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1. List Zarządu do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo,
Z prawdziwą przyjemnością i dumą przedstawiamy Państwu sprawozdanie Mennicy
Skarbowej SA. za 2020 rok - bez wątpienia najlepszy rok w historii naszej Spółki! Zapraszamy
Państwa do lektury raportu finansowego i sprawozdania zarządu, gdzie przedstawiamy
szczegółowe informacje i dane. Korzystając z okazji chcielibyśmy również podsumować bieżącą
sytuację Spółki oraz przedstawić perspektywy jej rozwoju w nadchodzącej przyszłości.
Za nami rok wytężonej pracy, nowych wyzwań i konieczności odnalezienia się w rzeczywistości
naznaczonej pandemią COVID-19. Następujące po sobie fale tego ogólnoświatowego kryzysu
przemodelowały strategię i codzienne funkcjonowanie prawie wszystkich branż i gałęzi gospodarki.
Wyzwaniem dla większości firm w Polsce i na świecie, stało się sprawne działanie pomimo szeregu
ograniczeń i zakazów wprowadzanych przez rządy. Największym utrudnieniem dla naszej
działalności był ograniczony dostęp do towarów, problemy logistyczne, a okresowo wręcz
przerwane łańcuchy dostaw. Naszą receptą na sprawne funkcjonowanie stało się elastyczne
podejście do zmieniających się warunków, nadzwyczajne zaangażowanie i mobilizacja całego
zespołu oraz wykorzystanie naszych atutów i przewag konkurencyjnych: renomy marki,
doświadczenia na rynku, wypracowanych od wielu lat doskonałych relacji biznesowych i opinia
wiarygodnego partnera biznesowego. To wszystko, oraz - co bardzo ważne - posiadany kapitał
pieniężny, zapewniał nam pierwszeństwo dostępu do deficytowych towarów oraz uzyskiwanie
najlepszych cen na rynku niedoboru, dzięki czemu Spółka mogła zapewnić klientom możliwość
zakupu złota w bardzo dużych ilościach, realizować nawet największe zamówienia, a przy tym
oferować atrakcyjne ceny.
Dzięki temu, że byliśmy dobrze przygotowani na sytuacje kryzysowe, że potrafiliśmy poradzić sobie
z dość niespodziewanymi dla wszystkich przeciwności oraz wykorzystać nasze silne strony, rok
2020 roku okazał się czasem największego wzrostu obrotów, a zarazem najlepszym w historii
Spółki pod względem wolumenu sprzedaży i wypracowanego zysku. W wielkim skrócie: w
omawianym okresie przeprowadziliśmy prawie trzy razy więcej transakcji z klientami niż w roku
2019, Spółka osiągnęła obrót na poziomie 530 mln zł, co oznacza ponad dwukrotny wzrost
porównując do roku 2019 (230 mln zł), a zysk netto osiągnął rekordowy poziom 15 mln zł, co
oznacza ponad czterokrotny wzrost w stosunku do roku 2019 (3,5 mln zł).
Pomimo wyzwań jakie przyniósł miniony rok, nie zaprzestaliśmy rozwoju sieci oddziałów Mennicy
Skarbowej. W październiku 2020 roku w Kielcach otwarto kolejny stacjonarny punkt sprzedaży,
który z powodzeniem przejął funkcje realizowane do tego czasu przez oddział partnerski. Z kolei
w listopadzie 2020 roku w Katowicach otwarty został punkt outletowy Mennicy Skarbowej pod
szyldem Mennica Krajowa. Nasz plan na 2021 rok zakłada prace nad dalszym rozwojem sieci
sprzedaży.
Nasze działania zostały docenione przez rynek i ekspertów - rok 2020 przyniósł Mennicy
Skarbowej kolejne nagrody i wyróżnienia. Spółka otrzymała nagrodę Diament Forbesa 2020 oraz
ponownie została laureatem e-Gazeli Biznesu - jest to już siódme takie wyróżnienie z rzędu.
Początek 2021 roku przyniósł kolejne nagrody, tytuły i uznanie, co jest oczywiście źródłem
satysfakcji dla Zarządu i całego Zespołu Mennicy Skarbowej ale przede wszystkim motywuje nas
do dalszej pracy i rozwoju naszej Spółki.
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Szanowni Akcjonariusze Spółki Mennica Skarbowa S.A., dziękujmy za Wasze zaufanie i
dotychczasowe wsparcie dla prowadzonych przez nas działań. Jesteśmy przekonani, że
podejmowane przez nas decyzje pozwolą nam generować coraz wyższe przychody i zyski oraz jak
najsprawniej działać w tym nieprzewidywalnym otoczeniu rynkowym. Chcielibyśmy się z Wami
podzielić naszym wspólnym sukcesem, dlatego też Zarząd Mennicy Skarbowej będzie
rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku za
2020 rok. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie oczywiście Waszymi głosami na najbliższym
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Naszym Klientom i Kontrahentom dziękujemy za lojalność i zaufanie, jakim nas obdarzyliście
wybierając Mennicę Skarbową S.A. jako swojego dostawcę złota i innych produktów
inwestycyjnych, a także podejmując z nami współpracę na różnych obszarach inwestycji i relacji
biznesowych.
Wielkie podziękowania składamy naszym Pracownikom i Współpracownikom, za ich pełne
zaangażowanie na swoich stanowiskach pracy, za ich wkład w rozwój firmy i wspólne budowanie
wzorowej kultury organizacyjnej.
Jaki będzie następny raport za rok 2021 i kolejne…? Jesteśmy w dniu dzisiejszym dopiero w
pierwszej połowie bieżącego okresu sprawozdawczego, zatem trudno powiedzieć, nie mniej
jesteśmy optymistami co do dalszego rozwoju Mennicy Skarbowej. I mamy do tego solidne
podstawy. To może być kolejny rekordowy rok!

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Jarosław Żołędowski

Agnieszka Olewska
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2. Podstawowe dane o Emitencie
Dane rejestrowe Emitenta
Nazwa (firma):

Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna

Siedziba:

Warszawa

Kraj:

Polska

Adres:

00-013 Warszawa, ul. Jasna 1

Telefon:

48 22 188 11 66

Fax:

48 22 188 11 67

Email:

biuro@mennicaskarbowa.pl

Adres strony internetowej:

www.mennicaskarbowa.pl

REGON

142951136

NIP:

701-03-07-347

Numer KRS:

0000391546

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

Przedmiot działalności Emitenta
Mennica Skarbowa S.A. to największy dealer złota inwestycyjnego, a także
innych metali i kamieni szlachetnych, na polskim rynku. Zajmuje się sprzedażą, skupem
i przechowaniem produktów inwestycyjnych oraz doradztwem w zakresie dywersyfikacji portfela
inwestycyjnego.
Spółka od początku swojej działalności oferuje wyłącznie towary najwyższej jakości. Ofererowane
za jej pośrednictwem sztabki i monety pochodzą z najsłynniejszych mennic świata, zrzeszonych w
London Bullion Market Association (LBMA). Znajdujące się w ofercie Mennicy Skarbowej S.A.
diamenty posiadają natomiast certyfikaty najbardziej cenionych instytutów gemmologicznych
świata, jak GIA, HRD czy IGI.
Od maja 2012 roku Mennica Skarbowa S.A. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych, na rynku NewConnect, co podkreśla jej najwyższą wiarygodność
i przejrzystość.
Spółka może poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami, m.in.: Rekin Biznesu 2013,
Diament Forbesa 2020 i 2021, Byk Roku 2021, Invest Cuffs 2021, a także przyznawanymi przez
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Puls Biznesu: Gazelą Biznesu 2016, 2017 i 2018 oraz e-Gazelą Biznesu 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 i 2020.
Działalność firmy regulowana jest prawem dewizowym. W 2011 roku Spółka została wpisana
do rejestru działalności kantorowej w zakresie sprzedaży i zakupu złota dewizowego oraz platyny
dewizowej, prowadzonego przez Narodowy Bank Polski, pod numerem 9571/2011.

3. Wybrane dane finansowe
Poniżej zostały zaprezentowane wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok obrotowy w przeliczeniu na EUR.
Tabela 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu

Dane w PLN
Pozycja z bilansu

Dane w EUR*

stan na

stan na

stan na

stan na

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Aktywa razem

84 060 545

34 486 847

18 234 392

8 095 504

Aktywa trwałe

1 034 425

388 093

224 387

91 102

Aktywa obrotowe

82 975 198

34 098 754

17 998 958

8 004 402

Zapasy

42 299 426

20 601 027

9 175 580

4 835 922

Należności krótkoterminowe

26 772 708

4 882 182

5 807 529

1 146 052

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

13 882 045

8 590 666

3 011 290

2 016 588

Kapitał własny

23 018 810

8 026 361

4 993 234

1 884 122

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

61 041 735

26 460 486

13 241 157

6 211 382

0

430 725

0

101 109

61 032 608

25 992 344

13 239 177

6 101 489

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

* Dane w EUR przeliczone według średniego kursu NBP na dzień bilansowy wynoszącego na dzień
31.12.2020 r. 4,61 zł oraz na dzień 31.12.2019 r. 4,26 zł.
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Tabela 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat

Dane w PLN
Pozycja z RZiS

Przychody netto ze sprzedaży

Dane w EUR*

(01.01.2020-

(01.01.2019-

(01.01.2020-

(01.01.2019-

31.12.2020

31.12.2019)

31.12.2020)

31.12.2019)

529 683 277

233 261 061

114 898 759

54 756 118

20 313 835

6 240 244

4 406 472

1 464 846

131 240

175 495

28 469

41 196

Zysk/strata na działalności operacyjnej

20 030 392

5 412 275

4 344 987

1 270 487

Zysk/strata brutto

18 675 294

4 551 238

4 051 040

1 068 366

Zysk/strata netto

14 992 449

3 495 807

3 252 158

820 612

Zysk/strata na sprzedaży
Amortyzacja

* Dane w EUR przeliczone według średniego kursu NBP na dzień bilansowy wynoszącego na dzień
31.12.2020 r. 4,61 zł oraz na dzień 31.12.2019 r. 4,26 zł.

Tabela 3. Wybrane jednostkowe dane finansowe z Rachunku Przepływów Pieniężnych

Dane w PLN
Pozycja z RPP

Dane w EUR*

stan na

stan na

stan na

stan na

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Przepływy pieniężne netto

5 587 194

2 784 629

1 211 973

653 669

-815 059

334 918

-176 802

78 619

519 244

1 672 818

112 634

392 680

z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
* Dane w EUR przeliczone według średniego kursu NBP na dzień bilansowy wynoszącego na dzień
31.12.2020 r. 4,61 zł oraz na dzień 31.12.2019 r. 4,26 zł.

4. Opis organizacji grupy kapitałowej
Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.
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5. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania
finansowego
Zarząd spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza,
że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
z obowiązującymi przepisami, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie
z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń
i ryzyka.

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Jarosław Żołędowski

Agnieszka Olewska

6. Oświadczenie Zarządu w sprawie w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdania finansowego
Zarząd spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza,
że podmiot uprawniony do badania jednostkowego sprawozdania finansowego za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz
że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa
krajowego.

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Jarosław Żołędowski

Agnieszka Olewska
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7. Oświadczenie Emitenta o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Oświadczenie spółki Mennica Skarbowa S.A z siedzibą w Warszawie w sprawie 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”.
Punkt

Podpunkt

1

2

3
3

1

Dobra Praktyka

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

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji
niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw Spółki oraz
sposobu jej funkcjonowania.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i
zamieszcza na niej:
podstawowe informacje o Spółce i jej działalności (strona
startowa)

TAK

TAK

Komentarz
Koszty związane z infrastrukturą techniczną
oraz informatyczną która umożliwiałaby
transmisję obrad Walnego Zgromadzenia
przez Internet są wysokie, a ich poniesienie
negatywnie wpłynęłoby na wynik finansowy
Emitenta.
Poza powyższym wszystkie istotne
informacje, które będą dotyczyć zwoływania
i przebiegu Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, Spółka publikuje w formie
raportów bieżących, publikowanych m.in. na
stronie internetowej Spółki:
www.mennicaskarbowa.pl
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4
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3
3
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6
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opis działalności Emitenta ze wskazaniem rodzaju
działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej
przychodów
opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem
pozycji Emitenta na tym rynku

TAK

życiorysy zawodowe członków organów spółki
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
dokumenty korporacyjne Spółki
zarys planów strategicznych Spółki
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)

TAK
TAK

TAK za wyjątkiem
określenia pozycji
Emitenta na tym rynku

TAK
TAK
NIE DOTYCZY

Emitent informuje, iż działa w specyficznej
branży, co utrudnia określenie pozycji Spółki na
rynku. W zakresie inwestycji alternatywnych,
bieżąca sytuacja rynkowa Emitenta zależy w
głównej mierze od koniunktury giełdowej oraz
preferencji inwestorów.

Obecnie Emitent nie publikuje prognoz.
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3

10

3
3
3

11
12
13

3

14

3
3

15
16

strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych
akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym
obrocie
dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w
Spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami
skreślony
opublikowane raporty bieżące i okresowe
kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych
raportów okresowych, dat Walnych Zgromadzeń, a także
spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji
prasowych
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
skreślony
pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem
obrad, zadawane przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia,
wraz z odpowiedziami na zadawane pytania
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TAK

TAK

TAK
TAK

TAK

NIE

Zarząd Emitenta informuje, iż ze względu na
różnorodność i złożoność pytań zadawanych
przez akcjonariuszy przed i w trakcie Walnego
Zgromadzenia, nie będą one publikowane na
stronie internetowej Emitenta.
Jednakże Spółka podkreśla, iż przestrzega
zasad określonych w załączniku nr 3 do
Regulaminu ASO w zakresie publikacji w
raportach bieżących informacji dotyczących,
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zwoływania, przebiegu oraz Uchwał Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
3

17

3

18

3

19

3

20

3

21

informację na temat powodów odwołania Walnego
Zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z
uzasadnieniem
informację o przerwie w obradach Walnego
Zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy
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
informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora
akcji Emitenta
dokument informacyjny (prospekt emisyjny) Spółki,
opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy

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

TAK
NIE DOTYCZY

Spółka nie współpracuje z Autoryzowanym
Doradcą.

NIE DOTYCZY

Spółka nie współpracuje z podmiotem
pełniącym funkcję animatora akcji Emitenta.
W ostatnich 12 miesiącach Spółka nie
opublikowała dokumentu informacyjnego
(prospektu emisyjnego)

NIE DOTYCZY

TAK
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4

5

6

7

8

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

TAK z wyłączeniem
korzystania ze strony
internetowej:
www.gpwinfostrefa.pl

Spółka prowadzi stronę internetową, która
zawiera zakładkę relacje inwestorskie. Strona ta
jest na bieżąco aktualizowana, a wszelkie
informacje i raporty zawierające treści istotne
są na niej zamieszczane

NIE DOTYCZY

Spółka nie współpracuje z Autoryzowanym
Doradcą.

NIE DOTYCZY

Spółka nie współpracuje z Autoryzowanym
Doradcą.

NIE DOTYCZY

Spółka nie współpracuje z Autoryzowanym
Doradcą.
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9
9

1

9

2

10

11

12

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń
wszystkich Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego
Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia
wobec emitenta usług w każdym zakresie
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć
w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie
umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na
pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia
Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy
Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie
dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.
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

Strona 14 z 17

TAK
NIE DOTYCZY

TAK

TAK

TAK

Spółka nie współpracuje z Autoryzowanym
Doradcą.
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13

13a

14

15

16

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.
W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od
akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału
zakładowego lub co najmniej połowę 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
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.
Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty
dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki,
których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia
prawa do dywidendy.
Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od
zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać
co najmniej:
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TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Emitent, zgodnie z Regulaminem ASO
publikuje raporty kwartalne oraz roczne, a także
przekazuje raporty bieżące z istotnymi
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*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
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wydarzeniami zaistniałymi w strukturze
Emitenta.
Zdaniem Zarządu Spółki, przekazywanie do
publicznej wiadomości powyższych informacji,
zapewni akcjonariuszom i inwestorom
kompletny zakres wiedzy, który pozwoli podjąć
odpowiednią decyzję inwestycyjną.

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019

Strona 17 z 17

16 a

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
informacje wyjaśniającą zaistniałą sytuację

17

skreślony

TAK

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Jarosław Żołędowski

Agnieszka Olewska

