
 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2019  

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY  
RAPORT ROCZNY 

2019 
 
 

Łódź, 20 marca 2020 roku 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2019  

 
2 

 
ZAWARTOŚĆ RAPORTU: 
1. List Prezesa Zarządu ................................................................................................................................ 3 
2. Informacje o spółce ................................................................................................................................. 4 
3. Wybrane dane finansowe rocznego sprawozdania finansowego .............................................................. 4 
4. Wybrane dane finansowe rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ................................. 5 
5. Oświadczenia Zarządu ............................................................................................................................. 6 
6. Informacja nt. stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego ........................................................ 7 
7. Stanowisko Zarządu lub osoby zarządzającej wraz z opinią rady nadzorczej lub osoby nadzorującej 
emitenta   odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z 
zastrzeżeniem, opinii negatywnej albo do odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowymBłąd! Nie 
zdefiniowano zakładki. 

 
ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU: 
1. Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 
3. Opinia i Raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

2019 
4. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019 
6. Opinia i Raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy 2019 
  



 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2019  

 
3 

1. LIST PREZESA ZARZĄDU 

 

Łódź, 20 marca  2020 rok 

 

 
Szanowni Państwo,  
 
 
 
W imieniu Zarządu Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC  S.A. prezentuje Państwu raport roczny 

Spółki za 2019 rok oraz raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej. 

Oceniamy rok 2019 dla spółki i Grupy WEC jako bardzo dobry. W ciągu tego roku Spółka rozwijała 

się dynamicznie szczególnie w segmencie windykacji masowej pakietów wierzytelności 

konsumenckich. 

Spółka osiągnęła przychód ze sprzedaży 7.509. 470,21PLN, przy przychodzie całkowitym 9.715561,38 

PLN co przełożyło się na wynik ze sprzedaży w wysokości 1.027.373,68 PLN przy wyniku netto 

212.468,10 PL. 

Spółka będzie dalej rozwijała segment windykacji i zarządzania wierzytelnościami  dla klientów  B2B 

sektora MSP w Polsce i jednocześnie działała w sektorze windykacji masowej, opartym zarówno o 

wierzytelności zakupione jak i outsourcing. 

Aktualnie Spółka zarządza wierzytelnościami o wartości 158.604.153 PLN  z sektora b2b i b2c. Na 

dzień 31.12.2019 zakupiono pakiety wierzytelności konsumenckich o wartości nominalnej ponad 

29.380.023,77 PLN osiągając na nich ściągalność 2.202.198,36 PLN.   

Jednocześnie Spółka dynamicznie rozwija usługi finansowania biznesu poprzez faktoring. 

 

Aktualną sytuację finansową Grupy Kapitałowej należy ocenić jako stabilną. Suma bilansowa Grupy 

wynosi 15.758.195,66 PLN. 

 

W związku z rozwojem pandemii wirusa CONVID 19, Zarząd Emitenta zwraca uwagę, iż wzrasta 

ryzyko niewypłacalności kontrahentów. Aktualnie  część przedsiębiorstw nie pracuje,  pracuje w 

ograniczonym składzie lub zdalnie, co przy kontynuowaniu tego stanu rzeczy w dłuższej perspektywie 

wpłynie na finanse tych przedsiębiorstw. Wiążąc te obserwacje z istniejącymi już i prawdopodobnie 

przedłużonymi ograniczeniami w pracy sądów (brak rozpraw czyli de facto orzekania w znacznej 

części spraw), komorników (brak czynności terenowych oraz braki personelu, co ma wpływ na 

bieżącą działalność) jak i samych przedsiębiorstw  - trwanie  tych czynników będzie miało  wpływ na 

czas odzyskiwania należności. W związku z tym, bazując na rekomendacji audytora, Zarząd Emitenta 

podjął decyzje o zawiązaniu odpisów aktualizacyjnych. 

Pomimo dość dynamicznie zmieniającej się sytuacji w momencie  jakim publikujemy raport uważamy, 

że podejmowane przez nas działania przyczynią się do dalszego poprawienia wyników spółki pomimo 

trudnej sytuacji ogólnej w Polsce, zwiększania zysków  i budowania wartości dla naszych 

Akcjonariuszy. 
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2. INFORMACJE O SPÓŁCE 

FIRMA Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna 

SIEDZIBA Łódź 

ADRES ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź 

TELEFON +48 (42) 681 74 74 

FAX +48 (42) 681 74 70 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ biuro@kancelariawec.eu 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ www.kancelariawec.eu 

NIP 725-204-28-00 

REGON 101064884  

 

3. WYBRANE DANE FINANSOWE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Spółka prezentuje wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania 

finansowego (w PLN oraz w EURO) za 2019 rok wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok obrotowy tj. 

za 2018 r. 

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU 

Dane wyrażone w Euro zostały przeliczone według średniego kursu NBP przypadającego na dzień bilansowy: 

a. Z dnia 31.12.2018 roku – tabela nr 252/A/NBP/2018 – kurs 4,3000 PLN/EUR. 

b. Z dnia 31.12.2019 roku – tabela nr 251/A/NBP/2019 – kurs 4,2585 PLN/EUR. 

 

Wyszczególnienie PLN 31.12.2019 r EURO 31.12.2019 r PLN 31.12.2018 r EURO 31.12.2018 r 

Kapitał własny 4 492 832,27 1 055 026,95 5 169 744,17 1 202 266,09 

Kapitał podstawowy 988 200,00 232 053,54 988 200,00 229 813,95 

Należności długoterminowe 3 401 676,60 798 796,90 8 801 949,23 2 046 964,94 

Należności krótkoterminowe 8 031 518,54 1 885 997,07 6 909 408,67 1 606 839,23 

Inwestycje długoterminowe 137 000,00 32 170,95 137 000,00 31 860,47 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 698 696,30 164 070,99 1 925 197,39 447 720,32 

Zobowiązania długoterminowe 2 072 128,91 486 586,57 1 342 386,47 312 182,90 

Zobowiązania krótkoterminowe 8 892 062,48 2 088 073,85 6 378 061,11 1 483 270,03 

Tabela 1 – Wybrane dane z bilansu Spółki 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

Wybrane pozycje Rachunku Zysków i Strat przeliczono według średniej arytmetycznej kursów średnich 

opublikowanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego:  

a. Za okres 01.01.2018-31.12.2018 roku – kurs 4,2669 PLN/EUR. 

b. Za okres 01.01.2019-31.12.2019 roku – kurs 4,3018 PLN/EUR. 

 

Wyszczególnienie PLN 31.12.2019 r EURO 31.12.2019 r PLN 31.12.2018 r EURO 31.12.2018 r 

Przychody netto ze sprzedaży 7 509 470,21 1 745 657,68 6 731 287,50 1 577 559,24 

Koszty działalności operacyjnej 6 482 096,53 1 506 833,54 5 922 475,23 1 388 004,23 

Amortyzacja 229 433,78 53 334,37 224 664,39 52 652,84 

Zysk(strata) na sprzedaży 1 027 373,68 238 824,14 808 812,27 189 555,01 

Pozostałe przychody operacyjne 1 968 130,93 457 513,35 1 055 348,50 247 333,78 

Pozostałe koszty operacyjne 1 602 268,82 372 464,74 173 825,99 40 738,24 

Zysk(strata) na działalności operacyjnej 1 393 235,79 323 872,75 1 690 334,78 396 150,55 

Przychody finansowe 237 960,24 55 316,43 130 074,56 30 484,56 

Koszty finansowe 1 224 516,93 284 652,22 513 709,83 120 394,16 

Zysk/strata brutto 406 679,10 94 536,96 1 306 699,51 306 240,95 

Zysk/strata netto 212 468,10 49 390,51 1 068 670,51 250 455,95 

Tabela 2 Wybrane dane z Rachunku Zysków i Strat 



 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2019  

 
5 

4. WYBRANE DANE FINANSOWE ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Zasady przeliczania danych finansowych na euro:  

- wybrane pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego EUR podanego przez Narodowy Bank Polski:  

a. Z dnia 31.12.2018 roku – tabela nr 252/A/NBP/2018 – kurs 4,3000 PLN/EUR. 

b. Z dnia 31.12.2019 roku – tabela nr 251/A/NBP/2019 – kurs 4,2585 PLN/EUR. 

 

Wyszczególnienie PLN 31.12.2019 r EURO 31.12.2019 r PLN 31.12.2018 r EURO 31.12.2018 r 

Kapitał własny 4 552 512,67 1 069 041,37 5 167 817,64 1 201 818,06 

Kapitał podstawowy 988 200,00 232 053,54 988 200,00 229 813,95 

Należności długoterminowe 3 401 676,60 798 796,90 8 801 949,23 2 046 964,94 

Należności krótkoterminowe 8 223 558,11 1 931 092,66 7 044 840,62 1 638 335,03 

Inwestycje długoterminowe 0 0,00 0 0 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 703 488,18 165 196,24 1 934 026,28 449 773,55 

Zobowiązania długoterminowe 2 072 128,91 486 586,57 1 342 386,47 312 182,90 

Zobowiązania krótkoterminowe 8 863 458,27 2 08 1356,88 6 363 358,96 1 479 850,92 

Tabela 3 – Wybrane dane z bilansu skonsolidowanego 

 

- wybrane pozycje Rachunku Zysków i Strat oraz Rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według 

średniej arytmetycznej kursów średnich opublikowanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu 

obrotowego:  

a. Za okres 01.01.2018-31.12.2018 roku – kurs 4,2669 PLN/EUR. 

b. Za okres 01.01.2019-31.12.2019 roku – kurs 4,3018 PLN/EUR. 

 

Wyszczególnienie PLN 31.12.2019 r EURO 31.12.2019 r PLN 31.12.2018 r EURO 31.12.2018 r 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 023 110,35 1 865 058,89 7 255 980,48 1 700 527,43 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 466 445,44 340 891,12 1 693 623,81 396 921,37 

Zysk (strata) brutto 475 349,62 110 500,17 1 306 689,19 306 238,53 

Zysk (strata) netto 274 075,03 63 711,71 1 063 172,51 249 167,43 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
-2 908 184,16 -676 038,90 -1 182 359,12 -277 100,26 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
142 297,33 33 078,56 -124 866,93 -29 264,09 

Aktywa, razem 15 856 930,50 3 686 115,23 20 814 840,19 4 878 211,39 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 244 589,18 2 613 926,54 15 587 375,49 3 653 091,35 

Zobowiązania długoterminowe 2 072 128,91 481 688,81 1 342 386,47 314 604,62 

Zobowiązania krótkoterminowe 8 863 458,27 2 060 406,87 6 363 358,96 1 491 330,70 

Kapitał własny 4 552 512,67 1 058 280,88 5 167 817,64 1 211 141,03 

Tabela 4 Wybrane dane z skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat 
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5. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

 

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, 

roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone 

zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik 

finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta i grupy kapitałowej emitenta zawierają prawdziwy 

obraz sytuacji emitenta i jego grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.  

 

Łódź, dnia 20 marzec 2020 roku 

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE DOKONANIA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ  

 

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna oświadcza,  że  podmiot  uprawniony  do  

badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania  finansowego, KPW Audytor sp. z o.o. z siedzibą w 

Łodzi,  wpisany  na  listę  podmiotów  uprawnionych  do badania  sprawozdań  finansowych  prowadzoną  przez  

Krajową  Izbę  Biegłych Rewidentów pod nr 3640, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że  podmiot  

ten  oraz  biegli  rewidenci  dokonujący  badania  tego  sprawozdania,  spełniali  warunki  do  wyrażenia  

bezstronnej  i  niezależnej  opinii  o  badaniu,  zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.  

Łódź, dnia 20 marca 2020 roku   
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6. INFORMACJA NT. STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU 

KORPORACYJNEGO 

Oświadczenie spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad 

zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre 

praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na NewConnect” 

 

L.p. Zasada 
Tak/nie/ 

nie dotyczy Komentarz 

1. 

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

TAK 

 

Z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad 
i upublicznienia go na stronie internetowej 

W ocenie Zarządu Emitenta koszty związane z techniczną 
obsługą transmisji oraz rejestracji przebiegu obrad 
walnego zgromadzenia są niewspółmierne do 
potencjalnych korzyści 

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

TAK  

3. 

3.1 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na 
niej: 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, 

NIE 

Emitent zamieszcza na swojej stronie internetowej opis 
działalności Spółki bez wskazania rodzaju działalności z 
której uzyskuje najwięcej przychodów. Emitent nie 
wskazuje podziału osiąganych przychodów, gdyż ze 
względu na rodzaj prowadzonej działalności Spółka osiąga 
zdecydowaną większość swoich przychodów z działalności 
windykacyjnej. 

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

NIE 

Emitent prowadzi analizę rynku na którym działa oraz na 
którym działają jego spółki zależne na potrzeby Zarządu i 
podejmowania decyzji biznesowych. W związku z tym, że 
rynek na którym działa Emitent podlega ciągłym zmianom, 
Emitent nie zamierza stosować danej dobrej praktyki. 

3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK  

3.5 

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

NIE  

3.6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7 zarys planów strategicznych spółki, TAK  

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

NIE  

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 TAK  
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relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

3.11 (skreślony)   

3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe TAK  

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

TAK  

3.14 

informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata 
dywidendy, oraz innych zdarzeń 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, 

NIE 

W związku ze spodziewaną małą ilością pytań 
akcjonariuszy, koniecznością ich dodatkowego 
protokołowania oraz faktu, że najczęściej pytania takie 
dotyczą spraw porządkowych walnego zgromadzenia, 
Spółka nie decyduje się na stosowanie przedmiotowej 
praktyki. 

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, 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. 

TAK  

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 
Spółka publikuje wszystkie istotne informacje w 
systemach EBI i ESPI oraz na stronie internetowej w 
zakładce „Relacje inwestorskie” 

6. 
Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami 
Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego 
wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna 

TAK  
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wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 

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. 

9.1 
Emitent przekazuje w raporcie rocznym: informację na temat łącznej 
wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady 
nadzorczej, 

TAK  

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

  

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. 

NIE 
Ze względu na konieczność zachowania tajemnicy 
handlowej i poufności zawartej umowy, Emitent nie 
będzie stosował powyższej praktyki w sposób ciągły. 

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

NIE 
Spółka rozważa możliwość organizacji takich spotkań i w 
przypadku zmiany decyzji złoży stosowne oświadczenie 

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. 

  

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 zdarzeń 
korporacyjnych. 

  

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. 

  

14. 

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień 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. 

  

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

  

16. 

Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od 
zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co 
najmniej:  

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

NIE 

W opinii Zarządu Emitenta, w okresach miesięcznych 
wystarczające jest należyte wypełnianie przez Spółkę 
obowiązków informacyjnych. Spółka publikuje raporty 
kwartalne zawierające informacje pozwalające ocenić 
bieżącą działalność Emitenta. 
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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 
zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub 
analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu 
analitycznego. 

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 zaistniałą sytuację. 

  

17. (skreślony)   
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7. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU 

NADZORUJĄCEGO EMITENTA ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEJ PRZEZ 

PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

OPINII Z ZASTRZEŻENIEM, OPINII NEGATYWNEJ LUB ODMOWY WYRAŻENIA 

OPINII O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 

Nie dotyczy. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2019 r.  wydana 
przez KPW Audytor sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, nie zawierała żadnych zastrzeżeń. 
 

 


