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I.

PISMO ZARZĄDCY

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,
Spółka Eskimos S.A. w restrukturyzacji przekazuje niniejszy jednostkowy Raport Roczny za rok
obrotowy 2019, podsumowujący działalność Spółki w tym trudnym dla niej roku. Był to okres wytężonej
pracy skoncentrowanej przede wszystkim na realizacji we współpracy z KOWR (Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa) Programu skupu i przerobu nadwyżki jabłek przemysłowych, którego celem było
zagospodarowanie rekordowej ich podaży w roku 2018 (szczegółowo zaprezentowanym w nocie Nr 25
Sprawozdania Finansowego). Proces ten sprawił, że Eskimos w restrukturyzacji zgromadził bardzo
duże zapasy jabłek i ich przetworów, których zakupy zostały sfinansowane z kredytu udzielonego
Spółce przez Bank Ochrony Środowiska. Z uwagi na wysokie ceny jabłek przemysłowych i powstałych
z nich produktów i półproduktów, Eskimos w restrukturyzacji nie zrealizował zakładanej ich sprzedaży,
co doprowadziło do sytuacji, w której Spółka nie spłaciła kredytu na kwotę 100 mln zł zaciągniętego w
BOŚ Bank w terminie wynikającym z umowy, w związku z czym Bank wypowiedział umowę kredytową
i zrealizował udzielone Spółce przez KOWR gwarancje.
Po tej operacji KOWR stał się głównym wierzycielem Spółki z tytułu długu zaciągniętego na realizację
Programu. W celu uregulowania stosunków prawnych między podmiotami, w sierpniu 2019 r. zawarto
porozumienie, które zakładało spłatę zadłużenia do końca 2019 roku. Środki na spłatę miały pochodzić
ze sprzedaży produktów powstałych z przetworzenia skupionych jabłek (przede wszystkim koncentratu
jabłkowego, ale także przecieru, soku NFC oraz destylatu rolniczego). W grudniu 2019 r. KOWR
wypowiedział jednak wskazane wyżej porozumienie i dokonał zajęcia całego przedmiotu zastawu
zabezpieczającego wierzytelność (czyli de facto całego niesprzedanego towaru wyprodukowanego
przez Eskimos w ramach akcji skupu jabłek oraz dwóch maszyn wykorzystywanych w pozostałej
działalności Spółki). W związku z powyższym, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, Spółka
wystawiła i przekazała KOWR w styczniu 2020 r. faktury dokumentujące przejęcie towaru na łączną
kwotę 137 mln zł, uwzględniając w rozliczeniu ceny z wypowiedzianego przez KOWR porozumienia.
KOWR zaakceptował faktury jedynie do wysokości 61 mln zł (44% kwoty wskazanej przez Spółkę),
jednocześnie domagając się zapłaty kwoty 43,3 mln zł (wynikającej z gwarancji kredytowych oraz
ponoszonych kosztów dodatkowych).
W marcu 2020 r. Spółka złożyła w sądzie wniosek o zawezwanie KOWR do próby ugodowej, domagając
się zapłaty kwoty prawie 33 mln zł wraz odsetkami za opóźnienie w zapłacie, który obecnie jest w toku.
W związku z brakiem pozytywnego rozstrzygnięcia powyższej sprawy na dzień sporządzenia
sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz raportu rocznego za wskazany okres, Zarządca zmuszony
był rozpoznać pozostałe koszty operacyjne wynikające z aktualizacji wartości aktywów niefinansowych
i zapasów w kwocie 49,7 mln zł, które bezpośrednio przełożyły się na poniesienie wysokiej,
przekraczającej 30 mln zł straty operacyjnej oraz, uwzględniając koszty finansowe w wys. 6,9 mln zł
wynikające z odsetek, prowizji i opłat bankowych związanych z kredytem oraz gwarancjami
wykorzystywanymi w ramach obsługi programu, straty na poziomie netto równej -36,3 mln zł.
Spółka jest również stroną innych sporów, wśród których najistotniejsze to: roszczenie wobec
Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych AVIVA S.A. z tytułu szkód powstałych w wyniku pożaru zakładu
produkcji mrożonek w Motodze na kwotę 4,5 mln zł złożone do sądu w sierpniu 2019 r. oraz wynikające

z programu skupu jabłek, a nie złożone jeszcze w sądzie roszczenia wobec T.B. Fruit Polska sp. z o.o.
o zapłatę kwoty 7,3 mln zł i MAAS Polska sp. z o.o. o zapłatę kwoty 7,5 mln zł.
Jeszcze w 2018 r. Zarząd zidentyfikował zagrożenie kontynuacji działalności, które, w świetle opisanych
powyżej zdarzeń następujących w 2019 r., były czynnikiem decydującym o złożeniu wniosku o otwarcie
postępowania sanacyjnego.
Postanowieniem z dnia 27 lipca 2020 roku, Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, po
rozpoznaniu sprawy z wniosku Dłużnika ESKIMOS spółki akcyjnej w Krakowie o otwarcie postępowania
sanacyjnego, toczącej się pod sygnaturą VIII GR 30/20:
•

otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika ESKIMOS spółki akcyjnej w Krakowie, nr KRS:
0000285266, ul. Jana Zamoyskiego 27 lokal 5, 30-519 Kraków,

•

zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarząd nad całością przedsiębiorstwa w zakresie
nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu,

•

odebrał zarząd własny dłużnikowi i wyznaczył zarządcę w osobie Adaminy Partyckiej- Skrzypek
(nr licencji 777).

Postanowieniem z dnia 17 marca 2021 roku, Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy,
po rozpoznaniu sprawy z wniosku Adaminy Partyckiej – Skrzypek Zarządcy wyznaczonym w
postępowaniu restrukturyzacyjnym postanowił cofnąć dłużnikowi Eskimos S.A w restrukturyzacji
zezwolenie na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym
zakresu zwykłego zarządu.
W związku z tym, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r. wykazało stratę przewyższającą sumę
kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki wskazane w art.
397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarządca zwoła Walne Zgromadzenie, które podejmie decyzję co do
kontynuacji działalności. Zarządca uznaje założenie kontynuacji działalności przez Spółkę za zasadne
i będzie rekomendował podjęcie takiej decyzji Walnemu Zgromadzeniu.
W imieniu Zarządcy chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Pracownikom za zaangażowanie i
odpowiedzialność w tych trudnym dla Spółki czasie. Dziękuję wszystkim naszym Partnerom
biznesowym, Wierzycielom i Akcjonariuszom za zaufanie i wsparcie. Głęboko wierzę, że podejmowane
przez Zarząd oraz Zarządcę Sadową wysiłki i decyzje już niebawem będą odczuwalne dla wszystkich
naszych Pracowników i Partnerów. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się ze sprawozdaniem
finansowym Spółki oraz kolejnymi częściami Raportu Rocznego.
W imieniu Zarządcy,
Zarządca Sądowy Adamina Partycka – Skrzypek

II.

WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE
POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK
2019 WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI

Podstawowe pozycje bilansu w przeliczeniu na EURO

Stan na ostatni dzień okresu bilansowego w tys. zł.

2019

2018

2017

Pozycja bilansu
PLN

EUR

PLN

EUR

PLN

EUR

Aktywa razem

57 576,3

13 520,3

153 044,3

35 591,7

72 093,7

17 284,9

Aktywa trwałe

27 927,0

6 557,9

32 432,6

7 542,5

33 288,5

7 981,1

Aktywa obrotowe

29 649,3

6 962,4

120 611,7

28 049,2

38 805,2

9 303,8

Pasywa razem

57 576,3

13 520,3

153 044,3

35 591,7

72 093,7

17 284,9

Kapitał własny

-21 207,5

-4 980,0

15 097,0

3 510,9

14 924,1

3 578,1

78 783,8

18 500,4

137 947,4

32 080,8

57 169,6

13 706,8

Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2019 – 31.12.2019 przyjęto kurs EURO ustalony
przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,2585 zł/EURO

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2018 – 31.12.2018 przyjęto kurs EURO ustalony
przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,3000 zł/EURO

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2017 – 31.12.2017 przyjęto kurs EURO ustalony
przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,1709 zł/EURO

Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat w przeliczeniu na EURO

Stan na ostatni dzień okresu w tys. zł.

2019

Pozycja rachunku zysków i
strat

2018

2017

PLN

EUR

PLN

EUR

PLN

EUR

204 543,87

47 548,44

61 062,73

14 310,79

63 781,10

14 978,10

13 387,72

3 112,12

3 536,20

828,75

4 394,5

1 032,00

19 582,78

4 552,23

1 360,10

318,76

-36,90

-8,70

-30 117,84

-7 001,22

2 500,29

585,97

376,40

88,40

Zysk (strata) brutto

-36 688,93

-8 528,74

237,46

55,65

166,40

39,10

Zysk (strata) netto

-36 304,46

-8 439,37

172,86

40,51

77,20

18,10

Przychody netto ze
sprzedaży produktów
Przychody netto ze
sprzedaży towarów i
materiałów
Zysk na sprzedaży
Zysk z działalności
operacyjnej

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia
arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,3018
zł/EURO

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia
arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,2669
zł/EURO

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia
arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,2583
zł/EURO

Podstawowe pozycje rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na EURO

Stan na ostatni dzień okresu w tys. zł.

Pozycja rachunku przepływów

2019

2018

2017

pieniężnych

A.

Przepływy

pieniężne

z

działalności operacyjnej
B.

Przepływy

pieniężne

z

działalności inwestycyjnej
C.

Przepływy

pieniężne

z

działalności finansowej
D. Przepływy pieniężne netto
razem (A+/-B+/-C)
F. Środki pieniężne na początek
okresu
G. Środki pieniężne na koniec
okresu

PLN

EUR

PLN

EUR

PLN

EUR

38 090,93

8 854,65

-23 759,0

-5 568,2

3850,5

904,2

-1 467,93

-341,24

-692,4

-162,3

-8841,3

-2 076,30

-37 087,06

-8 621,29

23 078,4

5 408,7

4837,9

1 136,1

-464,06

-107,88

-1 373,0

-321,8

-152,9

-35,9

607,03

141,17

1 980,1

474,7

2132,9

482,1

142,97

33,57

607,0

141,2

1980

474,7

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r., przyjęto niżej opisane kursy EURO:
– do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,3018 zł/EURO,
–do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2018 roku, tj. kurs 4,3000 zł/EURO,
– do obliczenia danych z pozycji G - kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2019 roku, tj. kurs 4,2585 zł/EURO
Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r., przyjęto niżej opisane kursy EURO:
– do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,2669 zł/EURO,
–do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2017 roku, tj. kurs 4,1709 zł/EURO
– do obliczenia danych z pozycji G - kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2018 roku, tj. kurs 4,3000 zł/EURO
Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r., przyjęto niżej opisane kursy EURO:
– do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,2583 zł/EURO,
–do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2016 roku, tj. kurs 4,4240 zł/EURO,
– do obliczenia danych z pozycji G - kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2017 roku, tj. kurs 4,1709 zł/EUR,

III. ZBADANE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019
Pełne zbadane Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2019, na które składają się:
•

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

•

Bilans,

•

Rachunek zysków i strat,

•

Rachunek przepływów pieniężnych,

•

Zestawienie zmian w kapitale własnym,

•

Informacja dodatkowa i objaśnienia,

stanowią Załącznik PDF do Raportu Rocznego Eskimos SA w restrukturyzacji za rok 2019.

IV.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDCY Z DZIAŁALNOŚCI W 2019 R.

Sprawozdanie Zarządcy z działalności w 2019 roku stanowi Załącznik PDF do Raportu Rocznego
Eskimos SA w restrukturyzacji za rok 2019.

V.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ FINANSOWYCH

Spółka Eskimos S.A. w restrukturyzacji nie publikowała prognoz finansowych na rok 2019 ani na
okres po zakończeniu roku obrotowego 2019, w którym publikowany jest niniejszy raport.

VI.

SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK 2019

Sprawozdanie z badania Rocznego Sprawozdania finansowego Eskimos SA w restrukturyzacji za
rok 2019, stanowi Załącznik do Raportu Rocznego Eskimos za rok 2019.

VII. OŚWIADCZENIA
ROCZNEGO

I

ZARZĄDCY

DOTYCZĄCE

SPRAWOZDANIA

INFORMACJI

ZAWARTYCH

W

NINIEJSZYM

RAPORCIE

Zarządca Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy
roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 i dane porównywalne za rok obrotowy 2018
sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz odzwierciedlają w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Eskimos S.A. w restrukturyzacji oraz jej
wynik finansowy, a także Sprawozdanie Zarządcy z działalności Spółki w 2019 roku zawiera
prawdziwy obraz sytuacji Eskimos S.A. w restrukturyzacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i
ryzyk.

W imieniu Zarządcy,
Zarządca Sądowy Adamina Partycka - Skrzypek

Zarządca Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji oświadcza, że podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Eskimos S.A. w
restrukturyzacji za rok obrotowy 2019, tj. BDI Audyt z siedzibą w Krakowie wpisany przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
pod numerem 3036, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Zarządca oświadcza, iż
biegły rewident dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego spełnia warunki do
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
krajowego.

W imieniu Zarządcy,
Zarządca Sądowy Adamina Partycka - Skrzypek

VIII. INFORMACJA

O

STOSOWANIU

PRZEZ

SPÓŁKĘ

ZASAD

DOBRYCH PRAKTYK

3

Stosowanie
zasady w
Spółce

l.p.

Zasada

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 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

2

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

TAK

Spółka
prowadzi
korporacyjną
internetową i zamieszcza na niej:

TAK

stronę

Komentarz

Spółka przestrzega ww. zasady z
wyłączeniem transmisji obrad
walnego zgromadzenia przez
Internet, rejestracji video
przebiegu obrad oraz
upublicznianiem takiej video
rejestracji. W ocenie Zarządcy
Emitenta koszty związane z
techniczną obsługą transmisji oraz
rejestracji przebiegu obrad
walnego zgromadzenia są
niewspółmierne do potencjalnych
korzyści.

Informacje znajdują się na stronie
www.eskimossa.eu.

1 podstawowe informacje o spółce
działalności (strona startowa),

i

jej

TAK

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

TAK

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

TAK

Spółka przestrzega ww. zasady z
wyłączeniem określenia pozycji
emitenta na tym rynku.

4 życiorysy zawodowe członków organów spółki,

TAK

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

6 dokumenty korporacyjne spółki,

TAK

7 zarys planów strategicznych spółki,

TAK

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

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

TAK

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

TAK

11 (skreślony)

Na dzień dzisiejszy brak takich
oświadczeń. Spółka opublikuje
oświadczenia niezwłocznie po ich
otrzymaniu od członków rady
nadzorczej.

-

12 opublikowane raporty bieżące i okresowe,

TAK

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

TAK

Informacja zamieszczona została
w Dokumencie Informacyjnym, a
także w Sprawozdaniach Zarządcy
będących elementem Sprawozdań
Finansowych za dany rok
obrotowy, które są dostępne
poprzez stronę internetową.
Zarząd opublikuje aktualizację
planów strategicznych spółki w
raporcie bieżącym, a także na
korporacyjnej stronie internetowej
w przypadku podjęcia decyzji o
istotnej zmianie prowadzonej
strategii.

Zarządca nie publikował prognoz.

-

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,

15 (skreślony)

TAK

-

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

TAK

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

TAK

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

TAK

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

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

TAK

21 Dokument informacyjny (prospekt emisyjny)
spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12
miesięcy,

TAK

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

TAK

-

Zasada jest przestrzegana, jednak
Spółka zaznacza, że na moment
przekazania raportu rocznego nie
współpracuje z Autoryzowanym
Doradcą.

Spółka przygotowała tylko jeden
Dokument Informacyjny z dnia 13
sierpnia 2010 r., który jest
dostępny na stronie internetowej
Spółki. Od tamtego czasu Spółka
nie sporządzała innego Dokumentu
Informacyjnego.

-

Spółka prowadzi stronę
internetową, na której grupuje
informacje w celu możliwie

łatwiejszego do nich dostępu,

stronie internetowej. W przypadku pojawienia
się
nowych,
istotnych
informacji
lub
wystąpienia
istotnej
zmiany
informacji
umieszczanych na stronie internetowej,
aktualizacja powinna zostać przeprowadzona
niezwłocznie.

aktualizacje są stale dokonywane.

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

Strona prowadzona w języku
polskim.

Na stronie www.GPWInfoStrefa.pl
agencje informacyjne publikują
komunikaty Spółki.
Emitent korzysta z podstawowego
zakresu informacji na stronie
GPWInfostrefa, nie wykorzystuje
sekcji relacji inwestorskich tego
portalu, posiada natomiast taką
sekcję na korporacyjnej stronie
internetowej.

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

Zasada była przestrzegana, jednak
Spółka zaznacza, że na moment
przekazania raportu rocznego nie
współpracuje 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

Zasada była przestrzegana, jednak
Spółka zaznacza, że na moment
przekazania raportu rocznego nie
współpracuje z Autoryzowanym
Doradcą.

8

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

TAK

Zasada była przestrzegana, jednak
Spółka zaznacza, że na moment
przekazania raportu rocznego nie
współpracuje z Autoryzowanym
Doradcą.

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9

1

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

TAK

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.

NIE

Spółka nie organizuje publicznie
dostępnego spotkania z
inwestorami, analitykami i
mediami z uwagi na specyfikę i
skalę działalności. Spółka jest
jednak aktywna w prasie i
portalach o tematyce branżowej.
Wszelkie istotne zdarzenia są
publikowane w postaci raportów
bieżących i kwartalnych.
Rekomendowane spotkania z
inwestorami, analitykami i
mediami będą się odbywały w
przypadku pojawienia
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.

TAK

W dotychczasowej działalności
spółki nie zaistniały wymienione
zdarzenia, gdyby jednak zaistniały
wskazane okoliczności Spółka
będzie stosować tę zasadę.

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.

TAK

Spółka zaznacza, że na moment
przekazania raportu rocznego nie
współpracuje z Autoryzowanym
Doradcą.

W dotychczasowej działalności
spółki nie zaistniały wymienione
zdarzenia, gdyby jednak zaistniały
wskazane okoliczności Spółka
będzie stosować tę zasadę.

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

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.

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 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,

NIE

W dotychczasowej działalności
spółki nie zaistniały wymienione
zdarzenia, gdyby jednak zaistniały
wskazane okoliczności Spółka
będzie stosować tę zasadę.

Spółka zadecydowała o
niepublikowaniu raportów
miesięcznych. Celem minimalizacji
skutków niestosowania tej zasady
Spółka będzie rzetelnie publikować
na bieżąco, tj. w raportach
bieżących, wszelkie informacje o
okolicznościach i zdarzeniach,
które mogą mieć istotny wpływ na
sytuację gospodarczą, majątkową
lub finansową Emitenta oraz
takich, które mogłyby w sposób
znaczący wpłynąć na cenę lub
wartość notowanych instrumentów
finansowych.

spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz
oczekiwany
termin
publikacji
raportu
analitycznego.

16a

W przypadku naruszenia przez emitenta
obowiązku informacyjnego określonego w
Załączniku Nr 3 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

W imieniu Zarządcy,
Zarządca Sądowy Adamina Partycka - Skrzypek

Dnia 30 marca 2021 roku.

TAK

