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Pismo Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów Grupy Trinity S.A.
Szanowni Państwo,
Działając jako Zarząd Emitenta, mam przyjemność oddać do Państwa rąk raport roczny
podsumowujący wyniki finansowe i najważniejsze wydarzenia w roku obrotowym 2017.
Spółka jest podmiotem dokonującym inwestycji kapitałowych oraz świadczącym usługi
doradcze, specjalizującym się w kompleksowej obsłudze procesów inwestycyjnych,
doradztwie transakcyjnym przy procesach fuzji i przejęć oraz przeprowadzającą wyceny
przedsiębiorstw, należących do nich aktywów niematerialnych oraz opcji managerskich.
Polityka inwestycyjna Spółki przewiduje dywersyfikację portfela aktywów w oparciu o
inwestycje długoterminowe (private equity), średnioterminowe (venture capital) oraz
krótkoterminowe (pre-IPO) w spółki o wartości do 100 mln zł
W 2017 Spółka skupiała się przede wszystkim na budowaniu wartości spółek portfelowych.
Tym samym aktywność 2 największych spółek portfelowych przedstawiała się następująco:
GOLDENMARK SA
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Goldenmark S.A w Q1 2017 wyniosły ok. 94 mln zł
(jest to ok. 17% wzrost w stosunku do przychodów w analogicznym okresie roku 2016). GK
Goldenmark w Q1 2017 otworzyła nowy odział w Katowicach (pod marką Mennica
Piastowska). Łącznie GK Goldenmark posiada 16 oddziałów oraz 2 wyspy w centrach
handlowych.
W zakresie rozpoczęcia działalności polegającej na sprzedaży złota inwestycyjnego, innych
metali szlachetnych oraz biżuterii poza granicami Polski GK Goldenmark planuje
rozpoczęcie prac zmierzających do otwarcia oddziału w kolejnym kraju UE.
W zakresie realizacji kontraktu o którym Emitent informował w raporcie bieżącym z dnia 27
lipca 2016 w Q1 2017 Spółka zależna nie otrzymała ilości kruszcu, które przewidziane były do
dostawy przez kontrahenta w Q4 2016. Kwoty marż, które GK Goldenmark planowała
uzyskać na kruszcu dostarczonym w Q1 2017 przez kontrahenta zostaną rozliczone z
kontrahentem poprzez kary umowne, które kontrahent ma zapłacić spółce należącej do
GK Goldenmark na mocy obowiązującej umowy.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Goldenmark S.A w Q2 2017 wyniosły ok. 81 mln zł i
była o 46 % wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. GK Goldenmark w Q2
2017 otworzyła nową wyspę w centrum handlowym w Warszawie. Łącznie GK Goldenmark
posiada 16 oddziałów oraz 3 wyspy w centrach handlowych.
W zakresie rozpoczęcia działalności polegającej na sprzedaży złota inwestycyjnego, innych
metali szlachetnych oraz biżuterii poza granicami Polski GK Goldenmark obecnie
optymalizuje procesy w oddziale estońskim oraz prowadzi analiz rynkowe w kontekście
otwarcia oddziału w jednym z krajów Europy południowo środkowej.
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W zakresie realizacji kontraktu o którym Emitent informował w raporcie bieżącym z dnia 27
lipca 2016 w Q2 2017 Spółka zależna nie otrzymała ilości kruszcu, które przewidziane były
do dostawy przez kontrahenta. Kwoty marż, które GK Goldenmark planowała uzyskać na
kruszcu dostarczonym w Q2 2017 przez kontrahenta zostaną rozliczone z kontrahentem
poprzez kary umowne, które kontrahent ma zapłacić spółce należącej do GK Goldenmark
na mocy obowiązującej umowy.
Goldenmark S.A w dniu 21.07.2017r. zawarła niewiążący Term Sheet określający intencję
oraz plan dalszych prac, dotyczących ewentualnej transakcji objęcia akcji nowej emisji
spółki Inwestycje Alternatywne Profit spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „IAP”)
przez spółkę Goldenmark spółka akcyjna, dających Goldenmark kontrolę nad IAP.
Dokument w dalszej części raportu określany będzie jako Term Sheet.
Stronami Term Sheet są: Goldenmark S.A., Agnieszka Mejer, będąca właścicielem 27,51%
akcji IAP, Mirosław Mejer, będący właścicielem 28,26% akcji IAP oraz Inwestycje
Alternatywne Profit S.A. Na podstawie Term Sheet Strony określiły warunki dalszych
negocjacji, mających na celu objęcie przez Goldenmark akcji nowej emisji
wyemitowanych przez IAP w drodze pieniężnego podwyższenia kapitału zakładowego,
przyznających Goldenmark ponad 50% głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy IAP,
a także dalszych prac jakie strony Term Sheet podejmą w związku z potencjalną transakcją.
Zgodnie z Term Sheet zawarcie oraz wykonanie transakcji objęcia akcji IAP nowej emisji
uzależnione jest m.in. od przeprowadzenia badania due dilligence spółki IAP. Badanie due
diligence będzie stanowiło podstawę do potwierdzenia zakresu transakcji, ustalenia ceny
objęcia akcji i ustalenia ostatecznych postanowień umowy inwestycyjnej. Zgodnie z
założeniami Term Sheet, ustalenie dokładnej liczby akcji IAP nowej emisji obejmowanej
przez Goldenmark, wartości transakcji oraz innych warunków płatności ceny nastąpi w toku
negocjacji pomiędzy stronami i uzależnione będzie od wyników badania due dilligence i
toczących się postępowań sądowo-administracyjnych. Strony podejmą dalsze działania w
oparciu o obowiązujące przepisy prawa wymagane dla zawierania tego typu transakcji.
Zaznaczyć należy, iż postanowienia Term Sheet, w zakresie warunków planowanej
transakcji, nie mają charakteru wiążącego i w związku z tym zawarcie umowy ostatecznej
nie jest pewne, jak również ostateczne warunki umowy inwestycyjnej mogą odbiegać od
ramowych założeń określonych w Term Sheet. W chwili obecnej prowadzone jest
badanie due dilligence spółki IAP. O zawarciu Term Sheet Emitent informował w raporcie
bieżącym nr 7/2017 z dnia 21.07.2017 r.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Goldenmark S.A w Q3 2017 wyniosły około 62 mln
zł i były o około 9% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. GK Goldenmark
posiada 16 oddziałów oraz 3 wyspy w centrach handlowych.
W zakresie rozpoczęcia działalności polegającej na sprzedaży złota inwestycyjnego, innych
metali szlachetnych oraz biżuterii poza granicami Polski GK Goldenmark w dalszym ciągu
optymalizuje procesy w oddziale estońskim oraz prowadzi analiz rynkowe w kontekście
otwarcia oddziału w jednym z krajów Europy południowo środkowej.
W zakresie realizacji kontraktu o którym Emitent informował w raporcie bieżącym z dnia 27
lipca 2016 w Q3 2017 Spółka zależna nie otrzymała ilości kruszcu, które przewidziane były do
dostawy przez kontrahenta. Kwoty marż, które GK Goldenmark planowała uzyskać na
kruszcu dostarczonym w Q3 2017 przez kontrahenta zostaną rozliczone z kontrahentem
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poprzez kary umowne, które kontrahent ma zapłacić spółce należącej do GK Goldenmark
na mocy obowiązującej umowy.

WEBBER&SAAR
W pierwszym kwartale 2017 roku na rodzimym rynku z zakresu IOT Spółka dla swojego klienta
wytworzyła już fizyczny, działający prototyp, które spełniał wszystkie punkty specyfikacji,
przeszedł także pozytywnie testy laboratoryjne Instytutu Automatyki Systemów
Energetycznych, które badało między innymi odporność na ESD, pole EM, otrzymano także
certyfikat o spełnieniu norm PN-EN 61000-6-1:2008 i PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012. Obecnie
trwają dalsze prace między innymi nad aplikacją zarządzającą urządzeniem. Przewidywany
termin zakończenie developmentu to przełom czerwca i lipca.
W Q2 2017 roku na rodzimym rynku z zakresu IOT Spółka dla swojego klienta testowała i
doskonaliła prototyp wytworzony w Q1 2017 r. W dalszym ciągu prowadzone są prace
między innymi nad optymalizacją aplikacji zarządzającej urządzeniem.
W zakresie działań na rynku IoT w q3 2017 Spółka zakończyła prace nad projektem dla
swojego klienta. Spółka nie planuje w chwili obecnej dalszych działań na rynku IoT w
najbliższej przyszłości.
W ramach działalności marketingowej w Q4 2017
realizacją usług w ramach obowiązujących ją umów

roku

Spółka

skupiała

się nad

Z poważaniem
Wojciech Kaźmierczak
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Informacje o Spółce
Tabela 1. Dane Emitenta

Firma Emitenta

Grupa Trinity S.A.

Forma prawna
Kraj siedziby
Adres siedziby
Telefon
Faks
Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej
Numer KRS
Numer ewidencji statystycznej (REGON)
Numer ewidencji podatkowej (NIP)

Spółka akcyjna
Polska
ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław
+48 (71) 712 21 21
+48 (71) 712 21 22
biuro@grupatrinity.pl
www.grupatrinity.pl
0000353650
021137168
8971760835

Źródło: Emitent

Model biznesowy
Grupa Trinity S.A. zajmuje się inwestycjami oraz doradztwem transakcyjnym i prawnym.
Podstawowy segment działalności doradczej stanowią procesy fuzji i przejęć oraz wyceny
firm i marek. Obsługa prawna w ramach struktury realizowana jest przez ekspertów z
Kancelarii Prawnej Waluga i Wspólnicy sp. k..
Grupa Trinity S.A. w swoim portfelu inwestycyjnym posiada m.in. Goldenmark S.A. jednego z
liderów dystrybucji metali szlachetnych w Polsce i agencję marketingu internetowego –
Webber & Saar.

Inwestycje:
Spółka aktywnie poszukuje na rynku niepublicznym perspektywicznych podmiotów,
znajdujących się zarówno na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju, które jednak
charakteryzują się określoną sytuacją ekonomiczno-finansową jak również spółek
posiadających stosunkowo długą historię działalności, które osiągnęły stabilność finansową,
ale dalszy rozwój warunkowany jest potrzebami kapitałowymi. W wybrane podmioty, po
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przeprowadzeniu kompleksowej analizy finansowej oraz oceny możliwości rozwojowych
Spółka zakłada dokonanie inwestycji bądź stworzenie oferty inwestycyjnej, którą przedstawi
inwestorom oraz dokona wspólnie z nimi koinwestycji. Spółka nabywa zarówno pakiety
kontrolne, jak i mniejszościowe udziałów lub akcji. W przypadku pakietów większościowych
Spółka dopuszcza możliwość wprowadzenia do zarządu podmiotów będących
przedmiotem inwestycji swoich przedstawicieli. W przypadku zidentyfikowania takich
potrzeb Spółka dopuszcza możliwość dokapitalizowania inwestycji w trakcie jej trwania.
Więcej informacji o Grupie Trinity S.A. oraz jej działalności można znaleźć na stronie
internetowej www.grupatrinity.pl

Wybrane dane finansowe
Poniżej zostały zaprezentowane wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do
31 grudnia 2017 r. wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok obrotowy, także w
przeliczeniu na EUR według średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy, w którym NBP
opublikował notowania kursów walut tj. na dzień 29 grudnia 2017 roku oraz na dzień 30
grudnia 2016 roku.
29.12.2017

30.12.2016

4,1709 PLN/EUR

4,4240 PLN/EUR

Rachunek zysków i strat
Tabela 2 Wybrane pozycje finansowe z rachunku zysków i strat Grupy Trinity (dane w zł oraz w eur)
2017 PLN
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

-

Przychody netto ze sprzedaży

34 373 043,85

2016 PLN
-

146 990,49

3 177 017,61

2017 EUR
-

283 827,38

8 241 157,51

2016 EUR
-

718 132,37

35 241,91

64 156,28

Zysk (strata) brutto na sprzedaży

-

34 226 053,36

-

2 918 165,23

-

8 205 915,60

-

659 621,44

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-

34 489 466,89

-

3 309 824,41

-

8 269 070,68

-

748 151,99

Zysk (strata) brutto

-

34 599 351,42

-

3 403 764,29

-

8 295 416,20

-

769 386,14

Zysk (strata) netto

-

28 046 956,55

-

2 781 106,06

-

6 724 437,54

-

628 640,61

Źródło: Emitent

Bilans
Tabela 3 Wybrane dane finansowe z bilansu Grupy Trinity (dane w zł oraz w eur)
2016 PLN

2017 EUR

Aktywa

14 965 533,39

2017 PLN

49 430 331,90

3 588 082,52

11 173 221,50

Aktywa trwałe

14 404 838,32

48 775 405,74

3 453 652,29

11 025 182,13

Aktywa obrotowe

2016 EUR

560 695,07

654 926,16

134 430,24

148 039,37

Kapitał własny

10 850 122,72

38 897 079,27

2 601 386,44

8 792 287,36

Zobowiązania

4 115 410,67

10 553 252,63

986 696,08

2 385 454,93

Zobowiązania długoterminowe

1 695 904,43

8 239 990,84

406 603,95

1 862 565,74

Zobowiązania krótkoterminowe

2 419 506,24

2 293 261,79

580 092,12

518 368,40

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku

1 622 713,78

8 175 108,65

389 056,03

1 847 899,79

Źródło: Emitent
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Rachunek przepływów pieniężnych
Tabela 4 Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych Grupy Trinity (dane w zł oraz
w eur)
2017 PLN
Środki pieniężne z działalności operacyjnej

-

2016 PLN

2017 EUR
-

2016 EUR

13 631,27

89 696,97

3 268,18

Środki pieniężne z działalnosci inwestycyjnej

5 000,00

42 399,19

1 198,78

20 275,08

Środki pienięzne z działalności finansowej

29 440,00

-

197 500,00

7 058,43

-

44 642,86

Zmiana stanu środków pieniężnych

20 808,73

-

65 403,84

4 989,03

-

14 783,87

9 583,90

Źródło: Emitent

Z uwagi na fakt sporządzania przez Grupę Trinity sprawozdania finansowego zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), przytoczone powyżej wartości
mogą nie korespondować z analogicznymi pozycjami sporządzanymi według krajowych
standardów rachunkowości.
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Informacja na temat stosowania przez emitenta zasad ładu
korporacyjnego
Oświadczenie Zarządu Grupy Trinity S.A. w przedmiocie stosowania przez Spółkę
zasad zawartych w "Dobrych praktykach spółek notowanych na NewConnect"
określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31
października 2008 r., 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”.

Numer
Zasady

Zastosowanie
zasady

Komentarz

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

TAK, z wyjątkiem
transmisji obrad
walnego
zgromadzenia
z wykorzystanie
m sieci Internet,
rejestracji
przebiegu obrad
i upublicznienia
go na stronie
internetowej

Spółka nie zamierza transmitować
obrad
walnego
zgromadzenia
z wykorzystaniem sieci Internet ze
względu na fakt, że stosunek
prognozowanych korzyści z takiej
transmisji do znacznych koszty ww.
transmisji jest niewystarczający.

2.

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

TAK

-

3.

Spółka prowadzi korporacyjną
internetową i zamieszcza na niej:

stronę

TAK

-

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

TAK

-

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

TAK

Podział operacyjny przychodów
Emitenta prezentowany jest w
raportach
okresowych,
które

1.

Zasada
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Zakres
informacji
związanych
z walnym zgromadzeniem, w opinii
Emitenta, będzie zawierać w sposób
wystarczający strona internetowa
Spółki oraz przekazywane systemem
ESPI oraz EBI odpowiednie raporty.
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przychodów,

dostępne są na stronie www.

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

TAK, z wyjątkiem
określenia
pozycji rynkowej
emitenta

Emitent umieścił opis rynku w
Dokumencie
Informacyjnym
zamieszczonym na swojej stronie
internetowej.
Ze
względu
na
rodzaj
prowadzonego
modelu
biznesowego tj. funkcjonowanie w
oparciu o dwa komplementarne
segmenty
(inwestycje
i
usługi
doradcze) Spółka nie jest w stanie
jednoznacznie
wskazać
swojej
pozycji
rynkowej.
Wpływ
na
powyższe, ma również mnogość
podmiotów funkcjonujących na
rynku doradztwa biznesowego oraz
inwestycji PE/VC.

3.4. życiorysy
zawodowe
organów spółki,

członków

TAK

Dodatkowo
krótkie
życiorysy
członków organów Emitenta zostały
przedstawione także w Dokumencie
Informacyjnym
dostępnym
na
stronie internetowej Spółki.
Życiorysy zawodowe członków Rady
Nadzorczej, którzy zostali po raz
pierwszy powołani w jej skład, były
również przekazywane w ramach
raportów
bieżących
za
pośrednictwem systemy EBI.

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

Emitent
przedstawił
strategię
rozwoju
Spółki
w Dokumencie
Informacyjnym,
który
został
zamieszczony
na
stronie
internetowej Grupy Trinity S.A.
W przypadku dokonania istotnych
zmian
w
strategii
rozwoju
zaktualizowane informacje zostaną
umieszczone
na
stronie
internetowej.
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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

Spółka
nie
przekazywała
do
publicznej wiadomości prognoz
wyników finansowych.

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

-

-

-

bieżące

TAK

-

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

NIE

Kalendarz
dat
publikacji
finansowych raportów okresowych
została przekazany w formie raportu
bieżącego, który był przedmiotem
publikacji na stronie internetowej
Spółki. Na stronie internetowej
zamieszczana
jest
również
informacja o datach Walnych
Zgromadzeń.

3.11. (skreślony)
3.12. opublikowane
i okresowe,

raporty

Ze
względu
na
trudny
do
przewidzenia
harmonogram
ewentualnych
spotkań
z analitykami,
inwestorami
oraz
konferencji prasowych Spółka nie
publikuje kalendarza tego typu
wydarzeń.
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,
3.15. (skreślony)
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-

-

-

Raport roczny za rok obrotowy 2017

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

TAK

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

TAK

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

TAK

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

NIE

Emitent jako podmiot wpisany na
listę Autoryzowanych Doradców
uzyskał na bazie uchwały Nr
275/2013 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie z dnia
12 marca 2013 r. zwolnienie
z obowiązku
zawarcia
umowy
z Autoryzowanym Doradcą.

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

-

-

-

TAK

-

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.
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
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najmniej w tym samym języku, w którym
następuje ich publikacja zgodnie z
przepisami obowiązującymi emitenta.

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

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.

NIE

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.

NIE

8.

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

NIE

9.

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

5.

9.1. informację
na
temat
łącznej
wysokości wynagrodzeń wszystkich
członków zarządu i rady nadzorczej,
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Emitent
nie
wykorzystuje
indywidualnej
sekcji
relacji
inwestorskich znajdującej się na
stronie www.GPWInfoStrefa.pl.
W ocenie Emitenta sekcja Relacje
Inwestorskie na stronie internetowej
Spółki oraz należyte wykonywane
przez Grupę Trinity S.A. obowiązków
informacyjnych (publikowanie przez
Spółkę raportów bieżących oraz
okresowych) zapewnia w sposób
wystarczający
komunikację
z akcjonariuszami i inwestorami.

TAK

Emitent jako podmiot wpisany na
listę Autoryzowanych Doradców
uzyskał na bazie uchwały Nr
275/2013 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie z dnia
12 marca 2013 r. zwolnienie
z obowiązku
zawarcia
umowy
z Autoryzowanym Doradcą.

Emitent jako podmiot wpisany na
listę Autoryzowanych Doradców
uzyskał na bazie uchwały Nr
275/2013 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie z dnia
12 marca 2013 r. zwolnienie
z obowiązku
zawarcia
umowy
z Autoryzowanym Doradcą.
Emitent jako podmiot wpisany na
listę Autoryzowanych Doradców
uzyskał na bazie uchwały Nr
275/2013 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie z dnia
12 marca 2013 r. zwolnienie
z obowiązku
zawarcia
umowy
z Autoryzowanym Doradcą.

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

NIE

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

Emitent jako podmiot wpisany na
listę Autoryzowanych Doradców
uzyskał na bazie uchwały Nr
275/2013 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie z dnia
12 marca 2013 r. zwolnienie
z obowiązku
zawarcia
umowy
z Autoryzowanym Doradcą.

Emitenta nie planuje organizować
spotkań z inwestorami, analitykami
i mediami. W ocenie Zarządu
Emitenta obecność kluczowych
osób w jego działalności w mediach
w
połączeniu
z
prowadzoną
strategią komunikacji z Inwestorami i
Akcjonariuszami
zapewnia
w wystarczający sposób dostęp do
wszelkich wymaganych informacji.
Niemniej nie wyklucza to organizacji
przedmiotowych
spotkań
w przypadku powzięcia informacji
o istotnych
wydarzeniach
w działalności Spółki.

12.

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

TAK

Emitent do dnia sporządzenia
niniejszego raportu nie podejmował
przedmiotowej uchwały niemniej
jednak w przypadku powzięcia
takiej uchwały w przyszłości Emitent
zamierza
zastosować
się
do
przedmiotowej dobrej praktyki.

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

Emitent do dnia sporządzenia
niniejszego raportu nie podejmował
przedmiotowej uchwały niemniej
jednak w przypadku podjęcia takiej
uchwały w przyszłości Emitent
zamierza
zastosować
się
do
przedmiotowej dobrej praktyki.
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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.

TAK

Zarząd
Emitenta
do
dnia
sporządzenia niniejszego raportu nie
otrzymał informacji w przedmiocie
zwołania nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia w trybie art. 399 § 3
lub art. 400 § 3 Kodeksu spółek
handlowych jednakże w przypadku
wystąpienia
takiej
sytuacji
w przyszłości
Emitent
zamierza
stosować się do przedmiotowej
dobrej praktyki.

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

Emitent do dnia sporządzenia
niniejszego raportu nie dokonywał
wypłat
dywidendy,
jednakże
w przypadku
powzięcia
takich
czynności w przyszłości Grupa Trinity
zamierza
stosować
się
do
przedmiotowej dobrej praktyki.

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

Emitent do dnia sporządzenia
niniejszego raportu nie dokonywał
wypłat dywidendy warunkowej,
jednakże w przypadku powzięcia
takich czynności w przyszłości
Grupa Trinity zamierza stosować się
do przedmiotowej dobrej praktyki.

16.

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

NIE

Zgodnie
z
przyjętą
strategią
komunikacji z inwestorami Emitent
nie będzie publikować raportów
miesięcznych. W opinii Emitenta,
należyte wykonywane przez niego
obowiązki
informacyjne
(publikowanie
przez
Spółkę
raportów
bieżących
oraz
okresowych
w
połączeniu
z
prowadzoną
polityką
komunikacyjną z Inwestorami i
Akcjonariuszami w wystarczający
sposób
zapewnia
inwestorom





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
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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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i akcjonariuszom
Grupie Trinity S.A.).

TAK

-

-

-

informacje

o
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Wybrane dane finansowe jednostek zależnych
Wybrane dane finansowe najważniejszych jednostek zależnych za 2017 rok. Dane te ze
względu na fakt, że nie upłynął jeszcze termin wynikający z ustawy o rachunkowości nie
zostały jeszcze zatwierdzone przez Walne Zgromadzenia jak również nie została wydana
jeszcze opinia biegłego rewidenta co do rzetelności sprawozdania finansowego (w
przypadku Goldenmark SA).
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Goldenmark SA (dane skonsolidowane 2017 rok przed audytem oraz zatwierdzeniem SF
przez akcjonariuszy)

Wyszczególnienie

SSF

19 436 285,23
13 153 612,43
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
0,00
2. Wartość firmy
0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne
2 920 423,56
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
4 080 344,51
5. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
6 152 844,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe
3 369 972,53
1. Środki trwałe
2 931 961,68
2. Środki trwałe w budowie
438 010,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
0,00
III. Należności długoterminowe
0,00
1. Od jednostek powiązanych
0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0,00
3. Od pozostałych jednostek
0,00
IV. Inwestycje długoterminowe
636,00
1. Nieruchomości
0,00
2. Wartości niematerialne i prawne
0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe
636,00
4. Inne inwestycje długoterminowe
0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2 912 064,27
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 912 064,27
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
0,00
A. AKTYWA TRWAŁE

I. Wartości niematerialne i prawne

46 841 864,37
5 239 163,89
1. Materiały
0,00
2. Półprodukty i produkty w toku
0,00
3. Produkty gotowe
0,00
4. Towary
1 774 702,90
5. Zaliczki na dostawy
3 464 460,99
I.A Towary lokacyjne
19 419 959,45
II. Należności krótkoterminowe
13 720 824,89
1. Należności od jednostek powiązanych
0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0,00
3. Należności od pozostałych jednostek
13 720 824,89
III. Inwestycje krótkoterminowe
8 286 339,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
8 286 339,32
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
175 576,82
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy

AKTYWA OGÓŁEM

66 278 149,61
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SSF

Wyszczególnienie

-548 011,77
2 251 287,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
41 636 111,98
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej
0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
0,00
- na udziały (akcje) własne
0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
-39 210 298,24
VI. Zysk (strata) netto
-5 304 825,49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
0,00
B. Kapitały mniejszości
0,00
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
0,00
Rożnice kursowe z przeliczenia
79 712,98
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
66 826 161,38
I. Rezerwy na zobowiązania
1 601 190,81
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1 402 839,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
132 491,81
3. Pozostałe rezerwy
65 860,00
II. Zobowiązania długoterminowe
280 838,16
1. Wobec jednostek powiązanych
0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0,00
3. Wobec pozostałych jednostek
280 838,16
III. Zobowiązania krótkoterminowe
34 616 427,34
1. Wobec jednostek powiązanych
0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0,00
3. Wobec pozostałych jednostek
34 596 329,27
a) kredyty i pożyczki
0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
1 944 520,45
c) inne zobowiązania finansowe
1 014 835,79
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 466 727,51
- do 12 miesięcy
3 466 727,51
- powyżej 12 miesięcy
0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy
0,00
f) zobowiązania wekslowe
0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
681 133,68
h) z tytułu wynagrodzeń
459 140,11
i) inne
27 029 971,74
4. Fundusze specjalne
20 098,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe
30 327 705,07
1. Ujemna wartość firmy
0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
30 327 705,07
PASYWA OGÓŁEM
66 278 149,61
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
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Wyszczególnienie

SSF

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży usług
II. Zmiana stanu produktów
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV. Inne przychody operacyjne
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)
G. PRZYCHODY FINANSOWE
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
II. Odsetki, w tym:
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. KOSZTY FINANSOWE
I. Odsetki, w tym:
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)

L. Odpis wartości firmy
Odpis wartości firmy - jednostki zależne

333 293 378,58
0,00
896 683,90
0,00
0,00
332 396 694,69
340 413 290,42
1 299 730,01
838 686,21
9 496 159,14
1 276 110,34
0,00
6 850 757,55
1 367 585,36
2 473 180,58
316 811 081,23
-7 119 911,83
4 312 058,58
0,00
0,00
2 467 580,65
1 844 477,93
596 499,56
62 857,79
0,00
533 641,77
-3 404 352,82
54 845,21
0,00
42 581,11
10 526,76
0,00
1 737,34
2 204 981,48
410 880,34
275 848,13
774 019,02
744 233,99
-5 554 489,09
879 219,25
879 219,25
-6 433 708,34
-1 128 882,85
21 545,00
-1 150 427,85
-5 304 825,49

O. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)
P. PODATEK DOCHODOWY
I. Podatek bieżący
II. Podatek odroczony
S.. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)
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