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Raport roczny został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości 
z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz w oparciu o Załącznik Nr 3  

do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” 
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1. Pismo Zarządu 
 

1. Pismo Zarządu 

 
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy Giełdowi, 
 
Mam zaszczyt i przyjemność zaprezentować Państwu raport roczny spółki MR Hamburger SA 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podsumowujący działalność Spółki w 2021 roku.  
 
Raport roczny zawiera: jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia: 
1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki we 
wskazanym okresie oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 
jednostkowego sprawozdania finansowego. 
 
W roku 2021 spółka Mr Hamburger S.A. kontynuowała działalność w zakresie prowadzenia 
sieci restauracji przy stacjach paliwowych oraz prowadzenia restauracji fast-food, w tym 
również w centrach handlowych. Zgodnie z przyjętą strategią Emitenta w grudniu 2020 r. na 
lata 2021 – 2023, Spółka planuje: otworzyć 35 nowych lokali gastronomicznych w ramach sieci 
Mr Hamburger, głównie usytuowanych przy drogach krajowych / ekspresowych / 
autostradach z opcją "Drive", funkcjonujących jako restauracje własne.  Strategia ma na celu 
ekspansję marki w regionie oraz budowania rozpoznawalności marki Mr Hamburger w skali 
całego kraju. Przyjęcie ww. strategii wynika z istotnych zmian właścicielskich Spółki oraz zmian 
w jej organach, które nastąpiły w sierpniu 2020 r., a także planowanym dynamicznym 
rozwojem Spółki. 
Sytuacja finansowa Emitenta jest stabilna i z każdym miesiącem poprawia się. W poprzednich 
latach Spółka odnotowywała znaczące straty, dlatego też rok 2021 jest rokiem przełomowym 
dzięki wypracowanemu zyskowi. 
 
Pragnę podziękować wszystkim naszym Inwestorom, Klientom, Partnerom oraz Pracownikom, 
za współpracę oraz zaufanie którym nas obdarzyli. 
 

 

                                                                                           
Dąbrowa Górnicza, 30 maja 2022 r.                                                   Prezes Zarządu  

                      Wojciech Kowalczyk  
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2. Wybrane dane finansowe  

 

Wybrane pozycje z Bilansu: 
 
 

 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 
 w złotych w euro1 

Aktywa trwałe 1 992 247,74 1 252 741,01 433 153,83 271 461,60 

Wartości niematerialne i prawne 509 015,99 561 453,97 110 670,09 121 663,77 

Rzeczowe aktywa trwałe 1 446 108,75 651 245,04 314 412,48 141 120,97 

Należności długoterminowe - - - - 

Inwestycje długoterminowe - - - - 

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

37 123,00 40 042,00 8 071,27 8 676,87 

Aktywa obrotowe 1 139 327,05 2 044 811,44 247 712,10 443 098,60 

Zapasy 106 130,13 154 629,16 23 074,78 33 507,23 

Należności krótkoterminowe 380 574,62 106 350,04 82 744,41 23 045,43 

Inwestycje krótkoterminowe 637 144,77 1 738 222,02 138 527,80 376 662,48 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

15 477,53 45 610,22 3 365,12 9 883,47 

Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy 

- - - - 

Udziały (akcje) własne - - - - 

Aktywa razem 3 131 574,79 3 297 552,45 680 865,94 714 560,21 
 

Kapitał (fundusz) własny 843 368,27 681 869,07 183 364,85 147 757,01 

Kapitał (fundusz) podstawowy 12 800 000,00 10 560 000,00 2 782 971,69 2 288 289,85 

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

- - - - 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - - - 

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej   - - 

Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe 

- 2 240 000,00 - 485 394,82 

- tworzone zgodnie z umową (statutem) 
spółki 

- - - - 

- na udziały (akcje) własne  2 240 000,00 - 485 394,82 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -12 118 130,93 -10 841 431,87 - 2 634 719,95 - 2 349 274,48 

Zysk (strata) netto 161 499,20 - 1 276 699,06 35 113,10 - 276 653,17 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego 

- - - - 

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



Strona  |  5 

 

 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

2 288 206,52 2 615 683,38 497 501,09 566 803,19 

Rezerwy na zobowiązania 55 898,72 114 249,45 12 153,48 24 757,18 

Zobowiązania długoterminowe 179 283,72 911 735,51 38 979,81 197 567,72 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 825 625,18 1 184 839,25 396 926,81 256 747,69 

Rozliczenia międzyokresowe 227 398,90 404 859,17 49 440,99 87 730,60 

Pasywa razem 3 131 574,79 3 297 552,45 680 865,94 714 560,21 

 
 
 
 

Wybrane dane z rachunku zysków i strat: 
 
 

  01.01.2021-
31.12.2021 

01.01.2020-
31.12.2020 

01.01.2021-
31.12.2021 

01.01.2020-
31.12.2020 

  w złotych w euro2 

Przychody netto ze sprzedaży 5 885 141,72 8 192 386,73 1 285 667,22 1 831 045,33 

Koszty działalności operacyjnej 7 156 464,79 9 720 727,38 1 563 400,28 2 172 638,22 

Zysk (strata) ze sprzedaży - 1 271 323,07 -   1 528 340,65 -    277 733,06 -    341 592,88 

Pozostałe przychody operacyjne 1 611 808,12 675 340,30 352 115,37 150 942,42 

Pozostałe koszty operacyjne 228 950,00 347 871,05 50 016,38 77 751,17 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

111 535,05 -   1 200 871,40 24 365,93 -    268 401,63 

Przychody finansowe 69 538,23 1 924,18 15 191,31 430,07 

Koszty finansowe 16 655,08 62 128,31 3 638,47 13 886,03 

Zysk (strata) brutto 164 418,20 -   1 261 075,53 35 918,78 -    281 857,60 

Zysk (strata) netto 161 499,20 -   1 276 699,06 35 281,09 -    285 349,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 2021 oraz 2020:  
- rok 2021 r. - 4,5775 zł,  
- rok 2020 r. - 4,4742 zł. 
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3.  Oświadczenia Zarządu  

 
OŚWIADCZENIE 

w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego 

 
Działając w imieniu spółki Mr Hamburger SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oświadczam, że 
wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 i dane 
porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub 
standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że dane te odzwierciedlają w sposób 
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. 
Ponadto oświadczam, że Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy 2021 zawiera 
prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 
 
 

Dąbrowa Górnicza, dn. 30 maja 2022 r. 
Wojciech Kowalczyk - Prezes Zarządu 

  
 

 

OŚWIADCZENIE 
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego 

 
Działając w imieniu spółki Mr Hamburger SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oświadczam, że 
wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego 
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 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami 
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 
 
Dąbrowa Górnicza, dn. 30 maja 2022 r. 
Wojciech Kowalczyk - Prezes Zarządu 

 

5. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego Sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy 2021 

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego Sprawozdania finansowego za 
rok obrotowy 2021 zostało załączone do raportu jako odrębny plik. 
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6. Roczne Sprawozdanie finansowe 

Roczne Sprawozdanie finansowe zostało załączone do raportu jako odrębny plik. 

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności  

Sprawozdanie Zarządu z działalności zostało załączone do raportu jako odrębny plik. 
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8. Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 

Oświadczenie Mr Hamburger S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych 
w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. 
„Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie 
zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 
 
 

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 

Spółka stosuje wszystkie zasady 
opisane w tym punkcie z 
wyłączeniem transmisji 
Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy z wykorzystaniem 
sieci Internet, rejestracji 

przebiegu obrad oraz 
upubliczniania go na stronie 

internetowej Emitenta. Koszty 
związane z techniczną obsługą 

transmisji oraz rejestracji 
posiedzeń walnego 

zgromadzenia nie znajdują w 
opinii zarządu uzasadnienia. 

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,  NIE   

  

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 

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   



Strona  |  9 

 

 

  

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

TAK 
Informacje te są publikowane                        
w momencie ich zaistnienia. 

  

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 
Informacje te są publikowane w 

momencie ich zaistnienia.  

  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 
Informacje te są publikowane                          
w momencie ich zaistnienia. 

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

TAK 
Informacje te są publikowane                          
w momencie ich zaistnienia. 

  

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 -    

  

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

TAK 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/NIE 

Spółka nie zamierza 
wykorzystywać do celów 

informacyjnych sekcji „relacje 
inwestorskie” znajdującą się na 
stronie www.infostrefa.com w 

sposób inny aniżeli ogólnie 
dostępny.  

Spółka prowadzi własną 
korporacyjną stronę 

internetową, która zawiera 
zakładkę „relacje inwestorskie” 

ze wszystkimi ważnymi dla 
inwestorów informacjami. 
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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 
Informacje te nie są 

publikowane ze względu  
na poufność danych.  

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 na bieżąco odpowiada 
na pytania inwestorów, 

analityków i mediów 
wykorzystując ogólnodostępne 

środki komunikacji. 

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 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 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.  

NIE 
DOTYCZY 

W 2021 roku do Spółki nie 
wpłynęły informacje 

 o których mowa w punkcie 
13a. W przypadku wpłynięcia 
takich informacji w przyszłości 
Spółka zamierza stosować tą 

zasadę. 

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 

NIE 
DOTYCZY 

 W 2021 roku walne 
zgromadzenie nie podjęło 

uchwały w sprawie wypłaty 
dywidendy. 
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pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego 
uzasadnienia.  

15 

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

NIE 
DOTYCZY 

 W 2021 roku 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 publikuje raporty 
bieżące oraz okresowe zgodnie 
z Załącznikiem nr 3 Regulaminu 

ASO. Informacje te są 
przekazywane w sposób 
przejrzysty i zapewniają 
inwestorom dostęp do 

wszelkich informacji które mogą 
mieć istotny wpływ na sytuację 

gospodarczą, majątkową lub 
finansową spółki. W związku  

z powyższym, zdaniem 
Emitenta, brak publikacji 
raportów miesięcznych,  

w żaden sposób nie będzie 
ograniczał inwestorom dostępu 

do informacji  
 o spółce, pozwoli natomiast 

zarządowi na skoncentrowaniu 
się na podstawowych obszarach 

działalności Emitenta. 

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. 

 
Dąbrowa Górnicza, dn. 30 maja 2022 r. 
Wojciech Kowalczyk - Prezes Zarządu 


