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Sprawozdanie niniejsze dotyczy działalności spółki akcyjnej, pod firmą JWA S.A. w okresie 

od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE 

 

1. Dane identyfikacyjne 

Firma spółki brzmi: JWA Spółka Akcyjna 

Siedziba Spółki: WARSZAWA  

Adres Spółki: ul. Efraima Schroegera 90/B, 01-845 Warszawa 

NIP:  

KRS:  

7822564519 

0000612542 

REGON:  302555141 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Kapitał zakładowy Spółki 

na dzień 2019-12-31: 

 

400 000,00 PLN 

 

2. Zarząd spółki  

W okresie od 01 stycznia 2019 roku do 19 grudnia 2019 roku Zarząd działał w składzie: 

Prezes Zarządu – Anna Nowicka-Bala 

W dniu 19 grudnia 2019 roku Rada Nadzorca odwołała Panią Annę Nowicką-Bala z funkcji 

Prezesa Zarządu i powołała w jej miejsce Pana Andrzeja Umel.  

Dnia 06 marca 2020 roku Pan Andrzej Umel złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa 

Zarządu Spółki. 

W dniu 25 marca 2020 roku Rada Nadzorcza podjęła decyzję o oddelegowaniu Członka 

Rady Nadzorczej, Pana Roberta Płużyczka, do czasowego wykonywania czynności Członka 

Zarządu Spółki, z pełnienia której w dniu 28 maja 2020 roku zrezygnował.  

Dnia 28 maja 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki ponownie na stanowisko Prezesa Zarządu 

powołała Panią Annę Nowicką-Bala, która pełni tę funkcję nieprzerwanie, tj. również na 

dzień publikacji raportu. 
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3.    Przedmiot działalności  

 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku było:  

1) Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy:  

PKD 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 

2) Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy: 

a. 26, 20, Z, produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 

b. 77, 33, Z, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 

c. 58, 29, Z, działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 

d. 62, 03, Z, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 

e. 63, 11, Z, przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność, 

f. 95, 11, Z, naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 

g. 62, 09, Z, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych, 

h. 46, 52, Z, sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz 

części do niego, 

i. 62, 01, Z, działalność związana z oprogramowaniem. 

 

Przedmiot działalności Spółki w roku obrotowym 2019 nie uległ zmianie. 

 

4. Rada Nadzorcza spółki 

 

W 2019 roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki JWA S.A. 

 

Od dnia 01 stycznia do dnia 19 grudnia 2019 roku skład Rady Nadzorczej prezentował się 

następująco: 

1. Violetta Midro - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 

2. Krzysztof Nowicki - Członek Rady Nadzorczej, 

3. Leszek Bala - Członek Rady Nadzorczej  

4. Monika Wrzesień – Członek Rady Nadzorczej, 

5. Agnieszka Domeracka – Członek Rady Nadzorczej. 
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W dniu 19 grudnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z pełnienia 

funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki wszystkich Członków, zastępując je następującymi 

osobami, a tym samym powodując, że na dzień 31 grudnia 2019 r. skład Rady Nadzorczej 

prezentował się następująco: 

1. Artur Kurowicki – Członek Rady Nadzorczej, 

2. Ewa Irena Najdek – Członek Rady Nadzorczej, 

3. Oktawian Oźminkowski – Członek Rady Nadzorczej, 

4. Mariusz Matusiak – Członek Rady Nadzorczej, 

5.  Robert Płużyczka – Członek Rady Nadzorczej. 

 

W dniu 16 kwietnia 2020 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 

złożyła Pani Ewa Irena Najdek, a dnia 20 kwietnia 2020 roku również Pan Mariusz Matusiak. 

 

Rada Nadzorcza działała zatem w pomniejszonym składzie, aż do dnia 28 maja 2020 roku, 

kiedy to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z pełnienia funkcji w Radzie 

Nadzorczej Spółki pozostałych Członków, powołując w ich miejsce nowych Członków, 

których skład również na dzień publikacji raportu prezentował się następująco: 

1. Violetta Anna Midro – Członek Rady Nadzorczej, 

2. Krzysztof Andrzej Nowicki – Członek Rady Nadzorczej, 

3. Leszek Andrzej Bala – Członek Rady Nadzorczej, 

4. Mirosław Paweł Januszewski – Członek Rady Nadzorczej, 

5. Monika Januszewska – Członek Rady Nadzorczej. 

 

Struktura akcjonariatu: 

 

Na dzień 31.12.2019 r. struktura akcjonariatu Spółki – zgodnie z danymi posiadanymi przez 

Spółkę na podstawie zawiadomień otrzymanych od akcjonariuszy – wyglądała następującą: 

 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Wartość 

nominalna akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w głosach 

na WZ 

Krzysztof Dzietczenia 799.999 0,10 zł 20.00% 20.00% 
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Artur Kurowicki 476.591 0,10 zł 11.91% 11.91% 

Jacek Chojnacki 200.000 0,10 zł 5.00% 5.00% 

JWA S.A. 24.000 0,10 zł 0.60% 0.60% 
Pozostali akcjonariusze  

(poniżej 5% głosów na WZ) 
2.449.410 0,10 zł 62.49 % 62.49% 

Razem 4.000.000  100% 100% 

 

W dniu 14 stycznia 2020 roku Spółka otrzymała zawiadomienia od akcjonariusza 
Jacka Krzyżaniak, przekazanego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy, informującego o 
transakcji nabycia akcji. 

 
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w wyniku transakcji nabycia 33.392 akcji Spółki 
przeprowadzonej w trybie sesyjnym na rynku NewConnect w dniu 13 stycznia 2020 roku 
zwiększeniu uległ dotychczas posiadany przez Pana Jacka Krzyżaniak udział w ogólnej liczbie 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki powyżej 5%. Przed ww. transakcją posiadał 
194.500 akcji Spółki, które uprawniały do 194.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 
stanowiły 4,86% w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. 
Po ww. transakcji posiada 227.892 akcji Spółki, które uprawniają do 227.892 głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 5,7% w kapitale zakładowym oraz w głosach na 
walnym zgromadzeniu Spółki. 

 W dniu 03 marca 2020 roku Spółka otrzymała zawiadomienia od akcjonariusza 
Jacka Krzyżaniak, przekazanego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy, informującego o 
transakcji zbycia akcji. 

 
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w wyniku transakcji zbycia 203.000 akcji Spółki 
przeprowadzonej w trybie sesyjnym na rynku NewConnect w dniu 25 lutego 2020 roku 
zmniejszeniu uległ dotychczas posiadany przez Pana Jacka Krzyżaniak udział w ogólnej 
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej 5%. Przed ww. transakcją posiadał 
203.000 akcji Spółki, które uprawniały do 203.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 
stanowiły 5,8% w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Po 
ww. transakcji nie posiada żadnych akcji Spółki. 

 W dniu 09 marca 2020 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji 
Spółki przez Pana Oktawiana Oźminkowskiego, przekazanego na podstawie art. 69 ust. 1 
pkt 2 Ustawy, informującego o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. 

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w wyniku transakcji nabycia 66.996 akcji Spółki 
przeprowadzonej w trybie sesyjnym na rynku NewConnect w dniu 06 marca 2020 roku 
zwiększeniu uległ dotychczas posiadany przez Pana Oktawiana Oźminkowskiego udział w 
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed ww. transakcją posiadał 
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166.513 akcji Spółki, które uprawniały do 166.513 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 
stanowiły 4,15 % w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. 
Po ww. transakcji posiada 233.509 akcji Spółki, które uprawniają do 233.590 głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 5,84 % w kapitale zakładowym oraz w głosach na 
walnym zgromadzeniu Spółki. 

W dniu 25 marca 2020 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie o zbyciu akcji Spółki 
przez Pana Andrzeja Kurowickiego, przekazanego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy, 
informującego o zbyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. 

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w wyniku transakcji zbycia 186.591 akcji Spółki 
przeprowadzonej w trybie sesyjnym na rynku NewConnect w dniach 23-25 marca 2020 
roku zmniejszeniu uległ dotychczas posiadany przez Pana Andrzeja Kurowickiego udział w 
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed ww. transakcją posiadał 
476.591 akcji Spółki, które uprawniały do 476.591 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 
stanowiły 11,91 % w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. 
Po ww. transakcji posiada 290.000 akcji Spółki, które uprawniają do 290.00 głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 7,25% w kapitale zakładowym oraz w głosach na 
walnym zgromadzeniu Spółki. 

W dniu 27 marca 2020 roku a sprostowane 09 kwietnia 2020 roku do Spółki 
wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez Pana Krzysztofa Dzietczenia, 
przekazanego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy, informującego o transakcji nabycia 
akcji. 

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w wyniku transakcji nabycia 25.434 akcji Spółki 
przeprowadzonej w trybie sesyjnym na rynku NewConnect w dniu 25 marca 2020 roku 
zwiększeniu uległ dotychczas posiadany przez Pana Krzysztofa Dzietczenia udział w ogólnej 
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed ww. transakcją posiadał 799.999 akcji 
Spółki, które uprawniały do 799.999 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiły 
19,99 % w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Po ww. 
transakcji posiada 825.433 akcji Spółki, które uprawniają do 825.433 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki i stanowią 20,64 % w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym 
zgromadzeniu Spółki. 

W dniu 15 kwietnia 2020 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza 
Artura Kurowickiego, przekazanego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy, 
informującego o transakcji zbyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. 

 
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w wyniku transakcji zbycia 290.000 akcji Spółki 
przeprowadzonej w trybie sesyjnym na rynku NewConnect w dniach 14-15 kwietnia 2020 
roku zmniejszeniu uległ dotychczas posiadany przez Pana Artura Kurowickiego udział w 
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej 5%. Przed ww. transakcją 
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posiadał 290.000 akcji Spółki, które uprawniały do 290.000 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki i stanowiły 7,25% w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym 
zgromadzeniu Spółki. Po ww. transakcji nie posiada żadnych akcji Spółki. 

W dniu 22 kwietnia 2020 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie o zbyciu akcji 
Spółki przez Pana Oktawiana Oźminkowskiego, przekazanego na podstawie art. 69 ust. 1 
pkt 2 Ustawy, informującego o zbyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. 

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w wyniku transakcji zbycia 31.338 akcji Spółki 
przeprowadzonej w trybie sesyjnym na rynku NewConnect w dniu 21 kwietnia 2020 roku 
zmniejszeniu uległ dotychczas posiadany przez Pana Oktawiana Oźminkowskiego udział w 
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed ww. transakcją posiadał 
233.509 akcji Spółki, które uprawniały do 233.509 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 
stanowiły 5,84 % w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. 
Po ww. transakcji posiada 202.171 akcji Spółki, które uprawniają do 202.171 głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 5,05 % w kapitale zakładowym oraz w głosach na 
walnym zgromadzeniu Spółki. 

W dniu 15 czerwca 2020 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji 
Spółki przez Pana Artura Górskiego, przekazanego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy, 
informującego o transakcji nabycia akcji. 

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w wyniku transakcji nabycia 25.000 akcji Spółki 
przeprowadzonej w trybie sesyjnym na rynku NewConnect w dniu 10 czerwca 2020 roku 
zwiększeniu uległ dotychczas posiadany przez Pana Artura Górskiego udział w ogólnej 
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed ww. transakcją posiadał 199.000 akcji 
Spółki, które uprawniały do 199.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiły 
4,98 % w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Po ww. 
transakcji posiada 224.000 akcji Spółki, które uprawniają 224.000 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki i stanowią 5,6 % w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym 
zgromadzeniu Spółki. 

W dniu 16 czerwca 2020 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie o zbyciu akcji 
Spółki przez Pana Oktawiana Oźminkowskiego, przekazanego na podstawie art. 69 ust. 1 
pkt 2 Ustawy, informującego o transakcji zbycia akcji. 

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w wyniku transakcji zbycia 175.571 akcji Spółki 
przeprowadzonej w trybie sesyjnym na rynku NewConnect w dniach 9-16 czerwca 2020 
roku zmniejszeniu uległ dotychczas posiadany przez Pana Oktawiana Oźminkowskiego 
udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed ww. transakcją 
posiadał 202.171 akcji Spółki, które uprawniały do 202.171 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki i stanowiły 5,05 % w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym 
zgromadzeniu Spółki. Po ww. transakcji posiada 26.600 głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki i stanowią 0,66 % w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu 
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Spółki. 

W dniu 21 czerwca 2020 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie o zbyciu akcji 
Spółki przez Pana Jacka Chojnackiego, przekazanego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 
Ustawy, informującego o transakcji zbycia akcji. 

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w wyniku transakcji zbycia 65.000 akcji Spółki 
przeprowadzonej w trybie sesyjnym na rynku NewConnect w dniach 17-19 czerwca 2020 
roku zmniejszeniu uległ dotychczas posiadany przez Pana Jacka Chojnackiego udział w 
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed ww. transakcją posiadał 
200.000 akcji Spółki, które uprawniały do 200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 
stanowiły 5,0 % w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Po 
ww. transakcji posiada 135.000 akcji Spółki, które uprawniają do 135.000 głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 3,38 % w kapitale zakładowym oraz w głosach na 
walnym zgromadzeniu Spółki. 

W dniu 22 czerwca 2020 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji 
Spółki przez Pana Januarego Ciszewskiego, przekazanego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 
Ustawy, informującego o transakcji nabycia akcji. 

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w wyniku transakcji nabycia 165.318 akcji Spółki 
przeprowadzonej w trybie sesyjnym na rynku NewConnect w dniu 19 czerwca 2020 roku 
zwiększeniu uległ dotychczas posiadany przez Pana Januarego Ciszewskiego udział w 
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed ww. transakcją posiadał 
184.682 akcji Spółki, które uprawniały do 184.682 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 
stanowiły 4,62 % w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. 
Po ww. transakcji posiada 350.000 akcji Spółki, które uprawniają 350.000 głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 8,75 % w kapitale zakładowym oraz w głosach na 
walnym zgromadzeniu Spółki. 

W dniu 24 czerwca 2020 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie o zbyciu akcji 
Spółki przez Pana Krzysztofa Dzietczenia, przekazanego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 
Ustawy, informującego o transakcji zbycia akcji. 

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w wyniku transakcji zbycia 70.000 akcji Spółki 
przeprowadzonej w trybie sesyjnym na rynku NewConnect w dniu 19 czerwca 2020 roku 
zmniejszeniu uległ dotychczas posiadany przez Pana Krzysztofa Dzietczenia udział w ogólnej 
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed ww. transakcją posiadał 800.000 akcji 
Spółki, które uprawniały do 800.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiły 20 
% w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Po ww. 
transakcji posiada 730.000 akcji Spółki, które uprawniają do 730.000 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki i stanowią 18,25 % w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym 
zgromadzeniu Spółki. 
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W wyniku transakcji na akcjach Spółki jakie miały miejsce w okresie od dnia 1 stycznia do 
dnia sporządzenia raportu struktura akcjonariatu uległa zmianie i przedstawia się 
następująco: 

 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Wartość 

nominalna akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w głosach 

na WZ 

Krzysztof Dzietczenia 730.000 0,10 zł 18,25 % 18,25% 

January Ciszewski 350.000 0,10 zł 8,75 % 8,75 % 

Artur Górski 224.000 0,10 zł 5,6 % 5,6 % 

Pozostali akcjonariusze  

(poniżej 5% głosów na WZ) 
2.696.000 0,10 zł 67,4 % 67,4% 

Razem 4.000.000  100% 100% 

 

II. ZATRUDNIENIE 

 

W roku obrotowym Spółka zatrudniała jedną osobę na podstawie umowy o pracę. 

 

III. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JAKIE    

NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU,  

DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 

 

Realizując strategię rozwoju Spółki na lata 2019-2020 Emitent w raportowanym okresie 

realizował, aż do wyczerpania puli osobogodzin przeznaczonych na realizację usług, 

zlecenia w ramach kontraktów podpisanych z Administracją Publiczną oraz wykorzystywał 

produkty własne do dywersyfikowania przychodów. Emitent podjął również działania 

związane z rozszerzeniem portfolio prowadzonych projektów oraz pozyskaniem nowych 

klientów w obszarze FinTech. Przeprowadzone zostały negocjacje zmierzające do nabycia 

przez Spółkę marki Skuber, a następnie zmiany jej nazwy na SQTER i podpisaniu z 

partnerami biznesowymi umów niezbędnych do uruchomienia pod tą marką usług 

transportowych i kurierskich z wykorzystaniem skuterów i małych aut L7e. W związku z 
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brakiem możliwości uruchomienia płatności bezgotówkowych w ramach tej usługi, została 

ona zawieszona do czasu uzyskania statusu Małej Instytucji Płatniczej. 

W dniu 6 grudnia 2019 roku Zarząd Emitenta dokonał aktualizacji strategii na lata 2020-

2022, która określa m.in. plany uzyskania przez Emitenta statusu Małej Instytucji Płatniczej 

(„MIP”) po wcześniejszym uzyskaniu wpisu do prowadzonego przez KNF rejestru dostawców 

usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego. Rozszerzenie działalności Emitenta 

o MIP umożliwi skuteczne wdrożenie m.in. projektu Sqter oraz rozbuduje portfolio 

oferowanych przez Spółkę ̨usług. W ocenie Zarządu uzyskanie statusu MIP wpłynie istotnie 

na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.  

W dniu 19 grudnia 2019r. nastąpiła zmiana w organach Spółki, będąca następstwem 

postanowień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 grudnia 2019 

r. A następnie Emitent dokonał odpisów serwisów/aplikacji/projektów należących do 

Emitenta, a łączna wysokość ́odpisów wyniosła: 895 901,45 PLN. 

W dniu 9 stycznia 2020r. Emitent złożył wniosek o wpis do rejestru dostawców usług 

płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego prowadzonego przez Komisję Nadzoru 

Finansowego w celu uzyskania statusu Małej Instytucji Płatniczej (MIP). 

Do dnia 28 maja 2020r. Emitent nie realizował żadnych zleceń ani nie podpisał żadnych 
kontraktów. Nie przeprowadził żadnej transakcji związanej z wykorzystaniem produktów 

własnych. Ówczesny Zarząd nie podjął działalności usługowej w oparciu o posiadane 

produkty własne i dostępne know-how.  

Zmiana w organach Spółki, będąca następstwem postanowień Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 maja 2020 r. wymusiła przeprowadzenie weryfikacji 

posiadanych aktywów, planów rozwojowych oraz kontraktów. Po odzyskaniu dostępu do 

repozytorium kodów źródłowych i aplikacji stwierdzono nieodwracalną utratę z serwerów 

aplikacji własnych, produktów przygotowywanych na zlecenie klientów zewnętrznych, jak 

również wersji pilotażowych i modeli architektonicznych planowanych do wdrożenia, w tym 

rozwiązań fintech, co spowodowało konieczność dokonania dodatkowych odpisów 

aktualizujących wartości aktywów (wnip oraz produktów gotowych) na kwotę 396.462,67 

złotych oraz utworzenia rezerwy na ewentualne roszczenia klientów wynikające z utraty 

danych. 
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W czerwcu 2020r. Zarząd przeprowadził renegocjację zobowiązań i należności wobec Spółki 

oraz podpisał porozumienia, na mocy których, płatności zostały rozłożone na raty bądź 

zostały wydłużone ich terminy. Jednocześnie zostało wprowadzone dodatkowe 

zabezpieczenia dla należności wobec Spółki. 

Emitent potwierdził wolę współpracy z kontrahentami, dostawcami oraz klientami aktywnie 

współpracującymi ze Spółką w latach wcześniejszych. 

V. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 

 

W 2019 roku Spółka nie prowadziła prac o charakterze badawczo-rozwojowym.  

 

VI. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 

 

Podstawowe wielkości ekonomiczne - finansowe 

W roku 2019 przychody ze sprzedaży JWA S.A. wyniosły 1 723 662,10 zł, zaś koszty 

działalności operacyjnej wyniosły 2 016 465,44 zł. Wynik ze sprzedaży na koniec 2019 roku 

wyniósł -292 803,34 zł. 

Pozostałe przychody operacyjne kształtowały się na poziomie 122 522,07 zł. Pozostałe 

koszty operacyjne wynosiły 1 622 327,33 zł. Spółka zanotowała przychody finansowe na 

poziomie 142 359,45 zł oraz koszty finansowe na poziomie 85 282,41 zł 

Spółka zakończyła rok obrotowy 2019 stratą netto w wysokości -1 702 635,56 zł. 

 

Ocena zarządzania zasobami finansowymi 

Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie analizy głównych 

obszarów określających kondycję finansową Spółki. 

 

 

Analiza rentowności 

• Rentowność aktywów ogółem (ROA) = zysk (strata) netto okresu / aktywa ogółem  

na koniec okresu x 100% 

• Rentowność kapitału własnego (ROE) = zysk (strata) netto okresu / kapitały własne na 

koniec okresu x 100% 
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Wskaźniki rentowności 31.12.2019 

Zysk (Strata) netto -1 702 635,56 

Aktywa ogółem 1 509 163,07 

Kapitały własne 577 125,89 

ROA -112,82% 

ROE -295,02% 

 

 

Analiza płynności 

• wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe  

• wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe - zapasy) / zobowiązania 

krótkoterminowe 

• wskaźnik płynności gotówkowej = środki pieniężne i ich ekwiwalenty / zobowiązania 

krótkoterminowe  

 

Wskaźniki płynności 31.12.2019 

aktywa obrotowe 1.490.049,64 

zobowiązania krótkoterminowe 512.917,09 

zapasy 0,00 

środki pieniężne i ich ekwiwalenty 402,88 

wskaźnik płynności bieżącej 2,91 

wskaźnik płynności szybkiej 2,91 

wskaźnik płynności gotówkowej 0,0008 

 

 

Analiza bilansu 

 

Struktura aktywów 
Wartość [w zł] Struktura  

31.12.2019 31.12.2019 

Aktywa trwałe 1 809,00 0,12% 
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Aktywa obrotowe 1 490 049,64  98,73% 

Udziały i akcje własne 17 304,43 1,15 

Suma aktywów 1 509 163,07 100,00 % 

 

 

Struktura pasywów 
Wartość [w zł] Struktura  

31.12.2019 31.12.2019 

Kapitał własny 577 125,89 38,24% 

Rezerwy 101 809,00 6,75% 

Zobowiązania 

długoterminowe 
306 811,09 20,32% 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 
512 917,09 33,99% 

Rozliczenia 

międzyokresowe 
10 500,00 0,70% 

Suma pasywów 1 509 163,07 100,00 % 

 

 

Przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji Spółki w 2020 roku 

 W dniu 2 lipca 2020r. Zarząd JWA S.A. przyjął „Aktualizację Strategii rozwoju na lata 

2020-2022 z lipca 2020 r.” zgodnie z którą celami strategicznymi na najbliższy okres są: 

• utrzymanie ugruntowanej pozycji na rynku IT jako kompetentnego i uznanego dostawcy 

wysokotechnologicznych rozwiązań IT w zakresie przygotowywania produktów od fazy 

zdefiniowania potrzeb klienta, przez tworzenie aplikacji, aż po jej implementację i 

wdrożenie u klienta,  

• utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych kluczowych klientów z branży 

fintech,  

• wykorzystanie potencjału Spółki, nabytego podczas realizacji produktów na zlecenie, 

w zakresie produktów obsługujących płatności bezgotówkowe, w celu zbudowania 

autorskiego rozwiązania płatniczego (wyposażonego w następujące funkcjonalności 

obsługa płatności bezgotówkowych, portmonetkę, marketplace oraz zapewniającego 

możliwość integracji nie tylko z wiodącymi platformami sklepowymi), 
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• zadowolenie akcjonariuszy poprzez ciągły wzrost zysków oraz wzrost wartości rynkowej 

JWA S.A., 

• rozpoczęcie działalności jako MIP (mała instytucja płatnicza), po wcześniejszym 

uzyskaniu wpisu do prowadzonego przez KNF rejestru dostawców usług płatniczych i 

wydawców pieniądza elektronicznego,  

• utworzenie Inkubatora Biznesu, ekosystemu wspierających się przedsiębiorców, 

oferując im wsparcie w zakresie informatycznym, logistycznym, marketingowym oraz 

administracyjnym, 

• odtworzenie kluczowych produktów własnych i włączenie ich do pakietu narzędzi i 

rozwiązań oferowanych przedsiębiorcom korzystającym z Inkubatora Biznesu. 

	

 

VII. INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CELU 
ICH NABYCIA, LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ 
CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ 
CENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW (AKCJI) W PRZYPADKU ICH ZBYCIA 

 

Spółka nabyła ww. akcje własne w ramach Programu skupu akcji własnych uchwalonego 

przez Zarząd Spółki w dniu 21 grudnia 2018 roku na podstawie upoważnienia wynikającego 

z uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2018 roku. 

Skup akcji Spółki został przeprowadzony w celu ich umorzenia. 

Spółka w 2019 r. nabyła 24.000 akcji własnych, których cena nominalna wynosiła 0,1 zł. 

Łączna cena nabycia udziałów własnych wyniosła 17.304,43 zł. Nabyte akcje stanowią 0,6% 

wszystkich akcji Spółki. Wobec faktu niepodjęcia uchwały nr 4 w sprawie umorzenia akcji 

własnych Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 19 grudnia 2019 roku i w 

konsekwencji odstąpienia od poddania pod głosowanie uchwały w sprawie obniżenia 

kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału 

rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki, jako bezprzedmiotowej, Zarząd w dniu 17 lutego 

2020 r. zbył 24.000 akcji własnych w kilku transakcjach na rynku NewConnect po cenie 0,27 

zł za akcję. Tym samym Spółka zbyła wszystkie akcje własne będące w jej posiadaniu w 

wyniku przeprowadzenia programu skupu akcji własnych. Akcje własne sprzedano łącznie 

za wartość 6.480,00 zł. 
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VIII. POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁY 

 

Spółka nie posiada żadnych oddziałów czy zakładów. 

 
IX. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE 
 RYZYKA: ZMIANY CEN, KREDYTOWEGO, ISTOTNYCH ZAKŁÓCEŃ 
 ORAZ UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ, NA JAKIE NARAŻONA JEST 
 JEDNOSTKA 
 

Spółka w 2019 roku nie korzystała z instrumentów finansowych, z którymi związane są 

wyżej wymienione ryzyka.  

 

X. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE 
PRZYJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ CELACH I METODACH ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM FINANSOWYM, ŁĄCZNIE Z METODAMI ZABEZPIECZENIA 
ISTOTNYCH RODZAJÓW PLANOWANYCH TRANSAKCJI, DLA KTÓRYCH 
STOSOWANA JEST RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ 

 

Spółka w 2019 roku nie korzystała z instrumentów finansowych, z którymi związane są 

wyżej wymienione ryzyka. 

 

 
XI. OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYKA DZIAŁALNOŚCI 
 

Działalność, którą prowadzi Spółka uwarunkowana jest zmiennymi elementami, mogą one 

mieć poważny wpływ na jego pozycję rynkową. Identyfikacja najbardziej istotnych 

czynników wpływających na kondycję Spółki pozwala dokładne przeanalizować jej sytuacje 

oraz poznać potencjalne możliwości rozwoju. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie 

dają również możliwość identyfikacji kluczowych czynników ryzyka, które wpłynąć mogą 

niekorzystnie na planowane przez Spółkę przedsięwzięcia. 

  

Ryzyko spowodowane zmianą sytuacji makroekonomicznej Polski 

Na funkcjonowanie Spółki oraz sytuację na rynkach objętych jego działalnością znaczący 

wpływ ma ogólnogospodarcza sytuacja w Polsce i na świecie, wyrażająca się w poziomie 

wskaźników makroekonomicznych. Zalicza się do nich m.in.: poziom i dynamikę wzrostu 
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PKB, poziom stóp procentowych, wysokość dochodów gospodarstw domowych, stopę 

bezrobocia, poziom nakładów inwestycyjnych w gospodarce oraz politykę gospodarczą i 

fiskalną. Istnieje ryzyko, iż pogorszenie sytuacji makroekonomicznej może mieć znaczący 

wpływ na skłonność potencjalnych klientów do korzystania z usług świadczonych przez 

Emitenta, co w konsekwencji doprowadzić może do spadku poziomu przychodów Spółki, a 

tym samym pogorszenia wyników finansowych z prowadzonej działalności. 

 

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi 

Polski system prawny charakteryzuje się wysoką częstotliwością zmian. Na działalność 

Spółki potencjalny negatywny wpływ mogą mieć nowelizacje w zakresie regulacji prawnych 

dotyczące funkcjonowania podmiotów gospodarczych, zmian przepisów podatkowych, 

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, czy regulacji w zakresie teleinformatyki. 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 Spółkę kar lub sankcji administracyjnych bądź finansowych. W 

celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Spółka na bieżąco przeprowadza audyty 

wewnętrzne, skierowane na badanie zgodności stosowanych aktualnie przepisów przez 

Spółkę z bieżącymi regulacjami prawnymi oraz na bieżąco monitoruje zmieniające się 

przepisy i ich interpretacje. 

 

Ryzyko związane z opodatkowaniem i interpretacją przepisów podatkowych 

Spółka, podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest narażony na nieprecyzyjne 

zapisy w uregulowaniach prawno-podatkowych. Mogą one spowodować powstanie 

rozbieżności interpretacyjnych, w szczególności w odniesieniu do operacji związanych z 

podatkiem dochodowym, podatkiem od czynności cywilno-prawnych i podatkiem VAT. W 

związku z powyższym istnieje ryzyko, że w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności 

i pomimo stosowania przez niego aktualnych interpretacji podatkowych, interpretacja 

Urzędu Skarbowego odpowiedniego ze względu na siedzibę Spółki może różnić się od 

przyjętej przez Spółkę. Konsekwencją różnic interpretacyjnych może być nałożenie na 

Spółkę kary finansowej, co z kolei może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe. 
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Ryzyko związane z kursem walutowym  

Na dzień sporządzenia Sprawozdania Spółka nie korzysta z finansowania zewnętrznego 

rozliczanego w walucie obcej. Tym niemniej Emitent nie wyklucza w przyszłości rozwoju 

projektów w oparciu o przedsięwzięcia zagraniczne realizowane z korporacjami o zasięgu 

światowym, którzy powstałe należności będą rozliczać w walucie obcej. W takim przypadku 

ewentualny wzrost lub spadek kursu waluty obcej będzie mieć negatywny bądź pozytywny 

wpływ na wielkość zobowiązań oraz przychodów, co w dalszej kolejności może wpłynąć na 

osiągane wyniki w przyszłości. Z uwagi na brak niniejszego ryzyka, na dzień sporządzenia 

Sprawozdania Spółka nie zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym. 

 

Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych produktów  

Działalność Emitenta polega na projektowaniu i tworzeniu aplikacji użytkowych, gier 

dedykowanych na urządzenia mobilne oraz serwisów internetowych zarówno dla klientów 

indywidualnych, jak i biznesowych. Dotychczas realizowane przez Emitenta były projektami 

realizowanymi na potrzeby innych firm w formule podwykonawstwa. Strategia Spółki 

zakłada, iż dalszy rozwój tego typu usług i poszerzenie grona klientów oraz rozbudowanie 

oferty o własne produkty. Istnieje ryzyko, że projekty, w szczególności oparte o własne 

produkty Emitenta, nie spotkają się z zainteresowaniem, które pozwoli na uzyskanie 

wymaganej rentowności. W przypadku gdy zaproponowane projekty okażą się 

niedostatecznie dopasowane do wymagań klientów, pojawią się utrudnienia związane z ich 

użytkowaniem, ich funkcjonalność nie będzie zadowalająca lub zostaną w tyle za 

możliwościami jakie dają najnowsze generacje urządzeń mobilnych, może dojść do sytuacji, 

w której poniesione nakłady przewyższą wpływy z tytułu ich użytkowania. Sytuacja ta 

niewątpliwie znalazłaby swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych osiąganych przez 

Emitenta. Zarząd Emitenta podkreśla, że dokłada wszelkich starań, aby przyjmowane do 

realizacji projekty w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom klientów, stanowiły 

ciekawą alternatywę dla obecnych na rynku projektów oraz nie odbiegały od aktualnie 

obowiązujących tendencji i możliwości jakie dają urządzenia mobilne. Ponadto na bieżąco 

śledzone są nowości i tendencje w branży zarówno produktowej, jak i sprzętowej. Każdy z 

produktów przechodzi także szereg testów potwierdzających jego funkcjonalność.  
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Ryzyko związane ze strategią rozwoju Emitenta  

Podstawowa działalność Emitenta opiera się na projektowaniu i tworzeniu aplikacji 

użytkowych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Rynek tego typu 

usług dla klientów indywidualnych w Polsce nie ma długiej historii. Jego rozwój w dużym 

stopniu uzależniony jest od wzrostu całego rynku usług internetowych, jak również 

powszechności dostępu do Internetu. Istnieje ryzyko, że przyjęte założenia dotyczące m.in. 

określenia zapotrzebowania na poszczególne usługi będą nietrafione, a oferta nie spełni 

oczekiwań klientów, co nie pozostałoby bez wpływu na pozycję konkurencyjną Emitenta 

oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Zarząd Emitenta zaznacza, że tworząc 

podstawy strategii rozwoju kierowano się w dużej mierze potrzebami jakie stawia rynek, 

prognozami dotyczącymi tego obszaru oraz doświadczeniem kluczowych pracowników.  

W zakresie aplikacji biznesowych oraz usług doradczych ryzyko niedopasowania 

rozwiązania do oczekiwań klienta jest minimalne.  

 

Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami przy realizacji projektów  

Proces przygotowania aplikacji i rozwiązań dedykowanych jest działaniem wieloetapowym 

który wymaga wielokrotnie decyzji klienta, czego następstwem jest ryzyko opóźnienia 

poszczególnych faz, a w konsekwencji całego projektu. Poszczególne etapy przygotowania 

omawianych produktów następują kolejno po sobie i są uzależnione od wyników bądź 

całkowitego ukończenia faz poprzednich. Warto podkreślić, że niektóre z etapów zależne są 

wyłącznie od zespołu Emitenta, inne natomiast zależą od zaangażowania podmiotów 

zewnętrznych – partnerów ale przede wszystkim od decyzji/akceptacji Klienta. Ponadto nie 

można wykluczyć nieprzewidzianych trudności, które mogą być przyczyną opóźnień 

wewnętrznych zespołów projektowych.  

Opóźnienie terminów przygotowania aplikacji może negatywnie wpłynąć na wyniki 

finansowe Spółki. Na aktualnym etapie rozwoju, gdy Emitent nie posiada jeszcze 

rozbudowanego portfolio produktów istnieje niewielkie ryzyko nieterminowej realizacji 

zamówień, a tym samym ryzyko dla stabilności i płynności finansowej Emitenta.  
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Ryzyko związane z błędami ludzkimi 

Działalność prowadzona przez Spółkę charakteryzuje się stosunkowo dużym ryzykiem 

związanym z błędami ludzkimi. W konsekwencji Spółka może być narażona na utratę 

zaufania klientów, a w przypadku istotnych uchybień może mieć to negatywny wpływ na 

wyniki finansowe Spółki.  

 

Ryzyko naruszenia praw własności intelektualnej podmiotów trzecich  

Istnieje ryzyko, że podmioty trzecie mogą w przyszłości występować z roszczeniami 

przeciwko Spółce bądź jego klientom w związku z domniemanym naruszeniem przez Spółkę 

bądź jej klienta praw własności intelektualnej tych podmiotów. Naruszenie to może mieć 

charakter niezawiniony (np. ujawnienie wady prawnej posiadanej licencji) lub zawiniony. 

Ewentualne postępowania sądowe mogą być kosztowne i mogą zakończyć się wyrokiem 

zasądzającym odszkodowanie. W przypadku wyroku zasądzającego odszkodowanie od 

klienta Spółki, nie można wykluczyć wystąpienia klienta z roszczeniem regresowym wobec 

Spółki. Roszczenia wobec Spółki dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej mogą 

mieć istotny negatywny wpływ sytuację finansową. 

 

Ryzyko związane z pandemią  

Trwająca pandemia COVID-19 nie ma negatywnego wpływu na przyszłe wyniki 

Emitenta. Emitent podjął działania mające na celu zminimalizowanie zagrożenia dla swoich 

współpracowników i podwykonawców, poprzez wprowadzenie pracy zdalnej. Spółka na 

bieżąco przeprowadza ocenę czynników mogących mieć negatywny wpływ na 

funkcjonowanie Spółki oraz realizację przyjętej „Aktualizacji Strategii rozwoju na lata 2020-

2022 z lipca 2020 r.”.  

XII. INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU 
 KORPORACYJNEGO 
 

Zarząd JWA S.A. oświadcza, że Spółka w roku obrotowym 2019 przestrzegała zasad ładu 
korporacyjnego wynikających ze zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 
NewConnect, zgodnie z poniżej umieszczonymi przyczynami niestosowania niektórych 
zasad.  

 



Sprawozdanie z działalności Spółki JWA S.A. za 2019 rok 
 

  21 

  DOBRA PRAKTYKA OŚWIADCZENIE 
O STOSOWANIU 
TAK/NIE 

UZASADNIENIE 
NIESTOSOWANI
A, UWAGI I 
KOMENTARZ 
EMITENTA 

1  Spółka powinna prowadzić ́przejrzystą i efektywną 
politykę ̨informacyjną, zarówno z wykorzystaniem 
tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych 
technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 
zapewniających szybkość,́ bezpieczeństwo oraz 
szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka 
korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, 
powinna zapewnić ́odpowiednią komunikację z 
inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu 
również nowoczesne metody komunikacji 
internetowej, umożliwiać ́transmitowanie obrad 
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 
Internet, rejestrować ́przebieg obrad i upubliczniać ́
go na stronie internetowej.  

TAK Emitent nie 
transmituje, 
rejestruje oraz 
upublicznia 
obrad WZ. Koszt 
jest 
niewspółmierny 
do ewentualnych 
korzyści, a 
wszelkie istotne 
informacje są 
publikowane w 
raportach 
bieżących i na 
stronie 
internetowej 
JWA SA 

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

TAK Emitent realizują 
tą zasadę poprzez 
publikację 
raportów 

3  Spółka prowadzi korporacyjną stronę ̨internetową i 
zamieszcza na niej  

TAK  

 3.1 podstawowe informacje o spółce i jej działalności 
(strona startowa)  

TAK  

 3.2 opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju 
działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej 
przychodów  

TAK  

 3.3 opis rynku, na którym działa emitent, wraz z 
określeniem pozycji emitenta na tym rynku  

TAK  

 3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki  TAK  

 3.5 powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia 
członka rady nadzorczej, informacje o powiazaniach 
członka rady nadzorczej z akcjonariuszem 
dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej 
niż ̇5% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki  

TAK  

 3.6 dokumenty korporacyjne spółki  

 

TAK  

 3.7 zarys planów strategicznych spółki  NIE Emitent nie 
publikuje planów 
strategicznych ze 
względu na 
konkurencję 

 3.8 opublikowane prognozy wyników finansowych na 
bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych 
prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje)  

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

TAK  

 3.10 dane oraz kontakt do osoby, która jest 
odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz 
kontakty z mediami,  

TAK  

 3.11 (skreślony)    

 3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe,  TAK  

 3.13 kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych 
raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń́, a 
także spotkań́ z inwestorami i analitykami oraz 
konferencji prasowych,  

TAK  

 3.14 informacje na temat zdarzeń́ korporacyjnych, takich 
jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń́ 
skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po 
stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów 
oraz zasad przeprowadzania tych operacji. 
Informacje te powinny być zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji 
inwestycyjnych  

TAK  

 3.15 (skreślony)   

 3.16 pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych 
porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie 
walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 
zadawane pytania  

TAK  

 3.17 informację na temat powodów odwołania walnego 
zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad 
wraz z uzasadnieniem  

TAK  

 3.18 informację o przerwie w obradach walnego 
zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy  

TAK  

 3.19 informacje na temat podmiotu, z którym spółka 
podpisała umowę ̨o świadczenie usług 
Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, 
adresu strony internetowej, numerów telefonicznych 
oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy  

TAK  

 3.20 Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję 
animatora akcji emitenta,  

TAK  

 3.21 dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, 
opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy  

TAK  

 3.22  (skreślony)   

  Informacje zawarte na stronie internetowej powinny 
być ́zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy 
dostęp do tych informacji. Emitent powinien 
dokonywać ́aktualizacji informacji umieszczanych na 
stronie internetowej. W przypadku pojawienia się ̨
nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej 
zmiany informacji umieszczanych na stronie 
internetowej, aktualizacja powinna zostać ́
przeprowadzona niezwłocznie  

TAK  

4  Spółka prowadzi korporacyjną stronę ̨internetową, TAK  
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według wyboru emitenta, w języku polskim lub 
angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być ́
zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w 
tym samym języku, w którym następuje ich 
publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi 
emitenta  

5  Spółka powinna prowadzić ́politykę ̨informacyjną ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów 
indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją 
stroną korporacyjną powinna wykorzystywać ́
indywidualną dla danej spółki sekcję relacji 
inwestorskich znajdującą na stronie 
www.GPWInfoStrefa.pl  

NIE Wszelkie 
informacje dot. 
działalności 
Emitenta 
niezbędne dla 
inwestorów 
zamieszczane są 
na stronie 
internetowej 
spółki.  

6  Emitent powinien utrzymywać ́bieżące kontakty z 
przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem 
umożliwienia mu prawidłowego wykonywania 
swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka 
powinna wyznaczyć ́osobę odpowiedzialną za 
kontakty z Autoryzowanym Doradcą.  

TAK  

7  W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które 
w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla 
wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę ̨
swoich obowiązków, emitent niezwłocznie 
powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę ̨ 

TAK  

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

TAK  

9.  Emitent przekazuje w raporcie rocznym    

 9.1 informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń́ 
wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,  

NIE Wynagrodzenia 

są kwestią poufną 

i bez zgody 

członków 

organów nie będą 

publikowane 

 9.2 informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 
emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług 
w każdym zakresie  

NIE Z uwagi na 

tajemnicę 

przedsiębiorstwa 

Emitent nie 

stosuje tej Dobrej 

Praktyki 

10  Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 
uczestniczyć ́w obradach walnego zgromadzenia w 
składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej 
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego 
zgromadzenia.  

TAK  
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11  Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy 
Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować ́
publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, 
analitykami i mediami.  

NIE Emitent nie może 
zadeklarować, że 
przynajmniej 2 
razy w roku 
zorganizuje 
spotkania. 
Spotkania będą 
organizowane tak 
często jak będzie 
to możliwe i 
będzie niezbędne 
z punktu 
widzenia 
funkcjonowania 
spółki. 

12  Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji 
akcji z prawem poboru powinna precyzować ́cenę ̨
emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub 
zobowiązać ́organ do tego upoważniony do ustalenia 
jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie 
umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

TAK  

13  Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać ́
zachowanie niezbędnego odstępu czasowego 
pomiędzy decyzjami powodującymi określone 
zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane 
są ̨prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń́ 
korporacyjnych.  

TAK  

 13a W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od 
akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę 
kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 
głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie 
określonym w art. 399 § 3 kodeksu spółek 
handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje 
czynności, do których jest zobowiązany w związku z 
organizacją i przeprowadzeniem walnego 
zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w 
przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy 
akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 kodeksu 
spółek handlowych. 

TAK  

14  Dzień́ ustalenia praw do dywidendy oraz dzień́ 
wypłaty dywidendy powinny być ́tak ustalone, aby 
czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie 
najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż ̇15 
dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy 
tymi terminami wymaga szczegółowego 
uzasadnienia.  

TAK  

15  Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty 
dywidendy warunkowej może zawierać ́tylko takie 
warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi 
przed dniem ustalenia prawa do dywidendy  

TAK  

16  Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 
dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny 

NIE Emitent na 
bieżąco publikuje 
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powinien zawierać ́co najmniej:  

• informacje na temat wystąpienia tendencji i 
zdarzeń́ w otoczeniu rynkowym emitenta, 
które w ocenie emitenta mogą ̨mieć ́w 
przyszłości istotne skutki dla kondycji 
finansowej oraz wyników finansowych 
emitenta,  

• zestawienie wszystkich informacji 
opublikowanych przez emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym 
raportem,  

• informacje na temat realizacji celów emisji, 
jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała 
miejsce w okresie objętym raportem,  

• kalendarz inwestora, obejmujący 
wydarzenia mające mieć ́miejsce w 
nadchodzącym miesiącu, które dotyczą ̨
emitenta i są ̨istotne z punktu widzenia 
interesów inwestorów, w szczególności daty 
publikacji raportów okresowych, 
planowanych walnych zgromadzeń́, 
otwarcia subskrypcji, spotkań́ z inwestorami 
lub analitykami, oraz oczekiwany termin 
publikacji raportu analitycznego.  

w formie 
raportów 
bieżących 
informacje 
dotyczące 
działalności 
Emitenta, które 
mogą mieć 
wpływ na wyniki 
finansowe 
Emitenta oraz na 
wartość 
notowanych 
instrumentów 
finansowych. 
Emitent nie 
stosuje tej Dobrej 
Praktyki. 

 16a W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku 
informacyjnego określonego w Załączniku  Nr 3 do 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
(„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie 
opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania 
raportów bieżących na rynku NewConnect, 
informację wyjaśniającą zaistniała sytuację. 

TAK  

17  (skreślony)    
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