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1. LIST PREZESA 

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

 
Niniejszym mam przyjemność przedstawić Państwu raport roczny Spółki za 2021 rok.  
 
Rok 2021 był przełomowym rokiem, jeśli chodzi o działalność Spółki. Początek roku w związku z przedłużającą się 
sytuacją epidemiologiczną był pełen wyzwań. Brak możliwości prowadzenia dotychczasowej działalności 
szkoleniowej przez Spółkę oraz zasadnicze ograniczenie działalności w branży hotelowo-restauracyjnej przez 
spółkę zależną, tj. Medical Apartments sp. z o.o. spowodowały poszukiwanie przez Zarząd nowych kierunków 
rozwoju dla Spółki. Zarząd postanowił, iż rozwój nastąpi w obszarze perspektywicznej branży fotowoltaicznej, 
dzięki połączeniu z doświadczonym i dobrze rozwijającym się podmiotem. Konsekwencją tego, było podpisanie 
w dniu 18 maja 2021 r. listu intencyjnego, w dniu 8 czerwca 2021 r. porozumienia o podstawowych warunkach 
transakcji „Term Sheet” oraz w konsekwencji w dniu 29 lipca 2021 r. Planu Połączenia z Yellow Boson S.A. w 
zakresie połączenia obu podmiotów.  
 
W dniu 30 listopada 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000746465; jako spółki przejmowanej) podjęły uchwały w 
sprawie połączenia obu podmiotów, zgodnie z uzgodnionym i przyjętym przez Zarządy obu spółek Planem 
Połączenia. Dnia 4 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie obu podmiotów. Połączenie nastąpiło w trybie 
przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na Emitenta 
jako spółkę przejmującą, w zamian za nowo wyemitowane akcje zwykłe na okaziciela serii D. Akcjonariuszom 
spółki przejmowanej wydane zostały akcje serii D jako akcje połączeniowe zgodnie ze stosunkiem wymiany akcji 
1 : 572, tj. na jedną akcję spółki przejmowanej, przypadało 572 akcji nowej emisji serii D Emitenta. W związku z 
połączeniem, zmieniona została firma Emitenta na Yellow Boson Spółka Akcyjna oraz podwyższona została 
wartość kapitału zakładowego z kwoty 780.000,00 zł do kwoty 6.500.000,00 zł, tj. o kwotę 5.720.000,00 zł w 
drodze emisji 57.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 
 
Jak pokazały wyniki finansowe z pierwszego okresu po połączeniu - skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 
2022 r. decyzja o połączeniu była jak najbardziej słuszna. Spółka odzyskała dobrą kondycję finansową i jako grupa 
Yellow Boson odnotowała zysk netto 0,46 miliona złotych. Spółka zanotowała więc wyższą rentowność niż w 
całym 2021 roku, kiedy wypracowała 0,45 miliona zysku i znacząco wyższą rentowność niż w I kwartale 2021 roku 
generując wtedy 0,113 mln złotych zysku (wzrost o ponad 300%; dane odnoszą się do roku 2021 i dotyczą grupy 
Yellow Boson jeszcze przed połączeniem ze spółką Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A, która nie działała 
w sektorze OZE). Wzrost został odnotowany również, jeśli chodzi o przychody. Grupa Yellow Boson zanotowała 
na poziomie skonsolidowanym ponad 10 milionów złotych przychodów, w porównaniu do 8 milionów złotych 
wygenerowanych w porównywalnym okresie roku 2021 (wzrost o 25%). 
 
Obecnie Spółka planuje zwiększenie przychodów poprzez pozyskanie dużych klientów  biznesowych, a także 
wyjścia z działalnością na rynki zagraniczne. Spółka w 2022 roku planuje budowę farm fotowoltaicznych, a także 
zwiększenie sprzedaży produktów pożądanych na rynku jak pompy ciepła i magazyny energii.  
 
Dziękuję serdecznie naszym akcjonariuszom i inwestorom za współpracę przy budowie sukcesu Spółki oraz za 
okazane do tej pory zaufanie i zapraszam do zapoznania się z treścią raportu. 
 

 

Z poważaniem, 

 

Dawid Puton 

Prezes Zarządu 
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2. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Spółka w dniu 14 maja 2021 r. sprzedała na rzecz osoby fizycznej wszystkie posiadane, tj. 27.610 
udziałów stanowiących 100% udziałów w spółce Medical Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Łomży. Cena 
sprzedaży została ustalona na kwotę 1 mln zł wynikającej z wyceny tych udziałów przez niezależny 
podmiot. W dniu 2 lutego 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło 
uchwałę, na podstawie której wyraziło zgodę na sprzedaż części lub całości udziałów spółki Medical 
Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Łomży za cenę ustaloną przez Zarząd zgodnie z zasadą szczególnej 
dbałości o interes Spółki. 

W związku z powyższym Spółka na dzień 31 grudnia 2021 r. nie posiadała spółki zależnej i nie tworzyła 
grupy kapitałowej. 

W dniu 4 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie Emitenta z Yellow Boson S.A. z siedzibą w 

Warszawie (KRS 0000746465; dalej: Spółka Przejmowana). Połączenie jest efektem podjętych przez 

Emitenta oraz Spółkę Przejmowaną uchwał w sprawie połączenia obu podmiotów. Połączenie nastąpiło 

w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki 

Przejmowanej na Emitenta (jako spółkę przejmującą), w zamian za nowo wyemitowane akcje zwykłe na 

okaziciela serii D, które Emitent wydał akcjonariuszom Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w 

Planie Połączenia uzgodnionym i przyjętym przez Zarządy łączących się spółek w dniu 29 lipca 2021 r. W 

związku z powyższym Emitent wszedł w ogół praw i obowiązków Spółki Przejmowanej i tym samym stał 

się jednostką zależną wobec spółki Yellow Boson Ltd z siedzibą w Londynie, która bezpośrednio posiada 

37 180 000 akcji serii D stanowiących 57,2% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu 

Emitenta, a Emitent z kolei posiada następujące spółki zależne:  

− Wolna Energia sp. z o.o.  

adres: Al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa; spółka zajmująca się sprzedażą i montażem instalacji 
fotowoltaicznych, pomp ciepła, a także innych produktów występujących na rynku OZE; Emitent posiada 
100% udziałów w spółce; spółka konsolidowana metodą pełną; 

− Property Fund S.A. 

adres: ul. W. Rzymowskiego 53, 01-001 Warszawa; spółka obecnie prowadzi w ramach oferty publicznej 
zapisy na akcje w celu pozyskania kapitału między innymi na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 
1MW; Emitent posiada 100% akcji w kapitale zakładowym; spółka konsolidowana metodą pełną; 

− Energy Fund ASI sp. z o.o.,  

adres: ul. W. Rzymowskiego 53, 01-001 Warszawa; spółka zajmuje się inwestowaniem aktywów spółki, 
obecnie jest w trakcie przekształcenia w spółkę akcyjną; Emitent posiada 99% udziałów; spółka 
konsolidowana metodą pełną; 

− Yellow Boson Inno sp. z o.o.,  

adres: ul. W. Rzymowskiego 53, 01-001 Warszawa; spółka stara się pozyskać grunty oraz przygotować 
infrastrukturę w związku z zamiarem budowy elektrowni fotowoltaicznej; Emitent posiada 100% 
udziałów w spółce; spółka konsolidowana metodą pełną; 

− Yellow Boson One sp. z o.o.,  

adres: ul. W. Rzymowskiego 53, 01-001 Warszawa; spółka celowa obecnie nie prowadzi działalności, ma 
zostać wykorzystana przy sprzedaży fotowoltaiki oraz innych produktów OZE, Emitent posiada 100% 
udziałów w spółce; spółka konsolidowana metodą pełną; 

− Yellow Boson Tech sp. z o.o.,  

adres: ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa; spółka zajmowała się sprzedażą I montażem fotowoltaiki, 
obecnie nie prowadzi działalności, Emitent posiada 100% udziałów w spółce; spółka konsolidowana 
metodą pełną; 
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− Green Boson p.s.a.,  

adres: ul. W. Rzymowskiego 53, 01-001 Warszawa; spółka przygotowuje się do sprzedaży w sektorze 
rolniczym urządzeń Blue Boson Effector zmieniających właściwości fizykochemiczne wody; Emitent 
posiada 100% akcji w spółce; spółka konsolidowana metodą pełną; 

− Sun2Hydrogen sp. z o.o. 

adres: W. Rzymowskiego 53, 01-001 Warszawa; spółka opracowuje strategię wdrożenia rozwiązań 
technologicznych w zakresie produkcji i magazynowania wodoru, Emitent posiada 100% udziałów w 
spółce; spółka konsolidowana metodą pełną; 

− Enesis sp. z o.o. 

adres: ul. Starokrakowska 133 /25, 26-600 Radom; spółka obecnie nie prowadzi działalności 
gospodarczej; Spółka jest współkontrolowana przez spółkę zależną Emitenta – Wolną Energię sp. z o.o., 
w która posiada w niej 50% udziałów; spółka konsolidowana pośrednio, a bezpośrednio poprzez spółkę 
Wolna Energia sp. z o.o. metodą praw własności; 

− Fundusz Ziemski sp. z o.o.  

adres: ul. W. Rzymowskiego 53, 01-001 Warszawa; spółka zajmuje się dewelopowanie gruntów między 
innymi pod elektrownie fotowoltaiczną w ramach inwestycji realizowanej przez Property Fund S.A.; 
Spółka jest kontrolowana przez spółkę zależną Emitenta – Property Fund S.A., która posiada w niej 100% 
udziałów; spółka konsolidowana pośrednio, a bezpośrednio poprzez spółkę Wolna Energia sp. z o.o. 
metodą pełną; 

Emitent począwszy od raportu za I kwartał 2022 r. konsoliduje wyniki finansowe z wykazanymi powyżej 
jednostkami w oparciu o metody konsolidacyjne wskazane przy każdej z tych spółek. 
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3. WYBRANE DANE FINANSOWE 

 
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

 
w złotych w euro1 

Aktywa trwałe 89 333,48 1 485 833,48 19 422,86 321 971,37 

Wartości niematerialne i prawne 89 333,48 105 333,48 19 422,86 22 825,15 

Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Inwestycje długoterminowe 0,00 1 380 500,00 0,00 299 146,23 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe 913 874,68 19 705,52 198 694,33 4 270,07 

Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 1 721,47 6 079,50 374,28 1 317,39 

Inwestycje krótkoterminowe 911 144,06 12 536,65 198 100,63 2 716,62 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1009,15 1 089,37 219,41 236,06 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktywa razem 1 003 208,16 1 505 539,00 218 117,18 326 241,44 

      

Kapitał (fundusz) własny 624 635,60 1 147 943,47 135 808,06 248 752,59 

Kapitał (fundusz) podstawowy 780 000,00 780 000,00 169 587,34 169 021,41 

Kapitał (fundusz) zapasowy 1 042 905,01 1 042 905,01 226 748,06 225 991,38 

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) 
nad wartością nominalną udziałów (akcji) 

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

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 2 070 000,00 2 070 000,00 450 058,70 448 556,82 

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 0,00 0,00 

- na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 744 961,54 -2 299 202,55 -596 808,61 -498 223,66 

Zysk (strata) netto -523 307,87 -445 758,99 -113 777,42 -96 593,35 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 378 572,56 357 595,53 82 309,12 77 488,85 

Rezerwy na zobowiązania 32 291,00 0,00 7 020,70 0,00 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 346 281,56 357 595,53 75 288,42 77 488,85 

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasywa razem 1 003 208,16 1 505 539,00 218 117,18 326 241,44 

 

  01.01.2021-
31.12.2021 

01.01.2020-
31.12.2020 

01.01.2021-
31.12.2021 

01.01.2020-
31.12.2020 

 
1 dane z bilansu zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), obowiązującym odpowiednio 
w dniach 31.12.2020 r. oraz 31.12.2021 r.:  
- 31.12.2020 r. - 4,6148 zł,  
- 31.12.2021 r. - 4,5994 zł. 
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  w złotych w euro2 

Przychody netto ze sprzedaży 0,00 279 636,00 0,00 62 500,25 

Koszty działalności operacyjnej 471 029,64 719 959,21 102 901,07 160 915,00 

Zysk (strata) ze sprzedaży -471 029,64 -440 323,21 -102 901,07 -98 414,76 

Pozostałe przychody operacyjne 417 005,47 93 607,66 91 098,96 20 921,85 

Pozostałe koszty operacyjne 88 783,70 58 945,99 19 395,67 13 174,77 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -142 807,87 -405 661,54 -31 197,79 -90 667,68 

Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Koszty finansowe 380 500,00 40 097,45 83 123,98 8 962,01 

Zysk (strata) brutto -523 307,87 -445 758,99 -114 321,76 -99 629,69 

Zysk (strata) netto -523 307,87 -445 758,99 -114 321,76 -99 629,69 

 

  

 
2 dane z rachunku wyników zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), przyjętym jako 
średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca odpowiednio roku 2020 oraz 2021:  
- rok 2020 r. - 4,4742 zł,  
- rok 2021 r. - 4,5775 zł. 
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4. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI 

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Działając jako Zarząd Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczam, że wedle mojej najlepszej 

wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 i dane porównywalne sporządzone 

zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali 

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

finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Ponadto oświadczam, że sprawozdanie z działalności 

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

 

Dawid Puton – Prezes Zarządu   

 

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ 

 

Działając jako Zarząd Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczam, że wybór firmy 

audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Emitenta został 

dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej 

oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do 

sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania 

finansowego Emitenta zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i 

zasadami etyki zawodowej. 

 

Dawid Puton – Prezes Zarządu   
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5. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH 

NA NEWCONNECT 

Lp. Zasada Propozycja Komentarz 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną 
politykę informacyjna, 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 stosuje wszystkie zapisy 
tego punktu z wyłączeniem 
transmisji obrad walnego 
zgromadzenia przez Internet, 
rejestracji przebiegu obrad i 
upublicznienia go na stronie 
internetowej. W opinii Zarządu 
koszty związane z techniczną 
obsługa transmisji oraz rejestracji 
posiedzeń walnego zgromadzenia 
przez Internet są niewspółmierne 
do ewentualnych korzyści z tego 
wynikających. 

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: 

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 
przychodów; 

TAK  

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

TAK  

3.4. Życiorysy zawodowe członków organów Spółki; TAK  

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  

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 Emitent nie publikował prognoz 
wyników finansowych na 2021 
rok. 

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  
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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  

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  

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. 

TAK  

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  

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  

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 
jednym języku, w którym następuje ich publikacja 
zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta; 

TAK  

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów 
indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną 
korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną 
dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą 
się na stronie www.gpwinfostrefa.pl. 

NIE Spółka nie wykorzystuje obecnie 
indywidualnej sekcji relacji 
inwestorskich znajdująca się na 
stronie www.infostrefa.com, 
jednakże zapewnia 
wystarczający dostęp do 
informacji poprzez prowadzenie 
działu „Relacje Inwestorskie" na 
stronie www.yellowboson.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 kontakt z 
Autoryzowanym Doradcą. 

TAK  

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w 
ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania 

TAK  
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przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, 
emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 
Autoryzowanego Doradcę. 

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

TAK  

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

TAK  

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

NIE Kwestia wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy jest 
informacją poufną zawartą w 
umowie. Emitent nie publikuje 
takich informacji 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. 

NIE Spółka nie wyklucza zmiany 
swojego stanowiska odnośnie 
stosowania tej zasady w 
przyszłości. Emitent przy 
współpracy z Autoryzowanym 
Doradcą będzie jednak 
organizować spotkania z 
inwestorami, analitykami i 
mediami tak często, jak będzie 
to możliwe i niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania 
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. 

NIE 
DOTYCZY 

W 2021 r. walne zgromadzenie 
nie podjęło uchwały w sprawie 
emisji akcji z prawem poboru. 

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  

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitent 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. 

NIE 
DOTYCZY 

W 2021 r. Zarząd Emitenta nie 
otrzymał informacji o zwołaniu 
nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia w trybie 
określonym w art. 399 § 3 lub 
art. 400 § 3 Kodeksu spółek 
handlowych. 
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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.  

NIE 
DOTYCZY 

W 2021 r. walne zgromadzenie 
nie podjęło uchwały w sprawie 
wypłaty dywidendy. 

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

NIE 
DOTYCZY 

W 2021 r. walne zgromadzenie 
nie podjęło uchwały w sprawie 
wypłaty dywidendy 
warunkowej. 

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 Emitent na bieżąco publikuje w 
formie raportów bieżących 
informacje dotyczące 
działalności Emitenta, które 
mogą mieć wpływ na wyniki 
finansowe Emitenta oraz na 
wartość notowanych 
instrumentów finansowych. 
Emitent nie stosuje tej Dobrej 
Praktyki. 

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. 

NIE 
DOTYCZY 

W 2021 r. Emitent nie naruszył 
obowiązków informacyjnych. 

17. (skreślony); - - 
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6. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2021 ROK 

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok stanowi Załącznik do niniejszego raportu rocznego. 

 

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2021 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 stanowi Załącznik do niniejszego raportu rocznego. 

 

8. SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK 

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok stanowi Załącznik do niniejszego 

raportu rocznego. 

 


