbycie aktywów finansowych

             - dywidendy

             - Spłat pożyczek długoterminowych 

             - odsetki

             - Inne wpływy z aktywów finansowych

    4. Inne wpływy z działalności inwestycyjnej

-224 220,24 -156 092,12 -1 190,76

-69 424,88 -1 190,76

-224 220,24 -86 667,24

-224 220,24 -86 667,24

-224 220,24 -156 092,12 -1 190,76

561 004,53 382 964,72 47 906,63 24 240,08

126 009,72 -23 990,28

561 004,53 256 955,00 47 906,63 48 230,36

-88 938,63 1 139,34

3. Wydatki z tytułu podziału zysku inne niż wypłaty na rzecz 
akcjonariuszy

-88 938,00 1 154,77

472 065,90 382 949,24 47 906,43 25 379,42

-49 398,72 -9 445,33 -59 524,04

-49 398,72 -9 307,04 -59 385,75

     - Zmniejszenie (zwiększenie) środków pieniężnych z tytułu 
różnic kursowych

51 066,19 60 373,23 2 573,43 110 451,94

1 667,47 51 066,19 1 667,47 51 066,19

     - O ograniczonej możliwości dysponowania
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Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
PLN PLN 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

- korekty błędów 0,00

I.a.
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- wniesienia udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00
- ustanowienie nowych udziałów (emisji nowych akcji) 0,00 0,00

- zarejestrowanie w KRS wpłaty na kapitał podstawowy i zapasowy
- podwyższenie kapitału zakładowego 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
- umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00
a) zwiększenie 0,00 0,00
b) zmniejszenie 0,00 0,00

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00
- objęcia nowych udziałów 0,00 0,00

- zarejestrowanie w KRS wpłaty na kapitał podstawowy i zapasowy 0,00 0,00
- emisja udziałów powyżej ich wartości nominalnej 0,00
- z podziału zysku 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
- pokrycia straty 0,00 0,00

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00
- wycena obligacji

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00
- zbycia środków trwałych 0,00 0,00
- aktualizacja wyceny obligacji

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00
- z podziału zysku 0,00 0,00
- podwyższenie kapitału zakładowego 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)
- pozostałe 0,00

- zarejestrowanie w KRS wpłaty na kapitał podstawowy i zapasowy
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

01-01-2016
31-12-2016

01-01-2015
31-12-2015

-703 293,68 612 436,72

-516 000,00

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po 
korektach -703 293,68 96 436,72

2 613 064,70 2 579 650,00
18 750,00 33 414,70
18 750,00 33 414,70

18 750,00 33 414,70

2 631 814,70 2 613 064,70

1 015 786,06 584 154,08
431 631,98
431 631,98

431 631,98

1 015 786,06 1 015 786,06

11 320 000,00
11 320 000,00

-11 320 000,00

-11 320 000,00

142 134,72
-18 750,00 142 134,72

183 414,70

183 414,70
-18 750,00 -41 279,98

-7 865,28

-18 750,00 -33 414,70

123 384,72 142 134,72
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7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

- korekty błędów 0,00 0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
- wypłata zysku (1%) dla komplementariusza 0,00 0,00
- przeniesienie na pozostały kapitał rezerwowy 0,00 0,00
- pokrycie straty 0,00 0,00

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,

- korekty błędów 0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
- pokrycia straty 0,00 0,00

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto 0,00
b) strata netto 0,00

c) odpisy z zysku 0,00 0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

III.

-4 474 279,16 -2 551 367,36

-4 474 279,16 -2 551 367,36
-516 000,00

-4 474 279,16 -3 067 367,36

-4 474 279,16 -3 067 367,36
-4 474 279,16 -3 067 367,36

100 671,13 -1 406 911,80
100 671,13

-1 406 911,80

-602 622,55 -703 293,68

Kapitał (fundusz) własny,
po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty) -602 622,55 -703 293,68
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4.1. Informacje  o  zasadach  przyjętych  przy  sporządzaniu  kwartalnego
skróconego  sprawozdania  finansowego,  w  tym  informacje  o  zmianach
stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Hetan Technologies S.A., zamieszczone w
niniejszym raporcie  okresowym,  nie  było  przedmiotem  przeglądu lub  badania  przez
biegłego  rewidenta  lub  przez  podmiot  uprawniony  do  przeprowadzania  kontroli
sprawozdań finansowych. 

Spółka  nie  przeprowadzała  w prezentowanym  okresie  zmian  zasad  (polityki)
rachunkowości.  Zasady  (polityka)  rachunkowości  zastosowane  do  sporządzenia
kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano
przy sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia
2015 roku.

Niniejsze  kwartalne  skrócone  sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  przy
założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Hetan Technologies S.A. 

Skrócone  sprawozdanie  finansowe  zostało  przedstawione  w  polskich  złotych  („PLN”,
„zł”).

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Dane  kwartalne  zostały  sporządzone  zgodnie  z  ustawą  o  rachunkowości  z  dnia
29 września  1994  roku  z późniejszymi  zmianami,  zwaną  dalej  Ustawą,  która  określa
między  innymi  zasady  rachunkowości  dla  jednostek  mających  siedzibę  lub  miejsce
sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów historycznych.

 Amortyzacja
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
dokonywane  są  na  podstawie  planu  amortyzacji,  zawierającego  kwoty  rocznych
odpisów.  Do  amortyzacji  środków  trwałych  Spółka  stosuje  stawki  przewidziane  w
Wykazie  rocznych  stawek  amortyzacyjnych,  stanowiącym  załącznik  do  Ustawy  o
podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową.

 Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w wartości początkowej, którą stanowi
cena ich nabycia,  pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, dokonywane metodą liniową
poczynając  od  miesiąca  następującego  po  miesiącu  ich  przekazania  do  użytkowania.
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł są
odpisywane w koszty jednorazowo w miesiącu przekazania ich do użytkowania.

 Środki trwałe
Środki trwałe wyceniane są w wartości  początkowej,  którą stanowi cena ich nabycia,
pomniejszonej  o  odpisy  umorzeniowe,  dokonywane  metodą  liniową  poczynając  od
miesiąca następującego po miesiącu ich przekazania do użytkowania przez okres ich
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ekonomicznej użyteczności, przy uwzględnieniu stawek i zasad wynikających z Ustawy o
podatku  dochodowym  od  osób  prawnych.  Środki  trwałe  o  wartości  początkowej  nie
przekraczającej 3.500 zł są odpisywane w koszty jednorazowo w miesiącu przekazania
ich do użytkowania.

 Wycena materiałów
Zakupione materiały biurowe itp. odpisywane są w koszty zużycia materiałów w dacie
ich zakupu.

 Wycena towarów handlowych
Towary  wycenia  się  w  cenach  nabycia  skorygowanych  na  dzień  bilansowy  i odpisy
aktualizacyjne  wartości  zapasu,  nie  wyższej  niż  ich  cena  sprzedaży  możliwej  do
uzyskania.

 Wycena wyrobów gotowych
Wyroby gotowe w Spółce nie występują.

 Wycena produkcji w toku
Produkcja w toku w Spółce nie występuje.

 Należności i roszczenia

1. Należności długoterminowe są to należności, których okres spłaty na dzień bilansowy
jest dłuższy niż jeden rok, z wyjątkiem należności z tytułu świadczenia dostaw i usług.

2. Należności  krótkoterminowe  są  to  należności,  których  okres  spłaty  na  dzień
bilansowy jest  równy lub krótszy  niż  jeden rok  oraz  wszelkie  należności  z  tytułu
świadczenia dostaw i usług.

3. Należności  krótkoterminowe  i  roszczenia  wykazywane  są  w  wartości  netto,  tj.
pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.

 Zobowiązania

1. Zobowiązania  długoterminowe  są  to  zobowiązania,  których  okres  spłaty  na  dzień
bilansowy  jest  dłuższy  niż  jeden  rok,  z  wyjątkiem  zobowiązań  z  tytułu  zakupu
materiałów i usług.

2. Zobowiązania krótkoterminowe są to zobowiązania,  których okres spłaty na dzień
bilansowy jest równy lub krótszy niż jeden rok oraz wszelkie zobowiązania z tytułu
zakupu materiałów i usług.

3. Zobowiązania  obejmują  także  kredyty  i  pożyczki,  tzn.  zobowiązania  z tytułu
uzyskanych zwrotnie środków pieniężnych od banków lub innych jednostek.

4. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami
przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy.  Odsetki  te księgowane są w ciężar
kosztów finansowych.
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 Rezerwy

1. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe
zobowiązania,  których  kwotę  można  w sposób  wiarygodny  oszacować,  a  w
szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku.

2. Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę.
Niewykorzystane rezerwy,  wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego
ich  utworzenie,  zwiększają  na  dzień,  na  który  okazały  się  zbędne,  odpowiednio
pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne.

 Aktywa i pasywa w walutach obcych

1. Aktywa wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu
średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego
na ten dzień.

2. Pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu
średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego
na ten dzień.

3. Zrealizowane różnice kursowe powstałe między dniem zaksięgowania przychodu lub
kosztu  i  dniem  zrealizowania  transakcji  są  ujęte  w przychodach  finansowych  lub
kosztach finansowych.

4. Nie zrealizowane różnice kursowe powstałe między dniem zaksięgowania przychodu
lub kosztu i  dniem bilansowym są  ujęte  w przychodach finansowych lub kosztach
finansowych.

5. Różnice  kursowe  powstałe  w  związku  z  wyceną  na  dzień  bilansowy  środków
pieniężnych zaliczane są do kosztów lub przychodów finansowych.

 Inwestycje krótkoterminowe

1. Inwestycje  krótkoterminowe  w  księgach  wycenia  się  na  moment  ich  nabycia  lub
powstania według cen zakupu.

2. Rozchód  inwestycji  jednakowych  albo  uznanych  za  jednakowe,  ze  względu  na
podobieństwo rodzaju i  przeznaczenie,  których ceny nabycia są różne,  wycenia się
według metody FIFO.

3. Inwestycje krótkoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są według ceny zakupu
lub ceny rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa.

4. Inwestycje  w  postaci  aktywów  finansowych  zaliczane  są  do  krótkoterminowych
aktywów finansowych,  jeżeli  są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w
ciągu 12 miesięcy od dnia ich założenia, wystawienia lub nabycia.
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 Inwestycje długoterminowe

1. Inwestycje  długoterminowe  w  księgach  na  moment  ich  nabycia  lub  powstania
wycenia się według cen nabycia.

2. Rozchód  inwestycji  jednakowych  albo  uznanych  za  jednakowe,  ze  względu  na
podobieństwo rodzaju i  przeznaczenie,  których ceny nabycia są różne,  wycenia się
według metody FIFO.

3. Skutki  przeszacowania  inwestycji  zaliczonych  do  aktywów  trwałych  innych  niż
wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a UoR, powodujące wzrost ich wartości do poziomu
cen  rynkowych,  zwiększają  kapitał  (fundusz)  z  aktualizacji  wyceny.  Obniżenie
wartości  inwestycji  uprzednio  przeszacowanej  do  wysokości  kwoty,  o  którą
podwyższono  z  tego  tytułu  kapitał  (fundusz)  z  aktualizacji  wyceny,  jeżeli  kwota
różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał
(fundusz).

 Podatek dochodowy

1. Podatek  dochodowy  wykazywany  w  sprawozdaniu  finansowym,  pomniejszający
wynik finansowy brutto, składa się z części bieżącej i części odroczonej.

2. Część  bieżąca  podatku  dochodowego  wynika  z  przemnożenia  podstawy
opodatkowania przez bieżącą stawkę podatku dochodowego i ewentualnego odjęcia
podlegających w danym roku odliczeniu strat podatkowych z lat ubiegłych. Podstawą
opodatkowania jest zysk bilansowy, pomniejszony o przychody bilansowe nie będące
przychodami  podatkowymi  danego  roku  i  powiększony  o  przychody  podatkowe
będące przychodami bilansowymi lat ubiegłych bądź w ogóle nie będące przychodami
bilansowymi,  a  także  powiększony  o koszty  bilansowe  nie  będące  kosztami
podatkowymi  danego  roku  i pomniejszony  o  koszty  podatkowe  będące  kosztami
bilansowymi lat ubiegłych bądź w ogóle nie będące kosztami bilansowymi.

3. Część odroczona podatku dochodowego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i
aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek roku podatkowego,
przy czym rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące
operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny.

4. W związku z  przejściowymi różnicami  między  wykazywaną  w księgach wartością
aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do
odliczenia  w  przyszłości,  tworzona  jest  rezerwa  i  ustalane  są  aktywa  z  tytułu
odroczonego podatku dochodowego.

5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości  kwoty
przewidzianej  w przyszłości  do odliczenia od podatku dochodowego,  w związku z
ujemnymi  różnicami  przejściowymi,  które  spowodują  w  przyszłości  zmniejszenie
podstawy  obliczenia  podatku  dochodowego  oraz  stratą  podatkową  możliwą  do
odliczenia, ustaloną przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

6. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty
podatku  dochodowego,  wymagającej  w  przyszłości  zapłaty,  w  związku  z
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występowaniem  dodatnich  różnic  przejściowych,  to  jest  różnic,  które  spowodują
zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

7. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się
przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania
obowiązku podatkowego.
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5. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

5.1. Charakterystyka dokonań i niepowodzeń emitenta wraz z opisem czynników
i zdarzeń,  w szczególności  o nietypowym charakterze,  mających wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe w omawianym okresie

Najistotniejsze wydarzenia w okresie IV kwartału 2016 roku mające wpływ na sytuację
Hetan Technologies S.A. to:

 Wstrzymanie rejestracji podziału akcji 

Dnia 5 października 2016 roku raportem bieżącym nr 32 /2016 Emitent poinformował,
że Zarząd Spółki podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu rejestracji podziału akcji Spółki
zgodnie z treścią uchwały nr 03/07/ZWZ/2016 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 08 lipca 2016 roku w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii
Spółki  przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości
kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.
Zarząd poinformował, że decyzja w przedmiocie wstrzymania rejestracji zmian Statutu Spółki
wynikających  z  wyżej  wskazanej  uchwały  podyktowana  była  interesem  Spółki  i  jej
akcjonariuszy. Zarząd Spółki ze względu na cel podziału akcji Spółki wskazany w uchwale
uznał, że przy aktualnie utrzymującym się kursie akcji Spółki rejestracja podziału akcji nie
doprowadziła by do osiągnięcia zamierzonego celu.
Jednocześnie Zarząd nie wyklucza rejestracji zmian Statutu Spółki wnikających z uchwały
03/07/ZWZ/2016  w  przypadku  zmian  warunków  rynkowych  ,  które  doprowadziłyby  do
celowości podziału akcji.

 Informacja  o  podjęciu  przez  Zarząd  decyzji  o  dokonaniu  aktualizacji  wartości
aktywów finansowych Emitenta.

Dnia 17 października 2016 roku raportem bieżącym nr 29 /2016 Emitent poinformował,
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 17.10.2016r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 30.09.2016r. aktualizacji z tytułu
wzrostu wartości aktywów finansowych Spółki, o kwotę 4.320,000 zł.
Zwiększeniem wartości aktywów objęte są aktywa Emitenta w postaci 20.000 (dwadzieścia
tysięcy) obligacji imiennych pieniężnych serii F 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 F. 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 .



21 | S t r o n a

Emitent  poinformował,  że  będzie  dokonywał  okresowej  wyceny  wartości  aktywa
finansowego w postaci obligacji serii F 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  F  dokonaną  na  dzień  31.12.2016r.  stosownie  do
postanowień warunków emisji  doszło  do zmian w aktywach Emitenta  co  dało  sumę
bilansową na poziomie wskazanym w tabeli „Bilans”

 Analiza  sytuacji  finansowej,  gospodarczej  i  perspektyw  dalszego  prowadzenia
działalności przez Emitenta

Dnia 4 listopada 2016 roku raportem bieżącym nr 35 /2016 Emitent poinformował, iż w
nawiązaniu do raportu nr 31/2016 z dnia 23 września 2016 roku, przekazał w załączeniu
otrzymaną  w  dniu  04  listopada  2016  roku  analizę  sytuacji  finansowej,  gospodarczej  i
perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta.
Emitent  wyjaśnił,  że  obowiązek  sporządzenia  publikowanej  niniejszym  raportem  analizy
wynikał  z uchwały nr 964/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 23
września 2016r.
Jednocześnie  Zarząd  Emitenta  oświadczył,  iż  treść  publikowanego  dokumentu  nie  była
przedmiotem  badania  przez  Giełdę  Papierów  Wartościowych  w  Warszawie  S.A.  pod
względem jej zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

W związku z powyższym Emitent wyjaśnia, iż rozpoznaje rynek prowadzonej działalności jak
i  zmianę  profilu  na  finansowy  celem  poprawy  sytuacji  finansowej  Spółki.  Na  dzień
przekazania sprawozdania Zarząd nie widzi podstaw do ewentualnego ogłoszenia upadłości. 
Emitent podjął działania w związku z podjętymi uchwałami na Walnym Zgromadzeniu w
dniu  27.12.2016r.  m.in.  uchwała  w  sprawie  obniżenia  kapitału  zakładowego  w  drodze
obniżenia  wartości  nominalnej  wszystkich  akcji  Spółki  z  jednoczesnym  podwyższeniem
kapitału zakładowego w drodze emisji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru w drodze
emisji akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki było przeprowadzenie nowej emisji akcji serii
D  w  trybie  subskrypcji  zamkniętej  z  zachowaniem  prawa  poboru  dotychczasowych
akcjonariuszy  Spółki,  celem  pozyskania  środków  niezbędnych  Spółce  do  dalszego  jej
rozwoju. Środki z obniżenia kapitału zakładowego zostaną przeznaczone na pokrycie strat z
lat ubiegłych. 
Emitent jest w trakcie realizacji w/w emisji.
Emitent  wyjaśnia,  iż  jest  świadomy z  wysokości  zadłużeń  i  w  związku  z  tym prowadzi
rozmowy z wierzycielami celem przedstawienia możliwości spłaty zobowiązań oraz prowadzi
z działem prawnym analizę wymagalności spłaty zadłużeń.
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 Aneks  nr  1  do  analizy  sytuacji  finansowej  ,  gospodarczej  i  prespektyw  dalszego
prowadzenia działalności przez Emitenta.

Dnia 29 listopada 2016 roku raportem bieżącym nr 37 /2016 Emitent poinformował, iż
 w nawiązaniu do raportu nr 35/2016 z dnia 4 listopada 2016 roku, przekazał otrzymany w 
dniu  29 listopada 2016 roku aneks nr 1 do analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i 
perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta. 

Emitent poinformował, iż w/w aneksie uwzględniono i zawarto zmianę dotyczącą, iż Spółka 
na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz na dzień 4 listopada 2016 roku nie posiadała 
wymagalnych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Emitent  wyjaśnił,  że  obowiązek  sporządzenia  publikowanej  niniejszym  raportem  analizy
wynikał  z uchwały nr 964/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 23
września 2016r. 
Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadczył, iż treść publikowanego dokumentu nie była 
przedmiotem badania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod 
względem jej zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. 

W załączeniu do raportu Emitent przekazał Aneks nr 1 do analizy sytuacji finansowej, 
gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności oraz jego integralną część 
ujednolicony tekst „ Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego 
prowadzenia działalności Hetan Technologies S.A” 

 Treści  uchwał  podjętych  na  Nadzwyczajnym  Walnym  zgromadzeniu  w  dniu
27.12.2016r.

Dnia 27 grudnia 2016 roku raportem bieżącym nr 40 /2016 Emitent poinformował, iż
w  załączeniu  do  raportu  przekazał  treść  uchwał  podjętych  przez  Nadzwyczajne  Walne
Zgromadzenie zwołane na dzień 27.12.2016r. 

Najistotniejsze uchwały : 

1.  UCHWAŁA  NUMER  5  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  spółki  HETAN
TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 grudnia 2016 roku w
sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich
akcji  Spółki akcji  z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji
zamkniętej z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii D oraz zmiany Statutu
Spółki.
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Wykaz  najważniejszych  zdarzeń  po  okresie  sprawozdawczym  tj.  po
31.12.2016r.

 Publikacja Memorandum Informacyjnego 

Dnia 5 stycznia 2017 roku raportem bieżącym nr 1 /2017 Emitent poinformował, iż dniu  
05 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Emitenta: http://www.hetan.pl/ w zakładce Relacje 
Inwestorskie zostało opublikowane Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z 
emisją akcji serii D Spółki. 

Poniżej Emitent wskazał najistotniejsze daty związane z emisją. 

Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 19 stycznia 2017r. 

05 stycznia 2017 r.- publikacja Memorandum Informacyjnego 

23 stycznia 2017 r.- rozpoczęcie subskrypcji akcji serii D 

23 stycznia 2017 r. - 01 lutego 2017 r. - przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru, 
tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych 

Przydział Akcji Serii D zostanie dokonany w terminie wynikającym z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, jednakże w każdym przypadku nie później niż do dnia 
15.02.2017r. 

Pełen opis procedury oraz czynników ryzyka oraz podstaw Emisji akcji serii D związanych z 
emisją został zawarty w Memorandum Informacyjnym. 

 Informacja  o  podjęciu  przez  Zarząd  decyzji  o  dokonaniu  aktualizacji  wartości
aktywów finansowych Emitenta.

Dnia 11 stycznia 2017 roku raportem bieżącym nr 2 /2017 Emitent poinformował,
iż  w  związku  z prowadzonymi  przez  Emitenta  pracami  nad  raportem kwartalnym  za  IV
kwartał 2016r., którego publikacja przewidziana jest na dzień 15.02.2017r., Zarząd Emitenta
w dniu 11.01.2017r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.12.2016r. aktualizacji z tytułu
zmniejszenia wartości aktywów finansowych Spółki, o kwotę 11.326 000 zł. 

Zmniejszenie wartości aktywów objęte są aktywa Emitenta w postaci 20.000 (dwadzieścia 
tysięcy) obligacji imiennych pieniężnych serii F 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 III kwartał 2016r. Wynosiła 11.340 000 zł 

Wartość tego aktywa finansowego w księgach Emitenta szacowana jest zgodnie z ich 
wartością wykupu ustalaną stosownie do warunków emisji obligacji serii F. 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 

http://www.hetan.pl/
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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 31.12.2016r. wartość obligacji serii
F spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. wyniosła 14.000 zł 

W konsekwencji opisanego powyżej zmniejszenia wartości aktywów finansowych, wynik 
finansowy Emitenta ulegnie zmniejszeniu o 11.326 000 zł. 

Emitent informuje, że będzie dokonywał okresowej wyceny wartości aktywa finansowego w 
postaci obligacji serii F 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. 

WYJAŚNIENIA

1. W pozycji „ Zobowiązania krótkoterminowe „ z tytułu podatków , ceł, ubezpieczeń i
innych świadczeń oraz z tytułu wynagrodzeń Emitent wyjaśnia, iż są to zobowiązania
przyszłe z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń. W związku z powyższym  zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa są one niewymagalne do momentu uregulowania
wynagrodzeń  a  związane  z  nimi  zobowiązania  wobec  ZUS i  US  są  ujawniane  w
raportach do tych urzędów w momencie ich uregulowania. W związku z powyższym
Emitent informuje, iż nie ma na dzień sporządzenia sprawozdania zaległości, z tytułu
zobowiązań publiczno – prawnych.
Prezentacja  w  sprawozdaniach  finansowych  –  Rachunek  Zysków  i  Strat:
niezapłaconych  wynagrodzeń  oraz  związanych  z  nimi  kosztami  wobec  Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego wynika z faktu prowadzenia przez
Spółkę ksiąg handlowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i prezentacji danych
zgodnie z Art.6 ust.1 tej ustawy „ W księgach rachunkowych jednostki należy ująć
wszystkie  osiągnięte,  przypadające  na  jej  rzecz  przychody  i obciążające  ją  koszty
związane  z tymi  przychodami  dotyczące  danego  roku  obrotowego, niezależnie  od
terminu ich zapłaty „ 

2. Emitent jednocześnie wyjaśnia, iż rozpoznaje rynek IT , telekomunikacyjny i rozważa
podjęcie  kroków  celem  pozostania  w  tym  segmencie.  W związku  z  powyższym
Emitent  przedstawiając  wyniki  Spółki  Hetan  Technologies  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. 

Jednocześnie informuję, iż Emitent podjął działania w związku z podjętymi uchwałami na
Walnym Zgromadzeniu  w dniu  27.12.2016r.  m.in.  uchwała  w  sprawie  obniżenia  kapitału
zakładowego  w  drodze  obniżenia  wartości  nominalnej  wszystkich  akcji  Spółki  z
jednoczesnym  podwyższeniem  kapitału  zakładowego  w  drodze  emisji  zamkniętej  z
zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki.
Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki było przeprowadzenie nowej emisji akcji serii
D  w  trybie  subskrypcji  zamkniętej  z  zachowaniem  prawa  poboru  dotychczasowych
akcjonariuszy  Spółki,  celem  pozyskania  środków  niezbędnych  Spółce  do  dalszego  jej
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rozwoju. Środki z obniżenia kapitału zakładowego zostaną przeznaczone na pokrycie strat z
lat ubiegłych.  

Emitent  jest  w trakcie  realizacji  w/w emisji  i  przydziału  akcji  w związku  z  powyższym
Zarząd  nie  widzi  zagrożenia  wynikającego  z  chwilowej  wartości  ujemnej  kapitałów  w
związku z ich przeszacowaniem na dzień 31.12.2016r.

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. 

3. W związku z powyższym wynik prezentowany w okresie za IV kwartał 2016r. oraz
struktura przychodów przedstawia się następująco:
Zmiana wyniku w stosunku do IV kwartału  2015 roku wynika  z  wycofania  się  z
segmentu  usług  o  niskiej  marży  .  Odzwierciedleniem  w  wynikach  finansowych
przedstawia pozycja „ przychody ze sprzedaży „ gdzie w okresie niniejszego  raportu
Spółka nie osiągnęła w/w przychodów gdzie w analogicznym okresie poprzedniego
roku przychody ze sprzedaży były na poziomie  106 040,59. Ograniczenie sprzedaży
usług  dostępu  do  Internetu  przez  satelitę  miało  wpływ  na  zaprezentowane  przez
Spółkę wyniki finansowe.

Struktura przychodów :

Na dzień 31.12.2016r.

Usługa/Produkt

4Q2016 - dane kwartalne

Wartość netto
Udział

w przychodach
Dostawa Internetu 0,00 0
Sprzedaż sprzętu 0,00 0
Usługi IT 0,00 0
Razem 0,00 0

Na dzień 31.12.2015r. 
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Na wynik spółki w części operacyjnej największy wpływ miały usługi obce w tym szczególności usługi 
najmu oraz doradztwo prawne wraz z usługami księgowymi oraz koszty wynagrodzeń.

SUMA

Poza zdarzeniami wymienionymi powyżej w omawianym okresie  nie wystąpiły żadne
czynniki  i  zdarzenia,  w  szczególności  o  nietypowym  charakterze,  mające  wpływ  na
wyniki finansowe Emitenta.

Czynniki ryzyka

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną   

Na  realizację  celów  strategicznych  Emitenta  mają  wpływ  m.in.  czynniki
makroekonomiczne.  Należy  do  nich  zaliczyć  w  szczególności  wysokość  dochodów
gospodarstw  domowych,  tempo  wzrostu  PKB,  poziom  inflacji,  stopień  zadłużenia
jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych, poziom średniego wynagrodzenia
brutto  oraz  ogólną  kondycję  polskiej,  europejskiej  i  światowej  gospodarki.  Istnieje
ryzyko,  że  pogorszenie  jednego  lub  wielu  czynników  makroekonomicznych  może
wpłynąć  negatywnie  na  działalność,  pozycję  rynkową,  sprzedaż,  wyniki  finansowe  i
perspektywy rozwoju Emitenta.

Ryzyko braku wystarczającego zapotrzebowania na produkty Emitenta 

Ze względu na fakt, iż rynek dla produktów Emitenta jest stosunkowo młody, trudno jest
prognozować przyszły wzrost oraz wielkość rynku. Nie można także udzielić gwarancji,
że  produkty  Emitenta  nadal  będą  się  rozwijać.  Istnieje  także  ryzyko,  iż  rynek  dla
szerokopasmowych połączeń internetowych,  w szczególności  połączeń przez  satelitę,
nie  rozwinie  się  zgodnie  z  oczekiwaniami,  lub  też  będzie  rozwijał  się  wolniej  niż
zakładano.  Może  okazać  się,  że  zostanie  opanowany  przez  produkty  firm
konkurencyjnych, a produkty Emitenta nie przyniosą oczekiwanych zysków.
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Ryzyko powstania strat i utraty reputacji branżowej 

W razie upadku satelity,  przez którego Emitent dostarcza usługi swoim klientom, nie
będzie  możliwe  wywiązanie  się  względem  klientów  z  podpisanych  z  nimi  umów.
Ponieważ montaż wyposażenia związany jest każdorazowo z satelitą, świadczenie usług
będzie możliwe tylko przez instalację nowego wyposażenia. Sytuacje takie związane są z
czasowymi przerwami w świadczeniu usług oraz roszczeniami gwarancyjnymi klientów
i odpowiedzialnością usługodawcy za wywiązywanie się z umów względem klientów.
Ponadto  także  przerwy  w  dostawie  usług,  oferowanych  przez  firmy  konkurencyjne,
niosą ryzyko utraty reputacji i zaufania klientów do rodzaju świadczonych usług.

Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawa i ich interpretacją 

Emitent prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, jednakże swoje produkty kieruje
również do odbiorców międzynarodowych. Jest w związku z powyższym narażony na
ryzyko zmian regulacji w polskim i międzynarodowym otoczeniu prawnym. Regulacje
prawne w Polsce ulegają częstym zmianom, a przepisy prawa nie są stosowane przez
polskie sądy oraz organy administracji publicznej w sposób jednolity.  Niektóre budzą
wątpliwości  interpretacyjne  ze  względu  na  ich  niejednoznaczność,  co  rodzi  ryzyko
nałożenia kar administracyjnych lub finansowych w przypadku przyjęcia niewłaściwej
wykładni prawnej. Przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
przez  Emitenta,  które  w  ostatnich  latach  ulegały  częstym  zmianom,  to  przede
wszystkim: prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo handlowe.
Zarówno wyżej wymienione zmiany, jak i kierunek tych zmian, mają wpływ na realizację
założonych przez Emitenta celów.

Ryzyko ograniczonego dostępu do rynku w niektórych krajach

Zakładając ekspansję na terenach Europy Centralnej i Wschodniej, nie można wykluczyć,
iż w jednym bądź wielu krajach docelowych obowiązują lub też zostaną wprowadzone
regulacje prawne, które uniemożliwią pozyskanie rynku. Ponadto nie można wykluczyć,
iż w krajach docelowych zmienione zostaną aktualnie obowiązujące przepisy i regulacje
prawne,  a  zmiany te uniemożliwią  dalsze  prowadzenie  działalności  Emitenta  na tym
terenie.  Konsekwencją  zmian  może  być  zarówno  zaprzestanie  działalności  lub  jej
niepodjęcie.

Ryzyko związane z interpretacją przepisów prawno - podatkowych

Polski   system   prawny   charakteryzuje   się   wysoką   częstotliwością   zmian.   Na
działalność  Spółki  i  jej podmiotów  zależnych  potencjalny  negatywny  wpływ  mogą
mieć  nowelizacje  w  zakresie  prawa podatkowego,  prawa  handlowego,  prawa  pracy  i



28 | S t r o n a

ubezpieczeń  społecznych,  jak  również  uregulowań dotyczących  ochrony  zdrowia.
Ponadto  wiele   modyfikacji   przepisów  prawa  wynika  z   dostosowywania  prawa
krajowego do norm prawa Unii Europejskiej. W związku z powyższym niejednokrotnie
pojawiają się  wątpliwości  w  zakresie  interpretacji  dokonywanych  zmian.  Błędna
interpretacja  przepisów  prawa może  skutkować  nałożeniem  na  Emitenta  lub  jego
podmioty  zależne  kar  lub  sankcji  administracyjnych bądź finansowych.

W  celu  minimalizacji  przedmiotowego  ryzyka  Emitent  i  spółka  zależna  zdecydowały
się   na   outsourcing  większości   usług   prawnych   i   finansowych   wybierając   na
partnerów  w  tym  zakresie  sprawdzone  i wiarygodne instytucje. Polityka taka będzie
również  realizowana  w  przejmowanych  podmiotach.  Emitent  planuje   również   na
bieżąco  przeprowadzać  audyty   wewnętrzne,   skierowane  na   badanie   zgodności
aktualnie  stosowanych  przepisów  przez  Spółkę  i  jej  podmioty  zależne  z  bieżącymi
regulacjami prawnymi.

Ryzyko czynnika ludzkiego 

Działalność  Emitenta  jest  ścisłe  związana  z  udziałem  pracowników  w  całym  cyklu
sprzedaży.  Istnieje ryzyko,  że  w  wyniku  nieświadomego  lub  celowego  działania
pracownika  spółki  Emitent  poniesie  straty związana  na  przykład  z  wprowadzenia
wirusów  do  systemu  komputerowego,   skasowanie  baz  danych,  przewłaszczenia
majątku  czy  celowe  działanie  na  szkodę  spółki.  Powyższe  ryzyko  występuje  w
każdej  firmie  prowadzącej  działalność.  Jednak  jego  ziszczenie  się  może  negatywnie
wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta  i  pogorszenie  się  sytuacji  finansowej.  Emitent
stara   się   minimalizować   to   ryzyko   poprzez  szkolenia   pracowników   oraz
informowanie   o   sankcjach   karnych,   jakie   wiążą   się   z   popełnieniem   czynu
przestępczego.  Ponadto  Emitent  wdrożył  odpowiednie  zabezpieczenia  antywirusowe,
wykonuje cyklicznie kopie bezpieczeństwa danych.

Ryzyko siły wyższej

W przypadku zajścia  nieprzewidywalnych zdarzeń,  takich  jak na przykład wojny lub
ataków  terrorystycznych,  może  dojść  do  niekorzystnych  zmian  w  koniunkturze
gospodarczej  oraz  na  rynku  finansowym,  co  może  negatywnie  wpłynąć  na  sytuację
finansową  Emitenta.  Ponadto  takie  zdarzenia  losowe  jak:  pożary,  powodzie  i  inne
nadzwyczajne działanie sił przyrody, mogą powodować awarie lub zniszczenia istotnego
majątku rzeczowego, należącego do Hetan Technologies S.A., jak również zakłócenia w
świadczeniu  usług  i  dostawie  produktów,  co  może  negatywnie  wpłynąć  na  osiągane
przez Emitenta wyniki finansowe.
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Ryzyko braku wystarczającego zapotrzebowania na produkty Emitenta 

Ze względu na fakt, iż rynek dla produktów Emitenta jest stosunkowo młody, trudno jest
prognozować przyszły wzrost oraz wielkość rynku. Nie można także udzielić gwarancji,
że produkty Emitenta nadal będą się rozwijać. 

Ryzyko  wynikające  z  zależność  od  dostępu  i  funkcjonalności  dwudrożnego     systemu
satelitarnego

Emitent  przy  oferowaniu  swoich  usług  uzależniony  jest  od  stałego  posiadania
bezawaryjnego dwukierunkowego systemu satelitarnego. W przypadku braku dostępu
do  systemu  satelitarnego,  spowodowanego  trudnościami  technicznymi,  takimi  jak
problemy  informatyczne  u  partnerów  Spółki,  których  przyczyną  może  być  np.
uszkodzenie/upadek używanego satelity lub też ze względu na inne przyczyny, Spółka
nie  będzie  mogła  dostarczyć  usług  swoim  klientom  zgodnie  z  zawartymi  z  nimi
umowami,  co  zdecydowanie  zakłóci  porządek  działania  przedsiębiorstwa.  Poprzez
zakup  produktów  od  konkurencyjnych  dostawców  Emitent  wyłącza  jednostronną
zależność od dostawców.

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Spółki 

Inwestorzy chętni  do nabycia  akcji  Spółki,  powinni  zdawać sobie sprawę,  że  ryzyko
inwestycyjne na rynku kapitałowym jest o wiele wyższe od ryzyka zainwestowania w
papiery skarbowe, jednostki uczestnictwa w  funduszach  inwestycyjnych,  w  związku  z
trudną   do   przewidzenia   zmiennością   kursów   w   krótkim  i  długim  terminie.
Inwestorzy angażujący się na rynku NewConnect powinni mieć świadomość, że wyższy
potencjał   wzrostu   notowanych   tu   spółek   oznaczać   będzie   jednocześnie
podwyższone ryzyko inwestycyjne. Ta  cecha  rynku  wynika  ze  specyficznego  profilu
rynku,  grupującego  spółki  o  krótkiej historii,  działające  na  bardziej  zmiennym  i
konkurencyjnym  segmencie  gospodarki,  jakim  są  m.in.  nowe technologie.

Ryzyko związane z wahaniami kursu akcji i niską płynnością rynku 

Nie  ma  żadnej  pewności,  co  do  przyszłego  kształtowania  się  ceny  akcji  Emitenta.
Kurs  akcji  i  płynność akcji  spółek  notowanych  na  NewConnect  zależy  od  ilości  oraz
wielkości  zleceń  kupna  i  sprzedaży składanych  przez  inwestorów.  Ponadto  kurs
rynkowy  akcji  Emitenta  może  podlegać  znaczącym wahaniom  w  związku  z  licznymi
czynnikami,   które   nie   są   uzależnione   od  Emitenta   Mogą  zależeć   od  szeregu
czynników,  między  innymi  okresowych  zmian  wyników  operacyjnych  Emitenta,
liczby  oraz płynności  notowanych  akcji,  wahań  kursów  wymiany  walut,  poziomu
inflacji,   zmiany  globalnych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i
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politycznych oraz sytuacji na innych światowych rynkach papierów wartościowych. Nie
można  wobec  tego  zapewnić,  że  inwestor  nabywający  akcje  będzie  mógł  je  zbyć  w
dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie.

Ryzyko   wstrzymania   wprowadzenia   akcji   do  Alternatywnego   Systemu  Obrotu,
zawieszenia  notowań   akcji   Emitenta   w   Alternatywnym   Systemie   Obrotu   i
wykluczenia  akcji  z  obrotu  w Alternatywnym Systemie Obrotu

Zgodnie  z  §  11  Regulaminu  ASO  GPW  po  rozpoczęciu  notowań  instrumentów
finansowych   w   systemie  ASO,  organizator  Alternatywnego  Systemu  może  zawiesić
obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w przypadku gdy:

- na wniosek Emitenta, 

- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.

W  przypadkach  określonych  przepisami  prawa  Organizator  ASO  GPW  zawiesza
obrót  instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z § 17c ust.
1 Regulaminu ASO GPW, Organizator ASO,  jeżeli  Emitent  nie  przestrzega  zasad  lub
przepisów  obowiąz ujących  w  alternatywnym  systemie obrotu  lub  nie  wykonuje  lub
nienależycie  wykonuje  obowiązki  określone  Regulaminie  ASO,  może w zależności od
stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: 

-  upomnieć Emitenta, 

-  nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. 

Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności:

-  nie wypełnienia obowiązku niezwłocznego sporządzenia i  przekazania Organizatora
ASO na jego żądanie kopii  dokumentów oraz do udzielenia pisemnych wyjaśnień w
zakresie  dotyczącym  jego  instrumentów  finansowych,  jak  również  dotyczącym
działalności emitenta, jego organów lub ich członków, (§ 15a Regulaminu ASO GPW),

- nie wypełnienia obowiązku zlecenia podmiotowi wpisanemu na listę Autoryzowanych
Doradców,  dokonania  analizy  sytuacji  finansowej  i  gospodarczej  emitenta  oraz  jej
perspektyw na przyszłość, a  także  sporządzenia  dokumentu  zawierającego  wyniki
dokonanej  analizy  oraz  opinię  co  do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez
emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej  prowadzenia  w  przyszłości,
oraz  opublikowania  nie  później  niż  w  ciągu  45  dni  od opublikowania  decyzji
Organizatora  Alternatywnego  Systemu  nakładającej na emitenta obowiązek  takiego
wykonania   badania   oraz   w   przypadku   powzięcia   przez   Organizatora
Alternatywnego  Systemu  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  zakresu  dokonanej
analizy  lub uznania,  że  dokument,  o  którym  mowa  powyżej,  zawiera  istotne  braki,
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nie   wykonanie   zaleceń  Organizatora  Alternatywnego  Systemu  Obrotu  (§  15b
Regulaminu ASO GPW),

-  obowiązki informacyjne (§ 17 i § 17a Regulaminu ASO GPW),

-  nie  zawarciu  umowy  z  Autoryzowanym  doradcą  w  ciągu  30  dni  w  przypadku  gdy
w  ocenie  Organizatora  Alternatywnego  Systemu  zachodzi  konieczność  dalszego
współdziałania   emitenta  przy   wykonywaniu   obowiązków   informacyjnych   z
podmiotem  uprawnionym  do  wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy (§ 17b
Regulaminu ASO GPW).

Organizator   Alternatywnego   Systemu,   podejmując   decyzję   o   nałożeniu   kary
upomnienia  lub  kary pieniężnej  może  wyznaczyć  Emitentowi  termin  na  zaniechanie
dotychczasowych  naruszeń  lub  podjęcie działań  mających  na  celu  zapobieżenie
takim  naruszeniom  w  przyszłości,  w  szczególności  może zobowiązać emitenta do
opublikowania  określonych  dokumentów  lub  informacji  w  trybie  i  na  warunkach
obowiązujących  w  alternatywnym  systemie  obrotu  (§17c  ust.  2  Regulaminu  ASO).
W   przypadku   gdy  Emitent  nie  wykonuje  nałożonej  na  niego  kary  lub  pomimo  jej
nałożenia  nadal  nie  przestrzega  zasad  lub  przepisów   obowiązujących   w
alternatywnym   systemie   obrotu   lub   nie   wykonuje   lub   nienależycie  wykonuje
obowiązki   określone  w  Regulaminie   ASO,   lub  też   nie   wykonuje   obowiązków
nałożonych   na  niego  na  podstawie  §  17c  ust.  2  Regulaminu  ASO,  Organizator
Alternatywnego Systemu może: 

1)  nałożyć  na  Emitenta  karę  pieniężną,  przy  czym  kara  ta  łącznie  z  karą
pieniężną  nałożoną  na podstawie § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO nie może
przekraczać 50.000 zł,

2)   zawiesić  obrót  instrumentami  finansowymi  Emitenta  w  alternatywnym
systemie,

3)   wykluczyć  instrumenty  finansowe  Emitenta  z  obrotu  w  alternatywnym
systemie.

Organizator  Alternatywnego  Systemu  zgodnie  z  §  12  ust.  1  Regulaminu  ASO  GPW
może  wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 

-  na  wniosek  Emitenta,  z  zastrzeżeniem  możliwości  uzależnienia  decyzji  w  tym
zakresie 

od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 

-  jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
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- wskutek  ogłoszenia  upadłości  Emitenta  albo  w  przypadku  oddalenia  przez  sąd
wniosku o  ogłoszenie  upadłości  z  powodu  braku  środków  w  majątku  emitenta  na
zaspokojenie  kosztów postępowania, 

-  wskutek otwarcia likwidacji Emitenta,

-  wskutek  podjęcia   decyzji   o   połączeniu  Emitenta   z   innym  podmiotem,   jego
podziale  lub przekształceniu,  przy  czym  wykluczenie  instrumentów  finansowych  z
obrotu  może  nastąpić odpowiednio  nie  wcześniej  niż  z  dniem  połączenia,  dniem
podziału  (wydzielenia)  albo  z  dniem przekształcenia.

Organizator  Alternatywnego  Systemu  zgodnie  z  §  12  ust.  2  Regulaminu  ASO  GPW
wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 

-  w przypadkach określonych przepisami prawa,

-  jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,

-  w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów

-  po  upływie  6  miesięcy  od  dnia  uprawomocnienia  się  postanowienia  o  ogłoszeniu
upadłości  emitenta,  obejmującej  likwidację  jego  majątku,  lub  postanowienia  o
oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w
majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator
Alternatywnego Systemu  zgodnie  z  §   12  ust.   3  Regulaminu  ASO  GPW  może
zawiesić  obrót  tymi  instrumentami finansowymi. 

Zgodnie z art. 78 ust. 2-4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: 

-   w  przypadku,   gdy  wymaga   tego   bezpieczeństwo   obrotu   w  alternatywnym
systemie  obrotu  lub jest  zagrożony  interes inwestorów  Organizator  Alternatywnego
Systemu   Obrotu   na   żądanie  Komisji  Nadzoru  Finansowego  wstrzymuje
wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w  tym alternatywnym systemie
obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi
na okres nie dłuższy niż 10 dni,

- w przypadku, gdy obrót  określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w
okolicznościach  wskazujących  na  możliwość  zagrożenia  prawidłowego
funkcjonowania  alternatywnego  systemu  obrotu  lub  bezpieczeństwa   obrotu
dokonywanego  w   tym  alternatywnym  systemie  obrotu,  lub  naruszenia  interesów
inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji Nadzoru
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Finansowego zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy
niż miesiąc. 

- w przypadku, gdy obrót danym instrumentem finansowym zagraża w sposób istotny
prawidłowemu  funkcjonowaniu   alternatywnego   systemu   obrotu   lub
bezpieczeństwu  obrotu dokonywanego  w  tym  alternatywnym systemie obrotu, lub
powoduje naruszenie interesów inwestorów  Organizator  Alternatywnego  Systemu
Obrotu na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego  wyklucza z obrotu  wskazane przez
Komisję  Nadzoru   Finansowego  instrumenty  finansowe.  Komisja  Nadzoru
Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu
z takim żądaniem do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.

Ryzyko  związane  z  możliwością  nałożenia  na  Spółkę  kar  administracyjnych  przez
Komisję  Nadzoru  Finansowego  w  przypadku  niedopełnienia  wymaganych  prawem
obowiązków. 

Emitent,  jako  spółka  publiczna  w  rozumieniu  Ustawy  o  obrocie  instrumentami
finansowymi podlega obowiązkom wynikającym z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi. KNF  posiada  kompetencję  do  nakładania  na
Emitenta   kar   administracyjnych  za   niewykonywanie  obowiązków wynikających z
Ustawy  o  ofercie  publicznej  (Art.  96-97)  lub  Ustawy  o  obrocie  instrumentami
finansowymi  (Art.176  oraz  Art.  176a)  w  wysokości  do  1  000  000  zł.  W  przypadku
nałożenia takiej  kary obrót  instrumentami  finansowymi  Emitenta  może  stać  się
utrudniony  bądź  niemożliwy.  W  przypadku nałożenia  kary  finansowej  na  Emitenta
przez  KNF  może  mieć  to  wpływ  na  pogorszenie  wyniku finansowego za dany rok
obrotowy.

Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem
przez KNF sankcji

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w
związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej
oferty, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, sprzedającego lub inne
podmioty  uczestniczące  w  tej  ofercie,  subskrypcji  lub  sprzedaży  w  imieniu  lub  na
zlecenie  emitenta  lub  sprzedającego  albo  uzasadnionego  podejrzenia,  że  takie
naruszenie może nastąpić, Komisja Nadzoru Finansowego może:

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży
albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

2) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego
jej prowadzenia, lub 
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3) opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z
prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.

W  związku  z  daną  ofertą  publiczną,  subskrypcją  lub  sprzedażą,  Komisja  może
wielokrotnie zastosować środek przewidziany we wskazanych wyżej pkt 2 i 3. Komisja
może zastosować środki, o których mowa wyżej, także w przypadku gdy:

1)  oferta  publiczna,  subskrypcja  lub  sprzedaż  papierów  wartościowych,
dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do
obrotu  na  rynku  regulowanym  w  znaczący  sposób  naruszałyby  interesy
inwestorów; 

2)  istnieją  przesłanki,  które  w  świetle  przepisów  prawa  mogą  prowadzić  do
ustania bytu prawnego emitenta; 

3)  działalność  emitenta  była  lub  jest  prowadzona  z  rażącym  naruszeniem
przepisów  prawa,  które  to  naruszenie  może  mieć  istotny  wpływ  na  ocenę
papierów  wartościowych  emitenta  lub  też  w  świetle  przepisów  prawa  może
prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub 

4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w
świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za
nieistniejące  lub obarczone wadą prawną mającą  istotny wpływ na ich  ocenę.
Ustawa  o  ofercie  publicznej  posługuje  się  również  rygorami  obejmującymi
prowadzenie  przez  emitentów  papierów  wartościowych  akcji  promocyjnej  i
przewiduje  określone  sankcje  nakładane  za  naruszające  przepisy  prawa
uchybienia.

Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem
przez KNF sankcji

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w
związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej
oferty, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, sprzedającego lub inne
podmioty  uczestniczące  w  tej  ofercie,  subskrypcji  lub  sprzedaży  w  imieniu  lub  na
zlecenie  emitenta  lub  sprzedającego  albo  uzasadnionego  podejrzenia,  że  takie
naruszenie może nastąpić, Komisja Nadzoru Finansowego może:

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży
albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

2) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego
jej prowadzenia, lub 
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3) opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z
prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.

W  związku  z  daną  ofertą  publiczną,  subskrypcją  lub  sprzedażą,  Komisja  może
wielokrotnie zastosować środek przewidziany we wskazanych wyżej pkt 2 i 3. Komisja
może zastosować środki, o których mowa wyżej, także w przypadku gdy:

1)  oferta  publiczna,  subskrypcja  lub  sprzedaż  papierów  wartościowych,
dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do
obrotu  na  rynku  regulowanym  w  znaczący  sposób  naruszałyby  interesy
inwestorów; 

2)  istnieją  przesłanki,  które  w  świetle  przepisów  prawa  mogą  prowadzić  do
ustania bytu prawnego emitenta; 

3)  działalność  emitenta  była  lub  jest  prowadzona  z  rażącym  naruszeniem
przepisów  prawa,  które  to  naruszenie  może  mieć  istotny  wpływ  na  ocenę
papierów  wartościowych  emitenta  lub  też  w  świetle  przepisów  prawa  może
prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub 

4)  status  prawny  papierów  wartościowych  jest  niezgodny  z  przepisami  prawa,  i  w
świetle  tych  przepisów  istnieje  ryzyko  uznania  tych  papierów  wartościowych  za
nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. Ustawa o
ofercie  publicznej  posługuje  się  również  rygorami  obejmującymi  prowadzenie  przez
emitentów papierów wartościowych akcji promocyjnej i przewiduje określone sankcje
nakładane za naruszające przepisy prawa uchybienia.

Ryzyko  związane  z  wykluczeniem  instrumentów  finansowych  z  obrotu  w
Alternatywnym Systemie Obrotu

Zgodnie  z  §  12 ust.  2  Regulaminu ASO Organizator  Alternatywnego Systemu Obrotu
wyklucza z obrotu instrumenty finansowe Emitenta w określonych przepisami prawa
przypadkach oraz gdy:

1. zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,

2. zniesiona zostaje dematerializacja tych instrumentów,

3. po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu
upadłości  emitenta,  obejmującej  likwidację  jego majątku,  lub postanowienia  o
oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków
w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
może nastąpić - na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO również:
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1. na wniosek  Emitenta,  z  zastrzeżeniem możliwości  uzależnienia  decyzji  w tym
zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,

2. jeżeli  Organizator  ASO  uzna,  że  wymaga  tego  interes  i  bezpieczeństwo
uczestników obrotu,

3. wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd
wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na
zaspokojenie kosztów postępowania,

4. wskutek otwarcia likwidacji Emitenta,

5. wskutek  podjęcia  decyzji  o  połączeniu  Emitenta  z  innym  podmiotem,  jego
podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych
z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem
podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Przed  podjęciem  decyzji  o  wykluczeniu  instrumentów  finansowych  z  obrotu,
Organizator ASO może zawiesić na dowolny okres obrót tymi instrumentami (§ 12 ust. 3
Regulaminu  ASO).
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu jest także uprawniony do wykluczenia z
obrotu  instrumentów finansowych  Emitenta  z  obrotu,  jeżeli  Emitent  nie  przestrzega
zasad  lub  przepisów  obowiązujących  w  Alternatywnym  Systemie  Obrotu  albo  nie
wykonuje  lub  nienależycie  wykonuje  obowiązki  określone  w  Regulaminie  ASO,  a  w
szczególności:

1. obowiązek sporządzenia i  przekazania Organizatorowi ASO kopii  dokumentów
oraz  udzielenia  pisemnych  wyjaśnień  w  zakresie  dotyczącym  instrumentów
finansowych  Emitenta  jak  również  dotyczącym  działalności  Emitenta,  jego
organów lub ich członków,

2. obowiązek dokonania i publikacji - na żądanie Organizatora ASO - analizy sytuacji
finansowej  i  gospodarczej  Emitenta  w  związku  z  zaniechaniem  prowadzenia
przez  Emitenta  podstawowej  działalności  operacyjnej,  istotnej  zmiany
przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez Emitenta lub istotnego
pogorszenia sytuacji finansowej lub gospodarczej Emitenta,

3. obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych),

4. przestrzeganie  zakazu  udostępniania  informacji  zawartych  w  raportach
bieżących i okresowych przed ich publikacją,

5. obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie
Organizatora ASO.



37 | S t r o n a

Zgodnie z § 17c ust. 3 pkt 3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy Emitent nie wykona
nałożonej na niego – na podstawie przepisu ust. 1 pkt 2 tego samego paragrafu - kary
pieniężnej lub pomimo nałożenia kary pieniężnej albo upomnienia:

1. nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, lub

2. nie  wykonuje  lub  nienależycie  wykonuje  obowiązki  emitentów  instrumentów
finansowych w ASO, lub

3. nie  wykonuje  obowiązków  nałożonych  na  niego  na  podstawie  §  17c  ust.  2
Regulaminu ASO

Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w ASO.

Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie  obrotu lub jest  zagrożony interes
inwestorów, organizator ASO - na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego - wstrzymuje
wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie
obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na
okres nie dłuższy niż 10 dni.

Art. 78 ust. 4 stanowi, że na żądanie KNF organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane
przez nią instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny
prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym
systemie lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

W  przypadku  naruszeń  przepisów  Rozporządzenia  MAR,  określających  obowiązki
emitentów w zakresie:

1. identyfikacji,  dokumentowania  i  przekazywania  do  publicznej  wiadomości
informacji poufnych.

2. prowadzenia list osób posiadających dostęp do informacji poufnych.

3. prowadzenia list członków organów Spółki i osób z nimi blisko związanych oraz
powiadamiania  o  dokonywaniu  przez  te  osoby  transakcji  instrumentami
finansowymi Spółki.

KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów
wartościowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

W przypadku wykluczenia akcji Emitenta z obrotu w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z
utratą płynności przez te papiery wartościowe oraz spadkiem ich wartości rynkowej.
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Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu obrotu instrumentami finansowymi
Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu

Zgodnie  §  11  ust.  1  Regulaminu  ASO,  Organizator  Alternatywnego  Systemu  może
zawiesić  obrót  instrumentami  finansowymi  na  okres  nie  dłuższy  niż  3  miesiące,  z
zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 5 Regulaminu ASO:

1. na wniosek Emitenta;

2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu.

W  przypadkach  określonych  przepisami  prawa  Organizator  Alternatywnego  Systemu
zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi
Emitenta w ASO, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w
Alternatywnym  Systemie  Obrotu  albo  nie  wykonuje  lub  nienależycie  wykonuje
obowiązki określone w Regulaminie ASO, a w szczególności:

1. obowiązek sporządzenia i  przekazania Organizatorowi ASO kopii  dokumentów
oraz  udzielenia  pisemnych  wyjaśnień  w  zakresie  dotyczącym  instrumentów
finansowych  Emitenta  jak  również  dotyczącym  działalności  Emitenta,  jego
organów lub ich członków,

2. obowiązek dokonania i publikacji - na żądanie Organizatora ASO - analizy sytuacji
finansowej  i  gospodarczej  Emitenta  w  związku  z  zaniechaniem  prowadzenia
przez  Emitenta  podstawowej  działalności  operacyjnej,  istotnej  zmiany
przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez Emitenta lub istotnego
pogorszenia sytuacji finansowej lub gospodarczej Emitenta,

3. obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych),

4. przestrzeganie  zakazu  udostępniania  informacji  zawartych  w  raportach
bieżących i okresowych przed ich publikacją,

5. obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie
Organizatora ASO.

Do terminu zawieszenia, o którym mowa powyżej, nie stosuje się postanowienia § 11
ust. 1. Regulaminu ASO stanowiącego, iż czas zawieszenia nie może przekraczać trzech
miesięcy.

Paragraf  12  ust.  3  stanowi  natomiast,  iż  przed  podjęciem  decyzji  o  wykluczeniu
instrumentów  finansowych  z  obrotu,  Organizator  Alternatywnego  Systemu  może
zawiesić  obrót  tymi  instrumentami  finansowymi.  Termin  zawieszenia  może  w takim
przypadku przekroczyć trzy miesiące.
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Zgodnie z § 17c ust. 3 pkt 2 Regulaminu ASO, w przypadku gdy Emitent nie wykona
nałożonej na niego – na podstawie przepisu ust. 1 pkt 2 tego samego paragrafu - kary
pieniężnej lub pomimo nałożenia kary pieniężnej albo upomnienia:

1. nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, lub

2. nie  wykonuje  lub  nienależycie  wykonuje  obowiązki  emitentów  instrumentów
finansowych w ASO, lub

3. nie  wykonuje  obowiązków  nałożonych  na  niego  na  podstawie  §  17c  ust.  2
Regulaminu ASO

Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w ASO.

Art.  78  ust.  3  Ustawy  o  obrocie  stanowi,  że  w  przypadku,  gdy  obrót  określonymi
instrumentami  finansowymi  jest  dokonywany  w  okolicznościach  wskazujących  na
możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu w
ASO  albo  naruszenia  interesów  inwestorów,  Organizator  ASO  -  na  żądanie  KNF  -
zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

W przypadku zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z
drastycznym zmniejszeniem ich płynności oraz spadkiem ich wartości rynkowej.

Ryzyko  związane  z  możliwością  nałożenia  na  Spółkę  kar  administracyjnych  przez
Komisję  Nadzoru  Finansowego  w  przypadku  niedopełnienia  wymaganych  prawem
obowiązków. 

Komisja  Nadzoru  Finansowego  może  nałożyć  kary  administracyjne  na  Emitenta  za
niewykonywanie  obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa,  a  w  szczególności
obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, i Rozporządzenia MAR.

Zgodnie  z  art.  96  Ustawy  o  ofercie  KNF może  nałożyć  karę  pieniężną  do wysokości
1.000.000  zł.  jeśli  Emitent  nie  wykonuje  albo  wykonuje  nienależycie  obowiązki,  o
których  mowa  w  art.  10  ust.  5  (obowiązek  przekazania  informacji  o  wprowadzeniu
papierów wartościowych do obrotu w alternatywnym systemie) i  art.  70 (obowiązek
publikacji informacji o zmianie udziału akcjonariuszy w liczbie głosów na WZ emitentów
oraz o osobach uprawnionych do udziału w WZ i uczestniczących w nim).

W  przypadku  naruszeń  przepisów  Rozporządzenia  MAR,  określających  obowiązki
emitentów w zakresie:

1. identyfikacji,  dokumentowania  i  przekazywania  do  publicznej  wiadomości
informacji poufnych.

2. prowadzenia list osób posiadających dostęp do informacji poufnych.
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3. prowadzenia list członków organów Spółki i osób z nimi blisko związanych oraz
powiadamiania  o  dokonywaniu  przez  te  osoby  transakcji  instrumentami
finansowymi Spółki.

KNF może nałożyć na Spółkę karę pieniężną do wysokości do 10.375.000 zł,  albo
karę w wysokości trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub straty unikniętej w
wyniku naruszenia obowiązków. 

Nie można z góry wykluczyć ryzyka wystąpienia któregoś z opisanych powyżej zdarzeń
w przyszłości w odniesieniu do Spółki. Skutkiem nałożenia kar administracyjnych może
być  -  oprócz  pogorszenia  wyniku  finansowego  –  także  pogorszenie  się  reputacji
Emitenta, mogące negatywnie wpływać na kurs jego akcji.

Ryzyko  związane  z  możliwością  nałożenia  kary  pieniężnej  przez  Organizatora
Alternatywnego Systemu Obrotu

Na  podstawie  §  17c  Regulaminu  ASO,  Organizator  Alternatywnego  Systemu  może
nałożyć  na  Emitenta  karę  pieniężną  w  wysokości  do  50.000  zł,  jeżeli  Emitent  nie
przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie  Obrotu
albo nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Regulaminie ASO, a
w szczególności:

1. obowiązek sporządzenia i  przekazania Organizatorowi ASO kopii  dokumentów
oraz  udzielenia  pisemnych  wyjaśnień  w  zakresie  dotyczącym  instrumentów
finansowych  Emitenta  jak  również  dotyczącym  działalności  Emitenta,  jego
organów lub ich członków (§ 15a Regulaminu ASO),

2. obowiązek dokonania i publikacji - na żądanie Organizatora ASO - analizy sytuacji
finansowej  i  gospodarczej  Emitenta  w  związku  z  zaniechaniem  prowadzenia
przez  Emitenta  podstawowej  działalności  operacyjnej,  istotnej  zmiany
przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez Emitenta lub istotnego
pogorszenia sytuacji finansowej lub gospodarczej Emitenta (§ 15b Regulaminu
ASO),

3. obowiązki  informacyjne  (publikacja  raportów  bieżących  i  okresowych  -  §  17
Regulaminu ASO),

4. przestrzeganie  zakazu  udostępniania  informacji  zawartych  w  raportach
bieżących i okresowych przed ich publikacją (§ 17a Regulaminu ASO),

5. obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie
Organizatora ASO (§ 17b Regulaminu ASO).
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Ryzyko  rozwiązania  lub  wygaśnięcia  umowy  z  Animatorem  Rynku,  lub  zawieszenia
prawa  do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie 

Warunkiem notowania akcji Emitenta w alternatywnym systemie obrotu zgodnie z § 9
Regulaminu  ASO  jest   istnienie   ważnego   zobowiązania   Animatora   Rynku   do
wykonywania   w  stosunku  do  tych instrumentów  zadań  Animatora  Rynku  na
zasadach   określonych  przez  Organizatora  Alternatywnego  Systemu.  Organizator
Alternatywnego  Systemu   może  na  wniosek  emitenta   postanowić   o   notowaniu
instrumentów  finansowych w  alternatywnym  systemie   obrotu  bez  konieczności
podpisania  umowy  z  Animatorem  Rynku,  z  uwagi  na  zakwalifikowanie  danych
instrumentów  do  segmentu  NewConnect  Lead.  W   przypadku   zaprzestania
kwalifikowania  danych  instrumentów  do  segmentu  NewConnect  Lead przedmiotowe
zwolnienie  obowiązuje  przez  okres  kolejnych  30  dni,  jednak  najpóźniej  z  upływem
tego okresu  Emitent  zobowiązany  jest  do  podpisania  umowy  z  Animatorem  Rynku.
Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać Emitenta do podpisania umowy z
Animatorem Rynku w ciągu 30 dni  od  tego  wezwania,  jeżeli  uzna  to  za  konieczne  dla
poprawy  płynności  obrotu  instrumentami finansowymi  tego  emitenta.  W przypadku
rozwiązania   lub   wygaśnięcia  umowy   z   Animatorem   Rynku,  Organizator
Alternatywnego  Systemu  może  postanowić  o  notowaniu  instrumentów  finansowych
danego emitenta   w  systemie   notowań  jednolitych.  Po upływie   30  dni   od dnia
rozwiązania   lub   wygaśnięcia  umowy   z   Animatorem  Rynku,   Organizator
Alternatywnego  Systemu  zawiesza  obrót  instrumentami  finansowymi   Emitenta   do
czasu  wejścia  w  życie  nowej  umowy  z  Animatorem  Rynku  chyba,  że  umowa taka
została  uprzednio  zawarta.  Po  upływie  30  dni  od  dnia  zawieszenia  prawa  do
wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, Organizator
Alternatywnego  Systemu  może postanowić  o  notowaniu  instrumentów  finansowych
Emitenta  w  systemie  notowań  jednolitych. Po upływie 60 dni od dnia zawieszenia
prawa  do  wykonywania  zadań  Animatora  Rynku  w  alternatywnym  systemie  obrotu,
Organizator Alternatywnego  Systemu  zawiesza  obrót  instrumentami  finansowymi
Emitenta do czasu wejścia  w  życie  nowej  umowy z  Animatorem  Rynku  chyba,  że
umowa  taka  została uprzednio  zawarta.  W  przypadku  zawarcia  nowej  umowy z
Animatorem Rynku Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o powrocie
do  notowania  instrumentów  finansowych  danego  emitenta  w  systemie  notowań
ciągłych, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem
Rynku. Organizator  Alternatywnego  Systemu  może odstąpić od zawieszenia obrotu, w
szczególności w przypadku emitenta, wobec którego ogłoszono upadłość likwidacyjną.

Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z autoryzowanym doradcą,
zawieszeniem  prawa  do  wykonywania  działalności  autoryzowanego  doradcy  lub
skreśleniem autoryzowanego doradcy z listy autoryzowanych doradców

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu ASO w przypadku:
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1. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z autoryzowanym doradcą przed upływem 3
lat (lub krótszego okresu – w przypadku wydania przez Organizatora ASO zgody,
o której mowa w § 18 ust. 4 Regulaminu ASO),

2. zawieszenia prawa do działania autoryzowanego doradcy w ASO, 

3. skreślenia autoryzowanego doradcy z listy autoryzowanych doradców

Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta, dla którego
podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.

Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem
przez KNF sankcji

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w
związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej
oferty, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, sprzedającego lub inne
podmioty  uczestniczące  w  tej  ofercie,  subskrypcji  lub  sprzedaży  w  imieniu  lub  na
zlecenie  emitenta  lub  sprzedającego  albo  uzasadnionego  podejrzenia,  że  takie
naruszenie może nastąpić, Komisja Nadzoru Finansowego może:

1. nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej,  subskrypcji  lub sprzedaży
albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

2. zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej
prowadzenia, lub 

3. opublikować,  na koszt emitenta lub sprzedającego,  informację o niezgodnym z
prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.

W  związku  z  daną  ofertą  publiczną,  subskrypcją  lub  sprzedażą,  Komisja  może
wielokrotnie zastosować środek przewidziany we wskazanych wyżej pkt 2 i 3. Komisja
może zastosować środki, o których mowa wyżej, także w przypadku gdy:

1. oferta  publiczna,  subskrypcja  lub  sprzedaż  papierów  wartościowych,
dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do
obrotu  na  rynku  regulowanym  w  znaczący  sposób  naruszałyby  interesy
inwestorów; 

2. istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania
bytu prawnego emitenta; 

3. działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów
prawa,  które  to  naruszenie  może  mieć  istotny  wpływ  na  ocenę  papierów
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wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do
ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub 

4. status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w
świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za
nieistniejące  lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.
Ustawa  o  ofercie  publicznej  posługuje  się  również  rygorami  obejmującymi
prowadzenie  przez  emitentów  papierów  wartościowych  akcji  promocyjnej  i
przewiduje  określone  sankcje  nakładane  za  naruszające  przepisy  prawa
uchybienia

Ryzyko związane z inwestycjami w papiery wartościowe - Obligacje   

Emitent wskazuje, że w ramach prowadzonej działalności dokonuje inwestycji w papiery
wartościowe w tym w obligacje korporacyjne poza rynkiem zorganizowanym.
Z posiadaniem przez Emitenta papierów wartościowych innych podmiotów wiążę się
ryzyko braku płynności posiadanych aktywów. Papiery wartościowe nie uczestniczące w
zorganizowanym obrocie cechują się ograniczoną zbywalnością a w przypadku papierów
wartościowych dłużnych takich jak obligacje Spółka jest związana terminem ich wykupu
co  wiąże  się  z  czasowym  zamrożeniem  środków  finansowych.  Kluczowym  ryzykiem
związanym  z  inwestycjami  w  papiery  wartościowe  w  tym  w  papiery  dłużne  jest
upadłość podmiotu emitującego te papiery 

5.2. Stanowisko  zarządu  Emitenta  odnośnie  możliwości  zrealizowania
publikowanych prognoz wyników finansowych 

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych.

5.3. Opis  stanu  realizacji  działań  i  inwestycji  emitenta  oraz  harmonogram  ich
realizacji, o których emitent informował w dokumencie informacyjnym

Dokument informacyjny Emitenta nie zawiera informacji,  o których mowa w § 10 pkt
13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. W związku z tym
Emitent nie przekazuje w niniejszym raporcie kwartalnym opisu stanu realizacji działań
i inwestycji oraz harmonogramu ich realizacji.

5.4. Informacje na temat aktywności emitenta w obszarze rozwoju prowadzonej
działalności,  w   tym  inicjatywy  nastawione  na  wprowadzenie  rozwiązań
innowacyjnych w   przedsiębiorstwie

W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka nie podejmowała działań w obszarze
rozwiązań innowacyjnych.
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5.5. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających
konsolidacji

Emitent nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej. Emitenta nie
dotyczy zatem obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 

5.6. Wskazanie  przyczyn  niesporządzania  skonsolidowanych  sprawozdań
finansowych w przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową 

Nie dotyczy.

5.7. Informacja na temat struktury własności znacznych pakietów akcji

Akcjonariat Liczba akcji
( szt. ) 

% akcji Liczba głosów % % głosów

Wojciech Jędraszek 2 370 100,00 9,01 2 370 100,00 9,01 

Pozostali 23 948 047,00 90,99 23 948 047,00 90,99 

Ogółem 26 318 147,00 100,00 26 318 147,00 100,00 

5.8. Informacje  dotyczące  liczby  osób  zatrudnionych  przez  Emitenta,
w przeliczeniu na pełne etaty 

Na  dzień  przekazania  raportu  za  IV  kwartał  2016  roku  Spółka  nie  zatrudnia
pracowników na pełen etat. 

Prezes Zarządu otrzymuje wynagrodzenie z tytułu powołania i nie ma zawartej umowy o
pracę
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5.9. Oświadczenie zarządu

Zarząd  Emitenta  oświadcza,  że  wedle  swojej  najlepszej  wiedzy  niniejsze  kwartalne
skrócone sprawozdanie finansowe i  dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie
z obowiązującymi  zasadami  rachunkowości  oraz,  że  odzwierciedlają  w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową i ekonomiczną Emitenta oraz
jego wyniki finansowe. Jednocześnie Zarząd oświadcza, że sprawozdanie z działalności
Hetan Technologies S.A.  zawiera prawdziwy obraz rozwoju,  osiągnięć oraz sytuacji  w
Spółce.

Warszawa, 14 luty 2017 roku

Mateusz Kierzkowski

Prezes Zarządu
Hetan Technologies S.A.
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