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Raport roczny AGROMEP S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym 

w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik 

nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 



AGROMEP Spółka Akcyjna | Raport roczny za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

  

 

|  
S

tr
o

n
a

 2
 

Spis treści 
1. PISMO ZARZĄDU .......................................................................................................................................................................... 3 

2. WYBRANE DANE FINANSOWE .............................................................................................................................................. 5 

3. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLODACJĄ 6 

4. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE .......................................................................................................................... 6 

5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ............................................................................................................. 6 

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ...................................................................................................................................................... 6 

6.1. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania 
finansowego ......................................................................................................................................................................................... 6 

6.2. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych. ........................................................................................................................................................................................ 7 

7. OPINIA ORAZ RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.... 7 

8. INFORMACJE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO .................................................................... 7 

9. ZAŁĄCZNIKI ................................................................................................................................................................................. 12 

9.1. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ......................... 12 

9.2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ............... 12 

9.3. Opinia oraz raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres 
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. .................................................................................................................................. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGROMEP Spółka Akcyjna | Raport roczny za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

  

 

|  
S

tr
o

n
a

 3
 

1. PISMO ZARZĄDU 

 
Szanowni Akcjonariusze, 

 
Zarząd AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie przekazuje raport roczny Spółki za 2018 rok z przekonaniem, 

że po jego analizie zostanie on przez akcjonariuszy pozytywnie oceniony. 

Rok 2018 był trudny dla całej branży rolniczej. Niekorzystne warunki atmosferyczne: przymrozki oraz 

susza, które dotknęły obszar całej Polski przyczyniły się do uzyskania przez rolników niższych polonów. 

Część z gospodarstw rolnych, znajdujących się w regionach szczególnie dotkniętych suszą, poniosło 

dodatkowe koszty, ze względu na konieczność dokonania przesiewu zbóż. Niskie zbiory zboża w połączniu 

z niekorzystnymi, w porównaniu do ponoszonych nakładów, cenami skupów płodów rolnych, przyczyniły 

się do pogorszenia sytuacji finansowej wielu gospodarstw rolnych. 

Nie mniej znaczący wpływ na sytuację na rynku maszyn rolniczych w 2018 roku miało wolno postępujące 

tempo rozdysponowywania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) środków 

unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW). Pomimo 

zauważalnej poprawy w czwartym kwartale 2018 roku tempa podpisywania przez ARiMR umów o 

dofinansowanie z rolnikami, w szczególności w ramach działania „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój 

usług rolniczych” oraz „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”, poziom wykorzystania budżetu w ramach 

wspomnianych działań nadal pozostaje na niepokojąco niskim poziomie. 

Wyżej opisane czynniki wpłynęły na ograniczenie nakładów inwestycyjnych w wielu gospodarstwach 

rolnych. Rolnicy do zakupów nowych maszyn podchodzili w sposób bardziej przemyślany, a samo podjęcie 

decyzji trwało zdecydowanie dłużej. Część z nich zmieniło swoje plany kupując tańszą, używaną maszynę. 

Sytuację na rynku maszyn rolniczych w 2018 roku doskonale odzwierciedlają wyniki rejestracji ciągników 

rolniczych. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku liczba zarejestrowanych w Polsce nowych 

ciągników rolniczych wyniosła 8 860 szt., co oznacza spadek o około 17,28% w stosunku do tego samego 

okresu 2017 roku. Osiągnięty rezultat nie miał jednak pełnego przełożenia na faktyczną sprzedaż. 

Analizując wyniki rejestracji nowych ciągników rolniczych należy zwrócić uwagę na to, że zarówno w 2018, 

jak i 2017 roku, wskazana liczba zawiera również maszyny, które zostały zarejestrowane bezpośrednio 

przez samych producentów, importerów oraz dilerów zanim maszyny te zostały sprzedane, co było 

wynikiem wprowadzenia przez Unię Europejską nowej dyrektywy dotyczącej poprawy bezpieczeństwa 

pracy i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Według wiedzy Zarządu w całym 2018 roku liczba ciągników, 

które musiały zostać zarejestrowane w związku ze wspomnianą dyrektywą wyniosła około 1 072 szt. 

Maszyny te w późniejszych okresach sprzedawane będą jako używane. 

W obszarze ciągników używanych, pochodzących zarówno z importu, jak i rynku rodzimego, w okresie od 

styczna do grudnia br. zarejestrowanych zostało 16 661 szt., czyli o 1,79% więcej niż w tym samym okresie 

2017 roku. 

Wyniki finansowe osiągnięte przez AGROMEP S.A. w 2018 roku wobec niekorzystnych zdarzeń 

występujących w otoczeniu, w jakim Spółka prowadzi działalność, są nieco niższe od wyników osiągniętych 

w 2017 roku. W efekcie przychody ze sprzedaży AGROMEP S.A. w 2018 roku wyniosły 26 381 633,56 zł, 

odnotowując tym samym spadek o około 13,15% w porównaniu do 2017 roku. Spółka 2018 rok zakończyła 

z dodatnim wynikiem finansowym. Zysk z działalności operacyjnej Spółki w 2018 roku wyniósł 703 283,69 

zł wobec 779 429,51 zł w 2017 roku (spadek o około 9,77%), natomiast wynik netto w analizowanym 

okresie wyniósł 439 214,82 zł wobec 684 175,73 zł w tym samym okresie roku ubiegłego(spadek o 

35,80%). 

Sytuacja finansowa Spółki jest dobra i nie ma żadnych zagrożeń dla jej stabilnego funkcjonowania i dalszego 

rozwoju. 
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Dziękując za zaufanie pragniemy zapewnić, że zrównoważony rozwój Spółki oraz zasady etyki i dobrej 

współpracy z naszymi partnerami biznesowymi, które są dla nas bardzo ważne, sprzyjać będą w kreowaniu 

wartości Spółki z korzyścią dla naszych akcjonariuszy, klientów i pracowników. 

 
Z wyrazami szacunku, 

 
 
 

Michał Lichaj 
Prezes Zarządu 

 Łukasz Miszkiewicz 
Członek Zarządu 
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE 

Wybrane dane finansowe 

PLN EUR 

Stan na  

31.12.2018 

Stan na  

31.12.2017 

Stan na  

31.12.2018 

Stan na  

31.12.2017 

Kapitał własny 10 704 985,13    10 265 770,31    2 489 531,43    2 461 284,21    

Kapitał zakładowy 3 260 000,00    3 260 000,00    758 139,53    781 605,89    

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

10 669 137,36    8 378 126,08    2 462 307,67    2 008 709,41    

Zobowiązania długoterminowe 557 556,43    658 252,70    129 664,29    157 820,30    

Zobowiązania krótkoterminowe 9 071 450,80    6 610 911,61    2 090 752,65    1 585 008,42    

Aktywa razem 21 374 122,49    18 643 896,39    4 951 839,09    4 469 993,62    

Należności długoterminowe -      -      -        -        

Należności krótkoterminowe 1 310 390,61    2 617 200,04    304 742,00    627 490,48    

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

576 632,18    124 760,94    134 100,51    29 912,23    

 

Wybrane dane finansowe 

PLN EUR 

Okres od 

01.01.2018 do 

31.12.2018 

Okres od 

01.01.2017 do 

31.12.2017 

Okres od 

01.01.2018 do 

31.12.2018 

Okres od 

01.01.2017 do 

31.12.2017 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 

26 381 633,56    30 376 312,68    6 182 857,24    7 156 292,01    

Zysk (strata) ze sprzedaży 473 887,49    535 745,11    111 061,31    126 215,07    

Amortyzacja 549 202,44    440 451,69    128 712,28    103 765,09    

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

703 283,69    779 429,51    164 823,10    183 624,17    

Zysk (strata) brutto 534 313,82    829 993,73    125 222,95    195 536,49    

Zysk (strata) netto 439 214,82    684 175,73    102 935,34    161 183,53    

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

1 104 631,25    2 844 701,41    258 883,79    670 177,26    

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

-260 992,24    -795 868,73    -61 166,71    -187 497,05    

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

-391 767,77    -2 057 180,84    -91 815,55    -484 646,93    

Przepływy pieniężne netto, razem 451 871,24    -8 348,15    105 901,53    -1 966,72    

Liczba akcji (w szt.) 3 260 000    3 260 000    3 260 000    3 260 000    

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,13    0,21    0,03    0,05    

 
Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych: 

1. Pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego 

euro na dzień bilansowy. 

2. Pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono według kursu 

stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank 

Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego. 
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Przeliczenia kursu 2018 2017 

Kurs euro na dzień bilansowy (31.12) 4,3000 4,1709 

Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12 4,2669 4,2447 

 

3. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLODACJĄ 

Nie dotyczy. 

4. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. stanowi załącznik do 

niniejszego raportu. 

 
5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. stanowi załącznik do 

niniejszego raportu. 

 
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

6.1. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania 
finansowego 

 
Oświadczenie zarządu spółki AGROMEP S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia 

sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
 

Zarząd AGROMEP S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres 

od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 oraz jej wynik finansowy, oraz że 

sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych 

zagrożeń i ryzyka związanego z prowadzoną działalnością. 

 
 
 

Michał Lichaj 
Prezes Zarządu 

 Łukasz Miszkiewicz 
Członek Zarządu 
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6.2. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych. 

 
Oświadczenie zarządu spółki AGROMEP S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych. 

 
Zarząd AGROMEP S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący 

badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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. 

 
 
 

Michał Lichaj 
Prezes Zarządu 

 Łukasz Miszkiewicz 
Członek Zarządu 

 
7. OPINIA ORAZ RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Opinia oraz raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 

31.12.2018 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

 
8. INFORMACJE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

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. 

Spółka prowadzi efektywną politykę informacyjną i stara się w miarę możliwości zapewnić 

inwestorom szeroki dostęp do informacji, wypełniając w ten sposób rzetelnie obowiązki 

informacyjne. Emitent stosuje przedmiotową praktykę z pominięciem rejestrowania transmisji i 

upubliczniania obraz WZA, gdyż w opinii Spółki stosowanie powyższej praktyki nie przyniesie 

wymiernych korzyści w porównaniu do przewidywanych kosztów takiego postępowania. 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 

perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 

Spółka przestrzega tej zasady. 

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

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

Spółka przestrzega tej zasady. 

3.2 opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje 

najwięcej przychodów 
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Spółka przestrzega tej zasady. 

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

Spółka przestrzega tej zasady. 

3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki 

Spółka przestrzega tej zasady. 

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 

Spółka przestrzega tej zasady. 

3.6 dokumenty korporacyjne spółki 

Spółka przestrzega tej zasady. 

3.7 zarys planów strategicznych spółki 

Spółka przestrzega tej zasady. 

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

tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje) 

Spółka nie publikuje prognoz finansowych. 

3.9 strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących 

się w wolnym obrocie 

Spółka przestrzega tej zasady. 

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

kontakty z mediami 

Spółka przestrzega tej zasady. 

3.11 Skreślony. 

 

3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe 

Spółka przestrzega tej zasady. 

3.13 kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych 

zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych 

Spółka przestrzega tej zasady. 

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 

Spółka przestrzega tej zasady. 

3.15 Skreślony. 
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3.16 pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie 

walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania 

Spółka przestrzega tej zasady. 

3.17 informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku 

obrad wraz z uzasadnieniem 

Spółka przestrzega tej zasady. 

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

Spółka przestrzega tej zasady. 

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 

Spółka przestrzega tej zasady. 

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

Spółka przestrzega tej zasady. 

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

Spółka przestrzega tej zasady. 

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. 

Spółka przestrzega tej zasady. 

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. 

Spółka przestrzega tej zasady. 

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. 

Spółka nie przestrzega tej zasady. Wszystkie stosowne informacje niezbędne dla inwestorów 

indywidualnych zamieszczane są na stronie internetowej Spółki. 
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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. 

Spółka przestrzega tej zasady. 

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. 

Spółka przestrzega tej zasady. 

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 

informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

Spółka przestrzega tej zasady. 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

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

nadzorczej 

Spółka przestrzega tej zasady. 

9.2 informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z 

tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. 

Spółka nie przestrzega tej zasady. W opinii Emitenta dane na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy nie stanowią istotnej informacji, wpływającej na podejmowane przez 

inwestorów decyzje. 

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. 

Spółka przestrzega tej zasady. 

11. Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien 

organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 

Spółka nie przestrzega tej zasady. Spółka jest jednak aktywna w prasie i portalach o tematyce 

branżowej. Wszelkie istotne zdarzenia są publikowane w postaci raportów bieżących i okresowych. 

Rekomendowane spotkania z inwestorami i mediami będą się odbywały w przypadku pojawienia się 

odpowiednich okoliczności. 

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. 

Spółka przestrzega tej zasady. 

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. 

Spółka przestrzega tej zasady. 
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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. 

Spółka przestrzega tej zasady. 

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. 

Spółka przestrzega tej zasady. 

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko 

takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do 

dywidendy. 

Spółka przestrzega tej zasady. 

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. 

W chwili obecnej zasada publikacji raportów miesięcznych nie jest stosowana przez Spółkę. Spółka 

prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, umieszcza na stronie internetowej wszystkie 

opublikowane raporty bieżące i okresowe oraz harmonogram publikacji raportów okresowych. 

Specyfika działalności Spółki sprawia, że okresy kwartalne są najkrótszymi, z których ta może 

przedstawić widoczne rezultaty podjętych działań. 

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. 

Spółka przestrzega tej zasady. 
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17. Skreślony 

 

 
9. ZAŁĄCZNIKI 

9.1. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

 
9.2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

 
9.3. Opinia oraz raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 

01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

Michał Lichaj 
Prezes Zarządu 

 Łukasz Miszkiewicz 
Członek Zarządu 

 


