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1. Pismo Zarządu 

Szanowni Państwo, Szanowni Akcjonariusze  

 W imieniu Zarządu EFIX Dom Maklerski S. A. prezentuję Państwu raport roczny Spółki.  

EFIX Dom Maklerski S.A. jest niezależną instytucją finansową notowaną w Alternatywnym Systemie 

Obrotu na rynku NewConnect i nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zarządzamy 

środkami pieniężnymi naszych Klientów oraz doradzamy inwestorom, którzy samodzielnie podejmują 

decyzje. Oferujemy możliwość inwestowania na wielu międzynarodowych rynkach oraz zarabiania 

zarówno podczas spadków, jak i wzrostów cen. Jako niezależna instytucja finansowa współpracujemy 

z wieloma bankami, funduszami inwestycyjnymi oraz domami maklerskimi w Polsce i za granicą 

wybierając dla naszych Klientów najbardziej dochodowe produkty. Inwestorom indywidualnym 

zapewniamy najlepsze warunki transakcyjne we współpracy ze światowymi liderami w branży. 

Zmiany technologiczne oraz powszechność urządzeń mobilnych, są przyczyną rewolucji w 

branży finansowej. Początkowo trend ten rozwijał się w segmencie usług bankowych, ale w ostatnich 

latach przeżywa prawdziwą eksplozję w części inwestycyjnej. Dzięki rewolucji technologicznej, możliwe 

będzie tworzenie zupełnie nowych rozwiązań, których oczekują nowe pokolenia żyjące od początku w 

dobie cyfryzacji i internetu. Z badań firmy Accenture wynika, że 78% badanych jest gotowych używać 

porad inwestycyjnych całkowicie wygenerowanych elektronicznie. W usługach robo-advisory Klienci 

upatrują większej przejrzystości, szerszej dostępności, wygody oraz mniejszego ryzyka dzięki 

możliwości dywersyfikacji inwestycji. Odpowiednie oprogramowanie będzie w przyszłości 

podstawowym źródłem konkurencyjności domów maklerskich. Obserwując ten trend zarząd EFIX Dom 

Maklerski S.A. podjął decyzję o realizacji projektu Exeria oraz zintensyfikowaniu w 2017 roku działań 

nad jego ukończeniem. Projekt jest realizowany przez spółkę EFIX Data Sp. z o. o., której 

większościowym udziałowcem jest EFIX Dom Maklerski S.A. 

Exeria to projekt z branży fintech oferujący oprogramowanie dla inwestorów i instytucji 

finansowych. Głównymi wyróżnikami programu jest wykorzystanie automatyzacji (robo-advisory i 

handel algorytmiczny) oraz funkcje społecznościowe.  Exeria dostępna jest w formie serwisu 

www.exeria.com oraz w formie webowej platformy do realizacji transakcji. Dom Maklerski uruchomił 

pierwsze usługi rekomendacji w oparciu o nową technologię, która umożliwia natychmiastowe 

wykorzystanie sygnałów niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i co robimy.  W usługach rekomendacji 

jednym z podstawowych ryzyk jest czas, który mija od momentu ich publikacji do momentu realizacji 

transakcji przez inwestora. Technologia opracowana przez EFIX Data Sp.z o.o. umożliwia skrócenie tego 

czasu do milisekund, a co za tym idzie natychmiastowe wykorzystanie wszystkich sygnałów bez 

uciążliwego przepisywania i potwierdzania każdego zlecenia. Dzięki temu rozwiązaniu usługa 

rekomendacji może być wykorzystana przez bardzo szeroki krąg klientów. W ramach realizowanego 

projektu ukończono integrację front-endu z dwoma domami maklerskimi oraz z oprogramowaniem 

spółki Trade It, dzięki czemu użytkownicy Exerii będą mieli możliwość handlu za pośrednictwem 

największych domów maklerskich w USA. Trwają obecnie prace nad integracją z kolejnymi domami 

maklerskimi oraz giełdami kryptowalutowymi. Wdrożono biblioteki wykresowe Exerii w kilku polskich 

serwisach informacyjnych.   

 

Rozwój nowych technologii był finansowany głównie ze źródeł własnych co ma swoje odbicie w 

wynikach finansowych Spółki. EFIX Dom Maklerski S.A. pierwszy raz, w roku 2017 konsolidował swoje 

dane finansowe ze spółkami zależnymi, dlatego wszelkie dane porównawcze za rok 2016 są danymi 



jednostkowymi. W roku 2017 przychód z podstawowej działalności wyniósł 2.093.648,32 zł, a w roku 

2016 wyniósł 2.561.285,58 zł, oznacza to spadek o 18 %, jeśli chodzi o przychód z działalności 

maklerskiej w roku 2017 wyniósł 1.878.062,48 zł, a w roku 2016 - 2.536.046,85 zł, oznacza to spadek o 

25,9 %. Grupa Kapitałowa w roku 2017 poniosła stratę z działalności podstawowej w wysokości 

2.427.103,15 zł, wobec straty 234.842,16 zł za rok 2016.  Grupa Kapitałowa w roku 2017 poniosła stratę 

netto w wysokości 3.143.879,15 zł, wobec straty w wysokości 543.140,75 zł.  

Grupa Kapitałowa w roku 2017 miała ujemne łączne przepływy pieniężne w wysokości 639.604,03 zł, 

wobec ujemnych łącznych przepływów pieniężnych za rok 2016 w wysokości 2.932.963,65 zł . W roku 

2017 na łączną kwotę przepływów pieniężnych w wysokości 639.604,03 zł składały się ujemne 

przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 1.795.515,48 zł, ujemne przypływy 

pieniężne z działalności inwestycyjnej w wysokości 177.705,41 zł i dodatnie przepływy pieniężne z 

działalności finansowej w wysokości 1.333.616,86 zł. 

W roku 2018 celem Spółki jest oferowanie nowych usług w oparciu o gotowe już technologie. 

Planujemy znacząco zwiększać przychody i rozwijać nowe, innowacyjne rozwiązania dla inwestorów 

samodzielnie podejmujących decyzje inwestycyjne na szeroko rozumianych rynkach finansowych.  

Dziękuję wszystkim akcjonariuszom, pracownikom, kadrze menadżerskiej za zaufanie i wspólne 

budowanie wartości EFIX Dom Maklerski S.A. i zapraszam do zapoznania się z raportem rocznym Spółki. 

 

. 

  



2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe 

Wybrane dane finansowe 

Stan na 
31.12.2017 

Stan na 
31.12.2016 

Stan na 
31.12.2017 

Stan na 
31.12.2016 

PLN EUR 

Kapitał własny 5 897 692,39  8 737 971,26  1 414 009,54  1 975 129,13  

Kapitał zakładowy 8 723 000,00  8 723 000,00  2 091 395,14  1 971 745,03  

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

1 719 342,72  150 589,25  412 223,43  34 039,16  

Zobowiązania 
długoterminowe 

    0,00  0,00  

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

1 719 342,72  140 589,25  412 223,43  31 778,76  

Aktywa razem 8 209 385,11  888 610,51  1 968 252,68  200 861,33  

Należności 
długoterminowe 

    0,00  0,00  

Należności 
krótkoterminowe 

524 221,82  214 266,55  125 685,54  48 432,76  

Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 

28 520,29  668 124,32  6 837,92  151 022,68  

     

     

Wybrane dane finansowe 

okres od 
01.01.2017 do 

31.12.2017 

okres od 
01.01.2016 do 

31.12.2016 

okres od 
01.01.2017 do 

31.12.2017 

okres od 
01.01.2016 do 

31.12.2016 

PLN EUR 

Przychody z podstawowej 
działalności 

2 093 648,32  2 561 285,58  493 238,23  585 343,05  

Przychody z działalności 
maklerskiej 

1 878 062,48  2 536 046,85  442 448,81  579 575,12  

Zysk (strata) ze sprzedaży -2 427 103,15  234 842,16  -571 796,16  53 669,62  

Amortyzacja 698 944,26  450 707,85  164 662,82  103 002,46  

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

-3 123 006,87  -531 269,57  -735 742,66  -121 413,62  

Zysk (strata) brutto -3 143 879,15  -543 140,75  -740 659,92  -124 126,60  

Zysk (strata) netto -3 143 879,15  -543 140,75  -740 659,92  -124 126,60  

Przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej 

-1 795 515,48  -2 658 814,20  -423 001,74  -607 631,74  

Przepływy pieniężne netto 
z działalności inwestycyjnej 

-177 705,41  -191 698,93  -41 865,25  -43 809,89  

Przepływy pieniężne netto 
z działalności finansowej 

1 333 616,86  -82 450,52  314 184,01  -18 842,82  

Przepływy pieniężne 
netto, razem 

-639 604,03  -2 932 963,65  -150 682,98  -670 284,45  

Liczba akcji (w szt.) 827 300,00  827 300,00  194 901,88  189 066,89  

Zysk (strata) na jedną 
akcję zwykłą  

-3,80  -0,66  -0,90  -0,15  

Wartość księgowa na 
jedną akcję 

7,13  10,56  1,68  2,41  

 

 



Przeliczenia kursu 2017 2016 

Kurs euro na dzień bilansowy (31.12) 4,1709 4,4240 

Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12 4,2447 4,3757 

 

3. Wybrane jednostkowe dane finansowe 

 

Wybrane dane finansowe 

Stan na 
31.12.2017 

Stan na 
31.12.2016 

Stan na 
31.12.2017 

Stan na 
31.12.2016 

PLN EUR 

Kapitał własny 6 442 533,58  8 757 286,26  1 544 638,71  1 979 495,09  

Kapitał zakładowy 8 723 000,00  8 723 000,00  2 091 395,14  1 971 745,03  

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

393 196,65  150 589,25  94 271,42  34 039,16  

Zobowiązania 
długoterminowe 

    0,00  0,00  

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

393 196,65  140 589,25  94 271,42  31 778,76  

Aktywa razem 6 835 730,23  8 907 875,51  1 638 910,12  2 013 534,25  

Należności 
długoterminowe 

    0,00  0,00  

Należności 
krótkoterminowe 

458 233,95  213 013,05  109 864,53  48 149,42  

Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 

18 900,69  631 043,82  4 531,56  142 641,01  

     

     

Wybrane dane finansowe 

okres od 
01.01.2017 do 

31.12.2017 

okres od 
01.01.2016 do 

31.12.2016 

okres od 
01.01.2017 do 

31.12.2017 

okres od 
01.01.2016 do 

31.12.2016 

PLN EUR 

Przychody z podstawowej 
działalności 

2 104 118,02  2 561 285,58  495 704,77  585 343,05  

Przychody z działalności 
maklerskiej 

1 878 062,48  2 536 046,85  442 448,81  579 575,12  

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 945 905,76  -234 842,16  -458 431,87  -53 669,62  

Amortyzacja 392 904,54  450 707,85  92 563,56  103 002,46  

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

-2 641 809,48  -531 269,57  -622 378,37  -121 413,62  

Zysk (strata) brutto -2 648 752,68  -543 140,75  -624 014,11  -124 126,60  

Zysk (strata) netto -2 648 752,08  -543 140,75  -624 013,97  -124 126,60  

Przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej 

-1 837 440,71  -2 695 894,70  -432 878,82  -616 105,93  

Przepływy pieniężne netto 
z działalności inwestycyjnej 

891 680,72  -191 698,93  210 069,20  -43 809,89  

Przepływy pieniężne netto 
z działalności finansowej 

333 616,86  -82 450,52  78 596,10  -18 842,82  

Przepływy pieniężne 
netto, razem 

-612 143,13  -2 970 044,15  -144 213,52  -678 758,63  



Liczba akcji (w szt.) 872 300,00  872 300,00  205 503,33  199 350,96  

Zysk (strata) na jedną 
akcję zwykłą  

-3,04  -0,62  -0,72  -0,14  

Wartość księgowa na 
jedną akcję 

7,39  10,04  1,74  2,29  

 

Przeliczenia kursu 2017 2016 

Kurs euro na dzień bilansowy (31.12) 4,1709 4,4240 

Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12 4,2447 4,3757 

 

 

4. Wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją 

Wszystkie spółki zostały objęte konsolidacją za rok sprawozdawczy. 

5. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

 

5.1.  Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

5.2.  Skonsolidowany Bilans   

5.3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat 

5.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 

5.5.  Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 

5.6.  Dodatkowe informacje i objaśnienia do danych skonsolidowanych 

 

wyżej wymienione dane zaprezentowano w załączniku nr 1 do Raportu  

 

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

 

wyżej wymienione dane zaprezentowano w załączniku nr 2 do Raportu  

 

7. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 

 

7.1.  Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego 

7.2.  Bilans  

7.3. Jednostkowy rachunek zysków i strat 

7.4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym 

7.5.  Jednostkowe rachunek przepływów pieniężnych 

7.6.  Dodatkowe informacje i objaśnienia do danych jednostkowych 

 

wyżej wymienione dane zaprezentowano w załączniku nr 3 do Raportu  

 

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki 

wyżej wymienione dane zaprezentowano w załączniku nr 4 do Raportu  

9. Oświadczenie Zarządu 



Oświadczenie zarządu spółki EFIX Dom Maklerski  S.A. w sprawie rzetelności 
sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 
31.12.2017 r. 
 

Zarząd EFIX Dom Maklerski S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne 
skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 r. do 
31.12.2017 r. i dane porównywalne sporządzane zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 
Spółkę, oraz że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób 
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki, jej wynik finansowy oraz 
że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis 
podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. 
 

 

Tomasz Korecki – Prezes Zarządu  Tomasz Marek – Członek Zarządu 
 
 
Oświadczenie zarządu spółki EFIX Dom Maklerski  S.A. w sprawie podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 
 
 
 
Zarząd  EFIX Dom Maklerski  S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., 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. 

 

 

 

Tomasz Korecki – Prezes Zarządu  Tomasz Marek – Członek Zarządu 

  

10. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

wyżej wymienione dane zaprezentowano w załączniku nr 5 do Raportu  

 

11. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego 

 

wyżej wymienione dane zaprezentowano w załączniku nr 6 do Raportu  

  



12. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 

LP. 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 

Zasada nie będzie stosowana w 
części, 
która mówi iż Spółka powinna 
umożliwić transmitowanie obrad 
walnego zgromadzenia z 
wykorzystanie Sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i 
upubliczniać go na stronie 
internetowej. Zdaniem Zarządu 
wypełnianie wszelkich 
obowiązków informacyjnych 
związanych z organizacją walnych 
zgromadzeń jest wystarczającym 
źródłem informacji dla wszystkich 
zainteresowanych stron. 

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

TAK  

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej: 

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 powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 
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, TAK  

3.8. opublikowane prognozy wyników 
finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z 

NIE DOTYCZY Spółka nie publikuje prognoz 



założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy 
emitent takie publikuje), 

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 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, 

NIE DOTYCZY 
Jeżeli zdarzenie zaistnieje 
informacje zostaną zamieszczone 
na stronie internetowej Spółki. 

 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 DOTYCZY 

Jeżeli zdarzenie zaistnieje pytania 
wraz z odpowiedziami zostaną 
zamieszczone na stronie 
internetowej spółki. 

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

NIE DOTYCZY 
Jeżeli zdarzenie zaistnieje 

informacja zostanie zamieszczona 
na stronie internetowej spółki.. 

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

NIE DOTYCZY 
Jeżeli zdarzenie zaistnieje 

informacja zostanie zamieszczona 
na stronie internetowej spółki. 

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.   

 3.23. 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. 

TAK  

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 

Spółka nie prowadzi zakładki 
relacji inwestorskich na stronie 
www.GPWInfoStrefa.pl, ponieważ 
prowadzi komunikację z 
inwestorami poprzez własną 
stronę korporacyjną. W ramach 
portalu GPWInfoStrefa dostępne 
są podstawowe informacje 
dotyczące Emitenta 

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: TAK  



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

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

TAK  

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  

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

TAK  

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. 

NIE 

Zarząd uważa, że aktywna polityka 
informacyjna prowadzona za 
pomocą strony korporacyjnej 
Spółki zapewnia efektywny dostęp 
do informacji niezbędnych do 
oceny sytuacji i perspektyw 
rozwoju Spółki. 

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

NIE DOTYCZY 
Jeżeli zdarzenie zaistnieje zasada 
będzie respektowana 

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 

WZA podejmuje uchwały w 
poszanowaniu praw i potrzeb 
informacyjnych Akcjonariuszy 
zapewniając niezbędne odstępy 
czasowe. 

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień 
wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, 
aby czas przypadający pomiędzy nimi był 

NIE DOTYCZY 
Jeżeli zdarzenie zaistnieje zasada 
będzie respektowana. 



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. 

NIE DOTYCZY 
Jeżeli zdarzenie zaistnieje zasada 

będzie respektowana. 

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 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. 

NIE 

Spółka nie sporządza raportów 
miesięcznych z uwagi na ich 
niewielką wartość merytoryczną, 
aktywna polityka informacyjna 
prowadzona za pomocą strony 
korporacyjnej Spółki zapewnia 
efektywny dostęp do informacji 
niezbędnych do oceny sytuacji i 

perspektyw rozwoju Spółki. 

17. Skreślony.   

 


