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1. Pismo Zarządu 
 

Do:  Akcjonariuszy, Członków Rady Nadzorczej,  

Pracowników i Współpracowników Spółki  

oraz Kontrahentów handlowych 

 

Szanowni Państwo,  

Zarząd Spółki ma przyjemność przedstawić Państwu raport roczny e-Xim IT Spółka Akcyjna za 

rok obrotowy 2020 r. 

Rok 2020 – dokonania Spółki 

Najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na działalność Emitenta w roku 2020 była 

sytuacja epidemiczna związana ze światową pandemią koronawirusa COVID-19. W wyniku 

nowej rzeczywistości biznesowej Emitent dokonał zmian organizacyjnych w celu elastycznego 

przystosowania do aktualnych wymagań rynkowych. Nastąpiła płynna zmiana tradycyjnego 

modelu pracy na zdalny model realizacji bieżących i nowych kontraktów – w nowym, 

pandemicznym otoczeniu rynkowym Emitent kontynuował rozwój działalności w obszarach 

Service Management oraz Application Delivery/Digital Transformation. W obszarach Robotic 

Process Automation (RPA) i Security, dzięki wcześniejszym inwestycjom w rozwój 

kompetencji, Emitent podpisał pierwsze kontrakty i zrealizował pierwsze, referencyjne 

wdrożenia. 

W 2020 r. Emitent odnotował jednak spadek liczby zamówień z uwagi na wstrzymywanie przez 

obecnych i nowych Klientów decyzji inwestycyjnych, co stanowiło bezpośrednią reakcję 

Klientów na aktualną sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie, w związku z pandemią 

COVID-19. 



 

 
 

Mniejsza liczba zamówień bezpośrednio znalazła odzwierciedlenie w pogorszeniu wyników 

finansowych Spółki w 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 

Emitent zanotował spadek przychodów netto ze sprzedaży do poziomu 6 151 228 zł (spadek o 

24%), co znalazło swoje odzwierciedlenie w spadku zysku z działalności operacyjnej do 

poziomu 514 222 zł (spadek o  42%), a zysku netto do kwoty 451 534 zł (spadek o 21%). Stan 

środków pieniężnych (i innych aktywów pieniężnych) wzrósł natomiast z kwoty 2 505 128 zł 

do poziomu 3 456 453 zł w porównaniu ze stanem na koniec 2019 r. 

Rok 2020 - plany 

Analogicznie jak w poprzednim roku plany Emitenta na rok 2020 dotyczą poszerzenia 

działalności handlowej i zwiększenia liczby długoterminowych kontraktów poprzez rozbudowę 

działu handlowego i rozwój zasobów ludzkich w poszczególnych obszarach technologicznych.  

Wzrostowe trendy rynkowe w dziedzinach hiperautomatyzacji, cyfrowej transormacji 

przedsiębiorstw oraz cyberbezpieczeństwa powinny pozytywnie wpłynąć na zapotrzebowanie  

na produkty i usługi Emitenta w głównych obszarach działalności ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwiązań chmurowych w obszarze Service Management oraz RPA.  

Zarząd Emitenta zakłada, że na plany dot. 2021 r. przez najbliższe miesiące będzie oddziaływać 

sytuacja rynkowa związana z ogólnoświatową pandemią COVID-19. 

Podziękowania 

Korzystając z okazji Zarząd Emitenta składa podziękowania wszystkim osobom, które 

przyczyniły się do sukcesów Spółki, począwszy od pracowników i współpracowników, poprzez 

członków Rady Nadzorczej, a kończąc na kontrahentach handlowych oraz wszystkich innych 

osobach, które miały wkład w rozwój Spółki.  

Z wyrazami szacunku, 

Grzegorz Matysiak Marcin Chmiela 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 



 

 
 

2. Oświadczenia Zarządu Emitenta 
 

Zarząd e-Xim IT S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie 

finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 

Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 

finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, a sprawozdanie z działalności Emitenta 

zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

Grzegorz Matysiak Marcin Chmiela 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 

 

 

Zarząd e-Xim IT S.A. oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. została wybrana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz, że wybrana firma audytorska oraz 

członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i 

niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki 

zawodowej. 

 

Grzegorz Matysiak Marcin Chmiela 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 

 

 



 

 
 

3. Wybrane dane finansowe za 2020 r. 
 

Poniżej zaprezentowano wybrane dane Emitenta za rok 2020 r. w walucie PLN oraz w walucie 

EUR. Kwoty prezentowane w EUR przeliczone po kursach: 

ZASTOSOWANY KURS EUR/PLN 2019 2020 

Kurs EUR do bilansu wg kursu średniego NBP na 
dany dzień bilansowy  

4,2585 4,6148 

Kurs EUR do rachunku zysków i strat oraz 
przepływów pieniężnych w okresie wg kursu 
średniego NBP za dany rok  

4,298 4,4448 

 

Bilans w PLN: 

AKTYWA 31.12.2019 31.12.2020 

A. AKTYWA TRWAŁE 254 780,06 261 187,16 

B. AKTYWA OBROTOWE 4 283 766,13 4 041 468,18 

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ 
(FUNDUSZ) PODSTAWOWY 

0,00 0,00 

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00 

AKTYWA RAZEM 4 538 546,19 4 302 655,34 

 

PASYWA 31.12.2019 31.12.2020 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 046 230,88 2 497 765,17 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 

2 492 315,31 1 804 890,17 

PASYWA RAZEM 4 538 546,19 4 302 655,34 

 



 

 
 

Bilans w EUR:  

AKTYWA 31.12.2019 31.12.2020 

A. AKTYWA TRWAŁE 59 828,59 56 597,72 

B. AKTYWA OBROTOWE 1 005 933,11 875 762,37 

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ 
(FUNDUSZ) PODSTAWOWY 

0,00 0,00 

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00 

AKTYWA RAZEM 1 065 761,70 932 360,09 

 

PASYWA 31.12.2019 31.12.2020 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 480 505,08 541 251,01 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 

585 256,62 391 109,08 

PASYWA RAZEM 1 065 761,70 932 360,09 

 

Rachunek zysków i strat w PLN: 

Rachunek zysków i strat 01.01.2019 -
31.12.2019 

01.01.2020 -
31.12.2020 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 
nimi, tym: 

8 117 112,75 6 151 228,55 

B. Koszty działalności operacyjnej 7 208 179,07 5 649 137,20 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 908 933,68 502 091,35 

D. Pozostałe przychody operacyjne 146 693,55 147 482,38 

E. Pozostałe koszty operacyjne 161 544,25 135 351,37 



 

 
 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-
E) 

894 082,98 514 222,36 

G. Przychody finansowe 1 098,46 1 524,05 

H. Koszty finansowe 45 678,44 26 913,84 

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 849 503,00 488 832,57 

J. Podatek dochodowy 272 696,76 37 298,28 

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku 
(zwiększenia straty) 

0,00 0,00 

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) 576 806,24 451 534,29 

 

Rachunek zysków i strat w EUR: 

Rachunek zysków i strat 01.01.2019 -
31.12.2019 

01.01.2020 -
31.12.2020 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 
nimi, tym: 

1 888 579,05 1 383 915,71 

B. Koszty działalności operacyjnej 1 677 100,76 1 270 954,19 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 211 478,29 112 961,52 

D. Pozostałe przychody operacyjne 34 130,65 33 180,88 

E. Pozostałe koszty operacyjne 37 585,91 30 451,62 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-
E) 

208 023,03 115 690,78 

G. Przychody finansowe 255,57 342,88 

H. Koszty finansowe 10 627,84 6 055,13 

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 197 650,77 109 978,53 



 

 
 

J. Podatek dochodowy 63 447,36 8 391,44 

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku 
(zwiększenia straty) 

0,00 0,00 

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) 134 203,41 101 587,09 

 

Rachunek przepływów pieniężnych w PLN:  

Rachunek przepływów pieniężnych 01.01.2019 -
31.12.2019 

01.01.2020 -
31.12.2020 

A. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej 

 
 

I. Zysk (strata) netto 576 806,24 451 534,29 

II. Korekty razem 2 087 172,62 459 165,78 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej  
(I +/- II) 

2 663 978,86 910 700,07 

B. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej 

  

I. Wpływy 40 992,47 0,00 

II. Wydatki 40 000,00 28 390,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej  
(I – II) 

992,47 -28 390,00 

C. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej 

  

I. Wpływy 0,00 76 500,00 

II. Wydatki 453 052,60 27 485,23 



 

 
 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej  
(I - II) 

-453 052,60 49 014,77 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/-
B.III +/- C.III) 

2 211 918,73 931 324,84 

E. Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych 

2 211 918,73 932 479,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 293 210,26 2 505 128,99 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D) 2 505 128,99 3 456 453,83 

 

Rachunek przepływów pieniężnych w EUR:  

Rachunek przepływów pieniężnych 01.01.2019 -
31.12.2019 

01.01.2020 -
31.12.2020 

A. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej 

 
 

I. Zysk (strata) netto 134 203,41 101 587,09 

II. Korekty razem 485 614,85 103 304,04 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej  
(I +/- II) 

619 818,26 204 891,12 

B. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej 

  

I. Wpływy 9 537,57 0,00 

II. Wydatki 9 306,65 6 387,24 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej  
(I – II) 

230,91 - 6 387,24 



 

 
 

C. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej 

  

I. Wpływy 0,00 17 211,12 

II. Wydatki 105 410,10 6 183,68 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej  
(I - II) 

-105 410,10 11 027,44 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/-
B.III +/- C.III) 

514 639,07 209 531,33 

E. Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych 

514 639,07 209 790,99 

F. Środki pieniężne na początek okresu 68 220,16 563 608,93 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D) 582 859,23 773 140,26 

 

4. Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 r. 
 

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 r. zawarto w dokumencie stanowiącym 

załącznik do niniejszego raportu. 

 

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności e-Xim IT S.A. za rok obrotowy 
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020 r. zawarto w dokumencie 

stanowiącym załącznik do niniejszego raportu. 

  



 

 
 

 

6. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 
rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku 

 

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy 2020 r. zawarto w dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego raportu. 

7. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta 
 

Emitent posiada następujące spółki zależne:  

• 52 % w kapitale zakładowym oraz 52 % w liczbie głosów w spółce EFI Training Center sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Posag 7 Panien 1, bud. C, kod pocztowy 02-495, wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000366110, NIP: 5213580024, REGON: 142530535. Spółka ta zajmuje się doradztwem 

informatycznym i szkoleniami. 

Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego spółkę 

EFI Training Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdyż zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy o 

rachunkowości konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe 

tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 Ustawy o 

rachunkowości. 

Wybrane dane finansowe spółki EFI Training Center sp. z o.o. za 2020 r. Kwoty prezentowane 

w EUR przeliczone po kursach: 

ZASTOSOWANY KURS EUR/PLN 2019 2020 

Kurs EUR do bilansu wg kursu średniego NBP na 
dany dzień bilansowy  

4,2585 4,6148 



 

 
 

Kurs EUR do rachunku zysków i strat w okresie wg 
kursu średniego NBP za dany rok  

4,298 4,4448 

 

Wybrane dane finansowe z bilansu w PLN 31.12.2019 31.12.2020 

Kapitał własny 4 564,56 4 497,08 

Należności krótkoterminowe 11,00 1,00 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 962,89 3 092,09 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 933,51 4 887,71 

 

Wybrane dane finansowe z bilansu w EUR 31.12.2019 31.12.2020 

Kapitał własny 1 071,87 974,49 

Należności krótkoterminowe 2,58 0,00 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 930,58 670,04 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 393,33 1 059,14 

 

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i 
strat w PLN 

01.01.2019 – 
31.12.2019 

01.01.2020 – 
31.12.2020 

Przychody netto ze sprzedaży 99 949,96 68 999,98 

Koszty działalności operacyjnej - 109 301,44 -70 099,18 

Zysk (strata) ze sprzedaży -9 351,48 -1 099,20 

Zysk (strata) netto - 11 577,73 1 075,20 

 



 

 
 

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i 
strat w EUR 

01.01.2019 – 
31.12.2019 

01.01.2020 – 
31.12.2020 

Przychody netto ze sprzedaży 23 255,00 15 523,75 

Koszty działalności operacyjnej - 25 430,77 - 15 771,05 

Zysk (strata) ze sprzedaży - 2 175,77 - 247,30 

Zysk (strata) netto - 2 693,75 241,90 

 

8. Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu 
korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki 
Spółek Notowanych na NewConnect” 

 

Zasada Zakres stosowania 

(TAK/NIE) 

Komentarz 

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 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 Spółka spełnia zasadę z 
wyłączeniem możliwości 
transmisji obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem 
sieci Internet i upublicznianiem 
transmisji. W obecnej chwili 
Spółka nie posiada odpowiednich 
warunków technicznych, 
umożliwiających spełnienie tego 
warunku. W najbliższym czasie 
Spółka nie planuje zmiany w tej 
kwestii, z uwagi na koszty 
związane z wprowadzeniem 
takiej możliwości.  



 

 
 

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

TAK Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę. 

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

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

TAK Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę. 

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

TAK Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę. Na stronie internetowej, 
w raportach okresowych oraz w 
dokumencie informacyjnym 

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

TAK Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę. Na stronie internetowej, 
w raportach okresowych oraz w 
dokumencie informacyjnym 

3.4 życiorysy zawodowe członków 
organów spółki, 

TAK Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę. W dokumencie 
informacyjnym dostępnym na 
stronie internetowej Spółki 

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 Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę. 

3.6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę. 

3.7 zarys planów strategicznych spółki, TAK Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę. Na stronie internetowej, 
w raportach okresowych oraz w 
dokumencie informacyjnym 

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 

NIE Spółka nie publikuje prognoz 
wyników finansowych na bieżący 



 

 
 

prognozy), rok. W najbliższym czasie Spółka 
nie planuje zmiany tej zasady.  

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

TAK Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę. 

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

TAK Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę. 

3.11 (skreślony), - - 

3.12 opublikowane raporty bieżące i 
okresowe, 

TAK Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę. 

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

TAK Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę. Informacje dostępne w 
raportach bieżących oraz w 
aktualnościach na stronie 
internetowej 

3.14 informacje na temat zdarzeń 
korporacyjnych, takich jak wypłata 
dywidendy, oraz innych zdarzeń 
skutkujących nabyciem lub 
ograniczeniem praw po stronie 
akcjonariusza, z uwzględnieniem 
terminów oraz zasad przeprowadzania 
tych operacji. Informacje te powinny 
być zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez 
inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

TAK Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę. 

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, 

TAK Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę. 

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

TAK Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę, przy czym sytuacja ta nie 
miała miejsca w 2020 roku. 



 

 
 

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

TAK Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę, przy czym sytuacja ta nie 
miała miejsca w 2020 roku. 

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 Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę. 

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

TAK Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę. 

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

TAK Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę, przy czym sytuacja ta nie 
miała miejsca w 2020 roku. 

3.22 (skreślony). - - 

Informacje zawarte na stronie 
internetowej powinny być 
zamieszczane w sposób umożliwiający 
łatwy dostęp do tych informacji. 
Emitent powinien dokonywać 
aktualizacji informacji umieszczanych 
na stronie internetowej. W przypadku 
pojawienia się nowych, istotnych 
informacji lub wystąpienia istotnej 
zmiany informacji umieszczanych na 
stronie internetowej, aktualizacja 
powinna zostać przeprowadzona 
niezwłocznie. 

TAK Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę. 

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 Strona internetowa prowadzona 
w jezyku polskim.  

Raporty bieżące i okresowe 
publikowane w języku polskim 



 

 
 

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 Spółka prowadzi politykę 
informacyjną ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb 
inwestorów indywidualnych na 
własnej stronie korporacyjnej 
(internetowej). Spółka posiada 
również profile na portalach 
społecznościowych Facebook i 
LinkedIn. 

Spółka nie korzysta z sekcji relacji 
inwestorskich na stronie 
www.gpwinfostrefa.pl, ale nie 
wyklucza zmiany zasady w tym 
zakresie. 

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 realizuje przedmiotową 
zasadę. 

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 Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę. 

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

TAK Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę. 

9. Emitent przekazuje w raporcie 
rocznym: 

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

NIE Informacje dot. wynagrodzeń 
członków zarządu i członków rady 
nadzorczj są informacjami 
poufnymi. Spółka nie będzie 
publikowała tych informacji bez 
zgody członków organów Spółki, 



 

 
 

 ale nie wyklucza zmiany zasady w 
tym zakresie. Wynagrodzenia 
dotyczące branży IT z reguły nie 
są ujawniane nawet w sposób 
pośredni, o ile nie wynika to 
wprost z obowiązujących 
przepisów o charakterze 
bezwzględnym. 

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

NIE Spółka nie publikuje informacji na 
temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy bez 
jego zgody, ale nie wyklucza 
zmiany zasady w tym zakresie. 
Informacja dot. wynagrodzenia 
jest informacją poufną zawartą w 
umowie i podlega ochronie. 

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 W obradach walnego 
zgromadzenia uczestniczą 
członkowie zarządu. Spółka 
rekomenduje udział członkom 
rady nadzorczej. 

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

NIE Spółka zapewnia stały kontakt dla 
inwestorów, analityków i 
mediów. Spółka. W chwili 
obecnej Spółka nie widzi potrzeby 
organizacji publicznych spotkań 
w tym zakresie, ale nie wyklucza 
zmiany tej zasady. 

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 Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę, przy czym sytuacja ta nie 
miała miejsca w 2020 roku. 



 

 
 

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 realizuje przedmiotową 
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 Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę, przy czym sytuacja ta nie 
miała miejsca w 2020 roku. 

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 Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę, przy czym sytuacja ta nie 
miała miejsca w 2020 roku. 

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

TAK Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę, przy czym sytuacja ta nie 
miała miejsca w 2020 roku. 



 

 
 

ustalenia prawa do dywidendy. 

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, 
w terminie 14 dni od zakończenia 
miesiąca. Raport miesięczny powinien 
zawierać co najmniej: 
• informacje na temat wystąpienia 

tendencji i zdarzeń w otoczeniu 
rynkowym emitenta, które w 
ocenie emitenta mogą mieć w 
przyszłości istotne skutki dla 
kondycji finansowej oraz wyników 
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. 

NIE Spółka publikuje raporty 
kwartalne i raporty bieżące, które 
pozwalają na bieżąco 
weryfikować i oceniać wyniki 
finansowe Spółki. Na tym etapie 
nie przewiduje zmiany zasady w 
tym zakresie. 

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 

TAK Spółka realizuje przedmiotową 
zasadę, przy czym sytuacja ta nie 
miała miejsca w 2020 roku. 



 

 
 

NewConnect, informację wyjaśniającą 
zaistniałą sytuację. 

 

17. (skreślony). 
 

- - 

 

 

 


