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1. List Zarządu 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

Przekazuję Państwu Sprawozdanie Finansowe Spark VC ASI S.A. za 2020 rok. 

W dniu 1 kwietnia 2020 r. Emitent dokonał sprzedaży udziałów spółki zależnej Spark VC LLC 

z siedzibą w 4378 Park Blvd, Pinellas Park, FL 33781, Stany Zjednoczone Ameryki, co 

stanowiło 100% kapitału zakładowego Spółki Zależnej oraz uprawniało do wykonywania 

100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

 

Sprzedaż udziałów Spółek Spark VC LLC oraz Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. przez Emitenta 

spowodowała utratę kontroli nad tymi spółkami. Po transakcji sprzedaży Emitent nie jest 

powiązany organizacyjnie i kapitałowo ze spółkami Spark VC LLC oraz Milestone Ophthalmic 

Sp. z o.o. 

 

Mając na uwadze fakt, że spółki zależne nie prowadziły działalności operacyjnej, oraz wobec 

braku środków finansowych umożliwiających prowadzenie zakładanej pierwotnie działalności 

na znaczną skalę oraz braku możliwości finansowych Emitenta pozwalających na ich 

dokapitalizowanie na poziomie satysfakcjonującym Emitenta, Zarząd Spark VC ASI S.A. 

postanowił zbyć wszystkie posiadane udziały w spółkach zależnych na rzecz osoby trzeciej. 

 

Realizacja projektów Spółki jest ściśle uzależniona od pozyskania środków finansowych na ten 

cel. Obecnie, przy braku tych środków, realizacja prac przebiega bardzo wolno, gdyż Spółka 

może dysponować jedynie własnymi, bardzo ograniczonymi zasobami. 

Obecnie Spółka jest w trakcie procesu dopuszczania akcji serii D do obrotu na rynku 

NewConnect, co stanowi czynność konieczną, do której Spółka zobowiązała się wobec 

inwestorów obejmujących akcje serii D. 

Emisja serii D jest dla Spółki bardzo ważna. Pozwoliła na niemal całkowitą redukcję 

zobowiązań, a ponadto stanowi ona pierwszy krok na drodze do pozyskania większych 

środków finansowych w przyszłości. Inwestorzy biorący udział w emisji akcji serii D 

zadeklarowali gotowość do udzielenia dalszego finansowania, o ile pozyskane środki zostaną 

wydatkowane prawidłowo i efektywne (co w ocenie Zarządu miało miejsce), a Spółka 

zrealizuje proces dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego (co Spółka obecnie realizuje). 

 

W związku z powyższym, wyrażam głęboką nadzieję, że zarówno kondycja finansowa Spółki, 

jak i skala realizowanej działalności, ulegną w najbliższym czasie pozytywnym zmianom.  

 

 

Z poważaniem, 

Paweł Jeleniewski 
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2. Wybrane dane finansowe 

 

Spółka prezentuje wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego 

sprawozdania finansowego (w PLN oraz w EURO) za rok obrotowy 2020 wraz z danymi 

porównywalnymi za poprzedni rok obrotowy, tj. za rok obrotowy 2019. 

 

Wybrane dane finansowe z bilansu 

 

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR w okresach objętych rocznym 

sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski. Ogłoszone przez 

Narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR wyniosły: 

 

Rok obrotowy Średni kurs w okresie* Kurs na ostatni dzień okresu 

2020 4,4448 4,6148 

2019 4,3018 4,2585 
*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 

 

Tabela 1 Wybrane dane z bilansu Spółki 

Wyszczególnienie 
PLN 

31.12.2020 r. 

EUR 

31.12.2020 r.  

PLN 

31.12.2019 r. 

EUR 

31.12.2019 r.  

Kapitał własny 380 272,21 82 402,75 460 835,37 108 215,42 

Kapitał podstawowy 10 200 000,00 2 210 279,97 10 200 000,00 2 395 209,58 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności 
krótkoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Inwestycje długoterminowe 643 510,72 139 444,99 643 510,72 151 112,06 

Inwestycje 
krótkoterminowe 

7 000,00 1 516,86 1 130,97 265,58 

Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 

7 000,00 1 516,86 1 130,97 265,58 

Zobowiązania 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

241 792,14 52 394,93 158 577,95 37 237,98 

Źródło: Emitent 

 

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat 

 
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR w okresach objętych rocznym 

sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski. Ogłoszone przez 

Narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR wyniosły: 

Rok obrotowy Średni kurs w okresie* Kurs na ostatni dzień okresu 

2020 4,4448 4,6148 

2019 4,3018 4,2585 
*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 
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Tabela 2 Wybrane dane z rachunku zysku i strat Spółki  
 

Wyszczególnienie 

PLN 

01.01.2020 r. 

31.12.2020 r. 

EUR 

01.01.2020 r. 

31.12.2020 r.  

PLN 

01.01.2019 r. 

31.12.2019 r. 

EUR 

01.01.2019 r. 

31.12.2019 r.  

Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 

Koszty działalności operacyjnej 86 619,03 19 487,72 81 089,03 18 850,02 

Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk(strata) na sprzedaży - 86 619,03 -19 487,72 - 81 089,03 -18 850,02 

Pozostałe przychody operacyjne 477,22 107,37 62 175,37 14 453,34 

Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 14 584,37 3 390,29 

Zysk(strata) na działalności 
operacyjnej 

- 86 141,81 -19 380,36 - 33 498,03 -7 786,98 

Przychody finansowe 7 000,00 1 574,87 0,00 0,00 

Koszty finansowe 1 897,35 426,87 7 502 719,98 1 744 088,52 

Zysk/strata brutto - 81 039,16 -18 232,35 - 7 536 218,01 -1 751 875,50 

Zysk/strata netto - 80 563,16 -18 125,26 - 7 544 749,01 -1 753 858,62 

Źródło: Emitent 
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3. Oświadczenia Zarządu Emitenta 

 
Zarząd spółki Spark VC ASI S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie 

finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta 

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

oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz 

sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 
 
 

_______________________________________________ 
Paweł Jeleniewski 

Prezes Zarządu 
 
 

Zarząd spółki Spark VC ASI S.A. oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie 

rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym przepisami 

dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz wskazuje, że firma audytorska oraz 

członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego 

i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 

 

 

 

_______________________________________________ 
Paweł Jeleniewski 

Prezes Zarządu 
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4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 

 

 

 

 

Sprawozdanie Zarządu 

Spark VC  

Alternatywna Spółka Inwestycyjna  

Spółka Akcyjna 

z działalności Spółki  

w roku obrotowym 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

19 lutego 2021 r. 

  



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2020 8 | S t r o n a  

1. Podstawowe dane o Spółce 

 

Pełna nazwa: SPARK VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna 
Spółka Akcyjna 

Siedziba: ul. Bałtycka 30a/18 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Telefon: +48 22 378 14 74 

Faks: +48 22 378 14 34 

Adres strony www: www.sparkvc.pl 

Adres poczty elektronicznej: biuro@sparkvc.pl 

Kapitał zakładowy 
 

Kapitał zakładowy wynosi 10.200.000,00 zł i dzieli się 
na: 
– 400.000 akcji na okaziciela serii A1; 
– 600.000 akcji na okaziciela serii A2; 
– 750.000 akcji na okaziciela serii A3; 
– 88.250.000 akcji na okaziciela serii B; 
– 10.000.000 akcji na okaziciela serii C,  
– 2.000.000 akcji na okaziciela serii D. 

KRS 0000379621 

NIP: 108-001-11-17 

REGON: 142887562 

Czas trwania jednostki nieograniczony 

 

1.1. Organy Emitenta 

 

Zarząd 

 

W skład Zarządu SPARK VC ASI S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień sporządzenia 
niniejszego raportu wchodzi:   
 

• Paweł Jeleniewski – Prezes Zarządu.  

 
W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego publikacji zaszły następujące 

zmiany w składzie Zarządu Spółki:  

 

• w dniu 26 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o odwołaniu Pana 

Krzysztofa Żygowskiego ze składu zarządu Spółki i z funkcji Prezesa Zarządu Spółki 

oraz o powołaniu Pana Pawła Jeleniewskiego do składu zarządu Spółki i powierzeniu 

mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki.  

 

Rada Nadzorcza 

 

W skład Rady Nadzorczej SPARK VC ASI S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień 
sporządzenia niniejszego raportu wchodzą:  
 

• Edyta Jeleniewska 
• Małgorzata Dymecka  
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• Dominik Dymecki 
• Artur Zięba  
• Paweł Kruczewski  

 

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego publikacji nie zaszły zmiany 

w składzie Rady Nadzorczej Spółki.  

 

1.2. Struktura akcjonariatu 

 
Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (zgodnie 

z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej). 

 

Tabela 1 – Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 

sporządzenia niniejszego raportu) 

Akcjonariusz 
Liczba 

akcji 

Liczba 

głosów 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

Udział w 

ogólnej liczbie 

głosów 

EQUIMAXX LLC 53 250 000 53 250 000 52,20% 52,20% 

Apollo Capital ASI S.A. 46 190 980 46 190 980 45,29% 45,29% 

Pozostali  2 559 020 2 559 020 2,51% 2,51% 

Suma 102 000 000 102 000 000 100,00% 100,00% 

 

Źródło: zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie 

 

 

1.3. Przedmiot działalności 

 
Spark VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna jest funduszem typu venture 

capital inwestującym w młode i dynamicznie rozwijające się spółki z sektora nowych 

technologii w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

  

Spark VC ASI S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie. 

 

Spark VC ASI S.A. jest w szczególności zainteresowany: 

• spółkami notowanymi na rynku NewConnect, które:  

− dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu funduszu w horyzoncie 

24 miesięcy przeniosą swoje notowania na rynek główny Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie, 

− prowadzą działalność na niewielką skalę, a dzięki wsparciu pozyskają silnego 

inwestora zewnętrznego, 

• Spółkami notowanymi na amerykańskim rynku OTC, które:  
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− dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu funduszu w horyzoncie 

24 miesięcy przeniosą swoje notowania na NASDAQ lub NYSE, 

− mają znaczną perspektywę rozwoju, również międzynarodowego. 

 

2. Najważniejsze wydarzenia w roku obrotowym 2020 oraz wydarzenia mające 

miejsce po zakończeniu roku obrotowego 2020 

 

Sprzedaż spółek zależnych Spark VC LLC oraz Milestone Ophthalmic Sp. z o.o  

W dniu 1 kwietnia 2020 r. Emitent dokonał sprzedaży udziałów spółki zależnej Milestone 

Ophthalmic Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w ilości 100 sztuk, co stanowiło 50,25% 

kapitału zakładowego Spółki Zależnej oraz uprawniało do wykonywania 50,25% głosów na 

Zgromadzeniu Wspólników. 

 

W dniu 1 kwietnia 2020 r. Emitent dokonał sprzedaży udziałów spółki zależnej Spark VC LLC 

z siedzibą w 4378 Park Blvd, Pinellas Park, FL 33781, Stany Zjednoczone Ameryki, co 

stanowiło 100% kapitału zakładowego Spółki Zależnej oraz uprawniało do wykonywania 

100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

 

Sprzedaż udziałów Spółek Spark VC LLC oraz Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. przez Emitenta 

spowodowała utratę kontroli nad tymi spółkami. Po transakcji sprzedaży Emitent nie jest 

powiązany organizacyjnie i kapitałowo ze spółkami Spark VC LLC oraz Milestone Ophthalmic 

Sp. z o.o. 

 

Mając na uwadze fakt, że spółki zależne nie prowadziły działalności operacyjnej, oraz wobec 

braku środków finansowych umożliwiających prowadzenie zakładanej pierwotnie działalności 

na znaczną skalę oraz braku możliwości finansowych Emitenta pozwalających na ich 

dokapitalizowanie na poziomie satysfakcjonującym Emitenta, Zarząd Spark VC ASI S.A. 

postanowił zbyć wszystkie posiadane udziały w spółkach zależnych na rzecz osoby trzeciej. 

 

Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego w zakresie treści raportu 

okresowego za IV kwartał 2019 r.  

Spółka dopuściła się incydentalnego naruszenia obowiązku informacyjnego określonego 

w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące 

i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, 

polegającego na niewskazaniu w raporcie okresowym za IV kwartał 2019 r. wybranych danych 

finansowych spółek Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. oraz Spark VC LLC za okres od 

1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 

Zaistniała sytuacja spowodowana była tym, że w/w spółki nie przekazały Spółce wymaganych 

danych finansowych. Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta spółki te nie posiadają w chwili 

obecnej organów zarządzających, a co za tym idzie nie mają formalnej ani faktycznej 

możliwości prowadzenia jakiejkolwiek działalności operacyjnej, dlatego też Emitent uznał, że 

ich dane finansowe nie mogą ulec na tyle istotnej zmianie w stosunku do ostatnich 

przekazanych danych, aby stać się istotne dla Emitenta.  

 

Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego w księgach 2019 r. 
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W związku z pracami nad sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2019, w dniu 

27 maja 2020 r. Emitent podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności w 

kwocie 7,5 mln zł, co do której istnieje wysokie prawdopodobieństwo nieściągalności. 

Powyższa decyzja podyktowana była faktem, że mimo działań podejmowanych przez Zarząd 

Emitenta zmierzających do rozliczenia należności, w dalszym ciągu występuje ryzyko 

opóźnienia w spłacie lub ryzyko braku uregulowania należności. Dokonanie odpisu  miało 

istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta za rok obrotowy 2019.  

 

Dokonanie odpisu aktualizującego należności miało na celu urealnienie aktywów Spółki 

wykazanych w bilansie. Operacja ta nie niosła za sobą żadnych przepływów gotówkowych ani 

innych gotówkowych konsekwencji finansowych dla Emitenta, nie wpłynęła również na 

bieżącą sytuację finansową Spółki, wobec czego nie miała wpływu na ocenę możliwości 

kontynuowania działalności przez Spółkę.  

 

Ponadto, w analizowanym okresie nie wystąpiły zdarzenia, które można zakwalifikować jako 

istotne dokonania lub niepowodzenia Spółki. 

 

3. Przewidywany rozwój jednostki 

 

Uzyskanie wpisu na listę Wewnętrznie Zarządzających ASI stanowi pozytywną weryfikację 

dotychczasowych działań podejmowanych przez Zarząd, których celem jest stworzenie 

optymalnych warunków dla dalszego rozwoju Spółki poprzez zwiększanie jej potencjału 

inwestycyjnego.  

 

Emitent zamierza koncentrować swoją działalność na działalności inwestycyjnej zgodnie ze 

strategią i polityką inwestycyjną, a więc inwestowaniu w młode i dynamicznie rozwijające się 

spółki z sektora nowych technologii w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

 

Spark VC ASI S.A. jest w szczególności zainteresowany: 

• spółkami notowanymi na rynku NewConnect, które:  

− dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu funduszu w horyzoncie 

24 miesięcy przeniosą swoje notowania na rynek główny Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie, 

− prowadzą działalność na niewielką skalę, a dzięki wsparciu pozyskają silnego 

inwestora zewnętrznego, 

• Spółkami notowanymi na amerykańskim rynku OTC, które:  

− dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu funduszu w horyzoncie 

24 miesięcy przeniosą swoje notowania na NASDAQ lub NYSE, 

− mają znaczną perspektywę rozwoju, również międzynarodowego. 

 

4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

 

W 2020 roku Spółka nie prowadziła działań w dziedzinie badań i rozwoju.  
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5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 

 

Spółka w 2020 r. odnotowała stratę netto na poziomie ok. 80 tys. zł, w porównaniu do 

ok. 7 544 tys. zł w roku ubiegłym. W sytuacji braku przychodów, odnotowana strata netto nie 

jest sytuacją nadzwyczajną ani zaskakującą.  

 

Na koniec 2020 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły ok. 273 tys. zł, 

w porównaniu do ok. 186 tys. zł na koniec roku 2019.  

 

Spółka nie generuje przychodów, wobec czego jedyną możliwością zapewnienia finansowania 

dla Spółki jest ewentualne dalsze pozyskanie finansowania od inwestorów. Udanie 

przeprowadzona emisja akcji serii D oraz deklaracje inwestorów obejmujących te akcje 

dot. gotowości do udzielenia dalszego finansowania, pozwalają stwierdzić, że ryzyko 

niewypłacalności Spółki jest obecnie niewielkie. 

 

W 2020 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły ok. 86 tys. zł, na które złożyły się głównie 

koszty usług obcych. 

 

Analiza płynności Spółki 
 

Tabela 1 Wskaźniki płynności Spark VC ASI S.A. 

 

Wyszczególnienie 31.12.2020 r. 31.12.2019 r. 

Wskaźnik płynności I – bieżącej 0,029 0,007 

Wskaźnik płynności II – szybkiej 0,029 0,007 

Wskaźnik płynności III – natychmiastowej 0,029 0,007 

 
Wskaźnik płynności I – bieżącej płynności – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe  
Wskaźnik płynności II – szybkiej płynności – aktywa obrotowe minus zapasy minus krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe / zobowiązania krótkoterminowe 
Wskaźnik płynności III – natychmiastowej wypłacalności – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / zobowiązania 
krótkoterminowe 
 

Niska wartość wskaźnika natychmiastowej wypłacalności związana była z niskim stanem 

środków pieniężnych Emitenta na koniec roku. Przy niskich przychodach połączonych 

z relatywnie wysokimi kosztami bieżącej działalności powodują one spadek wartości 

omawianego wskaźnika. 

 
Analiza zadłużenia Spółki 
 

Tabela 2 Wskaźniki zadłużenia Spark VC ASI S.A. 

 

Wyszczególnienie 31.12.2020 r. 31.12.2019 r. 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,72 0,40 

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych 

kapitałem własnym 
0,59 0,71 

Wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych 54,32 407,47 
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kapitałem własnym 

 
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem / kapitał własny 
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym – kapitał własny / aktywa trwałe 
Wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych kapitałem własnym – kapitał własny / aktywa obrotowe 

 

Prezentowane wartości wskaźników wynikają z niskiego stanu środków pieniężnych Emitenta 

na koniec roku. Przy niskich przychodach połączonych z relatywnie wysokimi kosztami 

bieżącej działalności powodują one spadek wartości omawianych wskaźników. 

 

6. Nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie 

i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego 

reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) 

w przypadku ich zbycia 

 

Spółka w 2020 roku nie nabywała akcji własnych. 

 

7. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady) 

 

Spółka nie posiada oddziałów. 

 

8. Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym działa 

Spółka 

 

Ryzyko związane z inwestowaniem w niepubliczne papiery wartościowe 

Spółka opiera swoją działalność między innymi na inwestowaniu środków pieniężnych 

w udziały lub akcje emitowane m.in. przez niepubliczne przedsiębiorstwa oraz na 

dokonywaniu transakcji wyjścia z dokonywanych inwestycji. Strategia Emitenta zakłada 

zamknięcie projektów inwestycyjnych poprzez upublicznienie posiadanych podmiotów na 

rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu lub sprzedażą ich przed 

upublicznieniem. W związku z tym istnieje ryzyko, iż do momentu upublicznienia spółki 

portfelowej w przypadku nagłej konieczności zbycia znacznej ilości nabytych udziałów bądź 

akcji ich wycena może znacznie odbiegać od wyceny, która mogłaby być osiągnięta na 

aktywnym rynku zorganizowanym, a także że zbycie walorów w zakładanym terminie może 

być niemożliwe ze względu na niemożność szybkiego znalezienia inwestora, co może 

spowodować wydłużeniem okresu lub niemożność wyjścia z inwestycji. Wpływy ze sprzedaży 

udziałów lub akcji przedsiębiorstw niepublicznych mogą być niższe niż w przypadku akcji 

spółek publicznych. Spółka stara się ograniczyć ryzyko związane z inwestycjami 

w niepubliczne papiery wartościowe tworząc struktury inwestycyjne pozwalające na 

alternatywne wyjścia z inwestycji, takie jak sprzedaż udziałów inwestorowi zewnętrznemu, 

sprzedaż udziałów spółce celem umorzenia, oraz sprzedaż udziałów innemu akcjonariuszowi 

jej samej spółki. 

 

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku kapitałowym 

Działalność Spółki jest ściśle powiązana z rynkiem kapitałowym oraz panującą na nim 

koniunkturą. Sytuacja na rynku tym wpływa zarówno na wycenę podmiotów notowanych na 
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rynku regulowanym oraz alternatywnym jak i na wartość posiadanego przez Spółkę portfela 

inwestycyjnego. Koniunktura na rynku kapitałowym ma również istotny wpływ na wartość 

uzyskanych przez Emitenta przychodów w momencie zamykania projektów inwestycyjnych, 

oraz na możliwość pozyskania finansowania przez Spółkę. Sytuacja na rynku kapitałowym 

podlega ciągłym wahaniom koniunkturalnym, w cyklu następujących po sobie 

długoterminowych faz wzrostu (hossy) oraz faz spadku (bessa). Osłabienie koniunktury na 

rynku kapitałowym może wpłynąć na pogorszenie pespektyw wyjścia Emitenta z dokonanych 

w poprzednich okresach inwestycji, w szczególności poprzez obniżenie możliwej do uzyskania 

ceny za przeznaczone do sprzedaży aktywa, bądź odroczenie terminu wyjścia z inwestycji, 

przez co sytuacja finansowa Spółki może ulec pogorszeniu. Spółka nie ma wpływu na 

przedmiotowe ryzyko, ale stara się je minimalizować poprzez niezamrażanie wszystkich 

posiadanych środków pieniężnych w projektach inwestycyjnych, aby w przypadku 

pogorszenia koniunktury na rynku kapitałowym miał możliwość nabywania udziałów/akcji 

spółek przy niskiej wycenie. 

 

Ryzyko związane z wykreśleniem Emitenta z rejestru spółek zarządzających ASI 

W związku ze zmianą ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi, która weszła w życie w dniu 4 czerwca 2016 r., której celem było 

wdrożenie do przepisów krajowych prawa unijnego, zaostrzeniu uległy zasady w przedmiocie 

funkcjonowania podmiotów zarządzających funduszami inwestycyjnymi. W świetle art. 3 ust. 1 

ustawy fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności 

jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach 

określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek 

uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, 

instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Fundusz inwestycyjny może 

prowadzić działalność jako fundusz inwestycyjny otwarty lub alternatywny fundusz 

inwestycyjny. Stosownie zaś do treści art. 8a ustawy alternatywną spółką inwestycyjną jest 

alternatywny fundusz inwestycyjny, innym niż alternatywny fundusz inwestycyjny: 

specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty. 

 

Alternatywna spółka inwestycyjna może prowadzić działalność w formie: spółki kapitałowej, 

w tym spółki europejskiej, a także spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, 

w których jedynym komplementariuszem jest spółka kapitałowa, w tym spółka europejska. 

Wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem 

wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich 

lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Spółka 

może prowadzić działalność inwestycyjną jako alternatywna spółka inwestycyjna pod 

warunkiem wpisania do rejestru zarządzających ASI. W przypadku rezygnacji bądź 

wykreślenia Spółki z Rejestru, konieczne będzie zaprzestanie prowadzenia przedmiotowej 

działalności przez Spółkę. 

 

Ryzyko związane z rozwojem branż spółek portfelowych 

Realizacja przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju polega na inwestowaniu posiadanych 

środków finansowych w akcje lub udziały podmiotów (zarówno niepublicznych jak 

i posiadających statusu spółki publicznej) i pozyskiwaniu licencji na innowacyjne technologie, 

w szczególności działających w branżach o dużym potencjale wzrostu. W związku ze specyfiką 
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prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, wyniki finansowe Spółki uzależnione są 

od wartości spółek portfelowych w momencie wyjścia. W przypadku nietrafnych oszacowań co 

do perspektyw wzrostu poszczególnych branż (zwłaszcza „life sciences” i nowych technologii), 

pogorszenia lub załamania koniunktury, pojawienia się silnej konkurencji w branżach 

w których działają spółki portfelowe Emitenta oraz opóźnień w zakresie realizacji założonych 

strategii spółek portfelowych w zakresie komercjalizacji innowacyjnych technologii, ich wyniki 

finansowe mogą ulec pogorszeniu. Ewentualna realizacja przedmiotowego scenariusza może 

wpłynąć na obniżenie wyceny posiadanych przez Spółkę papierów wartościowych. W związku 

z powyższym decyzja o wyjściu z inwestycji może zostać odroczona w czasie, a ewentualne 

sfinalizowanie transakcji może skutkować pozyskaniem środków o wartości niższej niż 

pierwotnie zakładano. Spółka stara się minimalizować powyższe ryzyko poprzez bieżące 

śledzenie i analizę sytuacji w poszczególnych branżach. 

 

Ryzyko związane z opóźnieniem lub odmową wprowadzenia spółek portfelowych na 

rynek regulowany lub do alternatywnego systemu obrotu 

Strategia Spółki w głównej mierze zakłada wyjście z inwestycji poprzez upublicznienie 

posiadanych podmiotów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Na 

proces upublicznienia tych podmiotów i skuteczność jego przeprowadzenia w istotny sposób 

wpływa, niezależnie od Spółki, postawa organów zarządzających i nadzorczych spółek 

portfelowych, względy formalno-prawne, a przede wszystkim możliwość odmowy przez 

Zarząd Giełdy dopuszczenia lub wprowadzenia instrumentów finansowych tych spółek do 

obrotu giełdowego. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że przyjęta strategia inwestycyjna 

ulegnie zmianie oraz wydłuży się okres wyjścia z dokonanej uprzednio inwestycji, co może 

mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki i pogorszenie wyników 

finansowych. Emitent minimalizuje ryzyko związane z odstąpieniem organów zarządzających 

i nadzorczych spółek portfelowych od procesu upublicznienia poprzez zawieranie w umowach 

inwestycyjnych stosownych zapisów obligujących Spółki portfelowe do wprowadzenia swoich 

instrumentów do ASO. Jednocześnie Emitent stara się uwzględnić w swojej strategii 

alternatywne sposoby zakończenia projektów inwestycyjnych. 

 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski 

Rozwój Spółki jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski, na terenie której 

Spółka działa i będącej jednocześnie głównym rejonem aktywności gospodarczej spółek 

portfelowych. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, wpływających na 

działalność Emitenta oraz jej spółki portfelowe, zaliczyć można m.in.: tempo wzrostu PKB 

w Polsce i na świecie, poziom stóp procentowych, poziom inflacji, poziom bezrobocia, poziom 

inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych 

i gospodarstw domowych. Wpływ polityki monetarnej jak i fiskalnej ma również istotne 

znaczenie na prowadzoną przez Emitenta działalność. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa 

wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia 

jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową 

Spółki poprzez obniżenie zapotrzebowania na inwestycje Spółki, co w konsekwencji może 

przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Emitenta i jego spółek portfelowych. 
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Ryzyko związane z wynikami finansowymi Emitenta 

W latach 2018 i 2019 Spółka dokonała odpisów aktualizujących wszystkie aktywa zagrożone 

utratą wartości. Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki pozostałe aktywa przedstawiają 

realne wartości, nie niższe niż wykazane w sprawozdaniu finansowym.  

Porównanie wartości bilansowych tych aktywów z bieżącymi kosztami wskazuje, że 

kontynuacja działalności przez Spółkę nie jest zagrożona w perspektywie najbliższych pięciu 

lat. 

 

Ryzyko związane z przyszłą działalnością operacyjną Emitenta 

Emitent reprezentuje firmę będącą w fazie rozwoju bez wcześniej odnotowanych (w okresie 

ostatnich 3 lat) operacji gospodarczych oraz znaczących przychodów. Koszty ponoszone przez 

Spółkę mogą wyczerpać kapitał Spółki i zmusić ją do zakończenia prowadzenia działalności. 

W przypadku, gdy Spółka nie będzie w stanie w przyszłości uzyskać przychodów ze sprzedaży, 

ciągłość działania Spółki może zostać zagrożona. Ponadto, jeżeli środki posiadane obecnie 

przez Emitenta a także te, które Spółka planuje pozyskać od inwestorów, okażą się 

niewystarczające, Spółka będzie zmuszona pozyskać dodatkowy kapitał. 

 

Ryzyko związane z ograniczoną dostępnością finansowania oraz pozyskania kapitału 

w przyszłości 

Emitent posiada obecnie ograniczone środki finansowe i prawdopodobnie w przyszłości 

będzie potrzebować dodatkowego kapitału. Zapotrzebowanie Emitenta na kapitał było i będzie 

znaczne. W przyszłości Spółka może być zmuszona pozyskać środki bądź sprzedać papiery 

wartościowe, ograniczyć lub zmniejszyć zakres swojej działalności. Emitent nie może 

zagwarantować, że będzie w stanie zdobyć dodatkowe środki na korzystnych warunkach lub 

jakiekolwiek środki w przyszłości. W przypadku pozyskania finansowania poprzez emisję akcji 

Spółki nastąpi rozproszenie akcji Emitenta posiadanych przez jego dotychczasowych 

akcjonariuszy. 

 

Ryzyko związane z ogłoszeniem upadłości przez Emitenta 

Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta jest nierozerwalnie związane ze ziszczeniem się 

ryzyka utraty płynności finansowej przez Spółkę.  

 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki nie wystąpią przesłanki do ogłoszenia jej upadłości 

w ciągu najbliższych pięciu lat obrotowych. 

 

Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych 

Spółka podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest narażony na nieprecyzyjne zapisy 

w uregulowaniach prawno-podatkowych, które mogą spowodować powstanie rozbieżności 

interpretacyjnych, w szczególności w odniesieniu do operacji związanych z podatkiem 

dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem VAT w ramach 

prowadzonej przez Spółkę działalności. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż mimo 

stosowania aktualnych standardów rachunkowości, interpretacja urzędu skarbowego 

odpowiedniego dla siedziby Spółki może różnić się od przyjętej przez Spółkę, co 

w konsekwencji może wpłynąć na nałożenie na nią kary finansowej, która może mieć istotny 

negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2020 17 | S t r o n a  

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi (polskimi i unijnymi) 

Regulacje prawne w Polsce ulegają nieustannym zmianom. Konsekwencją zmian jest 

konieczność ponoszenia kosztów monitorowania zmian legislacyjnych oraz kosztów 

dostosowywania do zmieniających się przepisów. W przypadku niejasnych sformułowań 

w przepisach istnieje również ryzyko rozbieżności w interpretacji przepisów pomiędzy 

Emitentem a innymi podmiotami, takimi jak kontrahenci czy organy administracyjne. 

Niejednoznaczność przepisów może rodzić ryzyko nałożenia kar administracyjnych lub 

finansowych w przypadku przyjęcia niewłaściwej wykładni prawnej.  

 

9. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej według stanu 

na dzień 31 grudnia 2020 r. 
 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Emitent nie był podmiotem dominującym wobec żadnych spółek.  

 

W dniu 1 kwietnia 2020 r. Emitent dokonał sprzedaży 100 udziałów spółki zależnej Milestone 

Ophthalmic Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, co stanowiło 50,25% kapitału zakładowego tej 

spółki oraz uprawniało do wykonywania 50,25% głosów na zgromadzeniu wspólników. 

Jednocześnie, w dniu 1 kwietnia 2020 r. Emitent dokonał sprzedaży 100% posiadanych 

udziałów spółki Spark VC LLC z siedzibą w 4378 Park Blvd, Pinellas Park, FL 33781, Stany 

Zjednoczone Ameryki.  

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego Emitent 

nie jest powiązany organizacyjnie i kapitałowo ze spółkami Spark VC LLC oraz Milestone 

Ophthalmic Sp. z o.o. 

 

10. Opis instrumentów finansowych Emitenta w zakresie: 

 
a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków 
pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka 
Spółka nie posiada instrumentów finansowych zabezpieczających przed ryzykiem zmian cen, 

kredytowych, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności 

finansowej. 

 

b) przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie 
z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których 
stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń 
Spółka nie realizuje oraz nie planuje transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość 

zabezpieczeń. Przychody jak i koszty Spółki rozliczane są w złotych. Ponadto wartość aktywów 

obrotowych istotnie przewyższa wartość zobowiązań krótkoterminowych, a Spółka nie ma 

problemów z zachowaniem płynności finansowej. Powyższe w opinii Zarządu Spółki w sposób 

istotny zmniejsza występujące w spółce Spark VC S.A. ryzyka finansowe. W nawiązaniu do 

powyższego Spółka nie była narażona w sposób istotny na ryzyko stopy procentowej, czy 

zmiany kursów walut i w związku z powyższym nie korzystała z instrumentów 

zabezpieczających jej transakcje. 
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11. Ocena uzyskiwanych efektów w związku ze statusem alternatywnej spółki 

inwestycyjnej  

 

Spółka w dniu 17 maja 2019 r. została wpisana do Rejestru Wewnętrznie Zarządzających ASI. 

W związku ze statusem wewnętrznie zarządzającego ASI, działalność Spółki sprowadza się 

wyłącznie do inwestowania na własną rzecz, a celem Spółki jest dalsza odsprzedaż z zyskiem 

posiadanych aktywów. W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi, 

w analizowanym okresie Spółka nie dokonywała innych inwestycji, poza dokonaną w 2019 r. 

inwestycją w akcje spółki pod nazwą ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie – w dniu 3 czerwca 

2019 r. Spółka zwiększyła swój stan posiadania w przedmiotowej spółce z liczby 1.300.000 

akcji do 2.300.000 akcji. Działalność ELQ S.A. związana jest z produkcją stacji 

transformatorowych, budową farm słonecznych w systemie EPC, a także budową farm 

wiatrowych. Grupa kapitałowa ELQ S.A. stanowi największą Grupę Wykonawczą farm 

PV w Polsce. ELQ S.A. łączy w sobie trwałe, niezawodne rozwiązania technologiczne oraz 

elastyczne warunki współpracy z klientami krajowymi i zagranicznymi. Zarząd Spółki pokłada 

duże nadzieje w działalności grupy kapitałowej ELQ S.A. i przewiduje jej dynamiczny rozwój w 

związku z rosnącym zainteresowaniem oferowanymi usługami oraz produktami w sektorze 

energetycznym, co jednocześnie przyczyni się do wzrostu wartości akcji posiadanych przez 

Emitenta. 

 

12. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego 

 

Poniżej Emitent przedstawia informację o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, o którym 

mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” dostępnym pod 

adresem http://www.newconnect.pl/?page=dobre_praktyki 

 

LP. ZASADA 
TAK/NIE/

NIE 
DOTYCZY 

KOMENTARZ 

1. 

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę 
informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, 
jak i z użyciem nowoczesnych technologii 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 

Emitent stosuje tę praktykę z pominięciem rejestrowania, transmisji i 
upubliczniania obrad WZ, 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. 

TAK  

3.  

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i 
zamieszcza na niej: 
3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona 
startowa), 

TAK  

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

NIE 
Emitent zamieszcza na swojej stronie internetowej opis działalności 
Spółki bez wskazania rodzaju działalności, z której uzyskuje najwięcej 
przychodów. 

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

TAK 

Emitent zamieszcza na stronie internetowej opis rynku, na którym 
działa, jednakże nie określa swojej pozycji na tym rynku, gdyż na 
obecnym wczesnym etapie rozwoju Spółka nie posiada jeszcze swojej 
pozycji rynkowej. 

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK  
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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 
Pan Dominik Dymecki jest Prezesem Zarządu spółki Apollo Capital ASI 
S.A., która posiada 45,29% udziału w kapitale zakładowym Emitenta 
oraz 45,29% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK  

3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący 
rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz 
korektami do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent 
publikuje prognozy), 

NIE 
DOTYCZY 

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2020 r. 
i kolejne lata. 

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

TAK  

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

TAK  

3.11. (skreślony)   

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK  

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

TAK 
 
 

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

TAK 
Zdarzenie takie nie miało miejsca w 2020 roku. Jeżeli zajdzie Emitent 
będzie stosował przedmiotową Dobrą Praktykę. 

3.15. (skreślony)   

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

NIE 

W związku z małą ilością pytań akcjonariuszy, koniecznością ich 

dodatkowego protokołowania oraz faktu, że najczęściej dotyczą one 

spraw porządkowych walnego zgromadzenia, Spółka nie decyduje się 

na stosowanie przedmiotowej praktyki. 

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

TAK 
Zdarzenie takie nie miało miejsca w 2020 roku. Jeżeli zajdzie Emitent 
będzie stosował przedmiotową Dobrą Praktykę. 

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, 

TAK 

Emitent w dniu 21 listopada 2017 r. poinformował o zawarciu z 
Kancelarią „Adwokaci i Radcowie Prawni” Sp. k. Izabella Żyglicka 
i Wspólnicy umowę na doradztwo, w tym pełnienie funkcji 
Autoryzowanego Doradcy. 

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

NIE 
Emitent dołoży wszelkich starań, aby uzupełnić wymagane tą Dobrą 
Praktyką informacje. 

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

TAK 
Zdarzenie takie nie miało miejsca w 2020 roku. Jeżeli zajdzie Emitent 
będzie stosował przedmiotową Dobrą Praktykę. 

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 
Emitent dokłada wszelkich starań, aby jego korporacyjna strona 
internetowa była aktualizowana na bieżąco. 

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  
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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. 

NIE 

Emitent nie wykorzystuje indywidualnej sekcji relacji inwestorskie 
znajdującej się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl, gdyż sekcja relacji 
inwestorskich wraz z informacjami o Spółce oraz dokumentami 
korporacyjnymi znajduje się na stronie internetowej Spółki: 
www.sparkvc.pl 

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  

7. 

W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie 
emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez 
Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent 
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego 
Doradcę. 

TAK  

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

TAK  

9. 
Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 
9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń 
wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, 

TAK 
 

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

NIE 
Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy była uregulowana 
w umowie i jest sprawą poufną. Emitent nie może publikować takich 
danych bez zgody Autoryzowanego Doradcy. 

10. 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w 
obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym 
udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w 
trakcie walnego zgromadzenia. 

TAK  

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

TAK 

Na pytania ze strony inwestorów i mediów Spółka udziela odpowiedzi 
na bieżąco drogą telefoniczną i mailową. W 2020 r. Emitent nie 
organizował publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami 
i mediami oraz Emitent nie wyklucza organizacji tego rodzaju spotkań 
w przyszłości. 

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 
Zdarzenie takie nie miało miejsca w 2020 roku. Jeżeli zajdzie Emitent 
będzie stosował przedmiotową Dobrą Praktykę. 

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 
Zdarzenie takie nie miało miejsca w 2020 roku. Jeżeli zajdzie Emitent 
będzie stosował przedmiotową Dobrą Praktykę. 

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 
Zdarzenie takie nie miało miejsca w 2020 roku. Jeżeli zajdzie Emitent 
będzie stosował przedmiotową Dobrą Praktykę. 

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 
Zdarzenie takie nie miało miejsca w 2020 roku. Jeżeli zajdzie Emitent 
będzie stosował przedmiotową Dobrą Praktykę. 

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 
Zdarzenie takie nie miało miejsca w 2020 roku. Jeżeli zajdzie Emitent 
będzie stosował przedmiotową Dobrą Praktykę. 

about:blank
about:blank
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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 

W przekonaniu Emitenta, należyte wykonywanie obowiązków 
informacyjnych (publikacja raportów bieżących i okresowych na 
stronach internetowych rynku NewConnect oraz Spółki) w pełni 
przekazuje istotne wydarzenia mające wpływ na ocenę jego 
działalności przez inwestorów i rynek. W tej sytuacji, uwzględniając 
profil działalności Emitenta, sporządzanie comiesięcznych raportów 
powielałoby już opublikowane informacje. 
W związku z powyższym Emitent zamierza niestosować przedmiotowej 
praktyki w sposób ciągły. 

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. 

TAK 
W dniu 15 kwietnia 2020 r. Emitent opublikował raport bieżący 
w zakresie incydentalnego naruszenia obowiązku informacyjnego w 
 odniesieniu do treści raportu okresowego za IV kwartał 2019 r. 

 
 
 
 

____________________________________ 
Paweł Jeleniewski 

Prezes Zarządu 
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