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1. LIST ZARZĄDU 

 
 

Szanowni Państwo, 
 
W imieniu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. przedstawiam raport za 2021 rok z 

działania i plany Emitenta, a także jego wyniki finansowe. Mam nadzieję, że raport 

ten będzie dla Państwa pełnym źródłem informacji o działalności Spółki w 

prezentowanym okresie. 

Za nami kolejny już rok działania na rynku OZE, zgodnie z przyjętą cztery lata temu 

nową strategią działania. Jest to jednak również rok przełomowy. Spółka pozyskała 

inwestora strategicznego Atlas Energy Polska Ignasiak spółka komandytowa z 

siedzibą we Wrocławiu, z grupy Atlas Ward. Nastąpiło dokapitalizowanie Spółki, które 

umożliwiło rozpoczęcie niezbędnych procesów inwestycyjnych. W Spółce nastąpiły 

również procesy modernizacyjne w zakresie systemów informatycznych i 

komunikacyjnych oraz zmierzające do podnoszenia i zyskania nowych kompetencji 

realizacyjnych. Emitentowi udało się skutecznie wejść na rynek francuski. 

Zrealizowany został pierwszy z serii planowanych kontraktów, których zleceniodawcą 

jest Grupa EDF (Électricité de France). 

Aby docierać do nowych klientów i utrzymywać relacje z dotychczasowymi staramy 

się wykorzystywać aktywnie nowoczesne technologie i media społecznościowe. Te 

wszystkie działania mają na celu budowanie rozpoznawalności naszej marki i 

produktów oraz usług. Po kilkuletniej przerwie Spółka powróciła do praktyki 

uczestnictwa w targach branżowych. 

  

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i kontaktom biznesowym z inwestorami 

zagranicznymi oraz elastycznym mechanizmom dostosowującym się do sytuacji   

znacząca część naszej aktywności biznesowej bez przeszkód realizowana jest poza 

granicami kraju. Sytuacja ta stanowi w naszej ocenie jedną z naszych niezwykle 

istotnych przewag konkurencyjnych. Zrealizowane za granicą instalacje o łącznej 

mocy ok. 50 MW niewątpliwie zaowocują kolejnymi kontraktami w roku 2022. 

Obecnie prowadzone są intensywne rozmowy z kolejnymi klientami zagranicznymi w 

zakresie dostaw systemów Remor Solar jak i współpracy w realizacji projektów w 

kraju.  

Rok 2021 stał pod wpływem bardzo dynamicznych wzrostów cen stali, aluminium 

oraz innych komponentów niezbędnych do budowy farm fotowoltaicznych. 

Spowodowało to nasze ukierunkowanie na świadczenie usług i zmniejszyło skalę 

produkowanych i dostarczanych konstrukcji. Z tego właśnie powodu rok 2021 nie 

charakteryzował się wzrostem wolumenu sprzedaży. Wykorzystaliśmy jednak tą 

sytuację, aby poszerzyć swój zakres usług rozbudowując ofertę usług elektrycznych i 
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pomiarowych.  

W 2021 roku Emitent terminowo regulował wypłaty odsetek od obligacji serii B. 
  

Pozyskani Klienci i Partnerzy biznesowi oraz uczestnictwo na Alternatywnym Rynku 

NC utwierdza nas w przekonaniu o słuszności przyjętego kierunku rozwoju. 

W tym miejscu pragniemy podziękować za współpracę i zaangażowanie wszystkim 

Współpracownikom oraz Partnerom Biznesowym, bez których nie byłaby możliwa 

realizacja wyznaczonych celów. 

 
Chcielibyśmy również podziękować Akcjonariuszom, Obligatariuszom i Inwestorom 

Giełdowym za zaufanie i wsparcie, jakim obdarzyli Zarząd. 

 

Zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań, aby rok obrotowy 2022 był również 

udanym okresem dla Spółki, a strategia przyjęta w latach ubiegłych była nadal 

konsekwentnie realizowana. 

  

W 2022 roku REMOR SOLAR POLSKA S.A. będzie w stanie w pełni zaznaczyć 

dokonaną zmianę jakościową funkcjonowania, która przełożyć się powinna na 

skokowy wzrost skali działania. 

 
 
Zapraszamy do zapoznania się z raportem.  

 
Zarząd REMOR SOLAR POLSKA S.A.  

  
                                                        

 
Źródło: http://remor.com/pl/  (Projekt Chagny, Francja) 

 

http://remor.com/pl/
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE  
 
 

 

Nazwa (firma) REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna 

 
Siedziba, adres  
 

 
Recz 73-210, ul. Kolejowa 48 

Telefony  +48 506 132 598 

Fax  +48 95 765 41 03 

E-mail  relacje@remor.pl, r.gabrys@remor.pl   

Strona internetowa  www.remorsol.pl    
NIP  5482545283 

REGON  240790306 

Kapitał zakładowy  6.050.000 PLN opłacony w całości  

 
Ilość akcji  

6.050.000 akcji o wartości nominalnej 6.050.000 PLN:  
 
- 130 000 akcji serii A, co stanowi 2,15% udziału w kapitale 
zakładowym 
- 2.620.000 akcji serii B, co stanowi 43,31% udziału  kapitale 
zakładowym 
- 1.300.000 akcji serii C, co stanowi 21,49% udziału w 
kapitale zakładowym 
- 2.000.000 akcji serii D, co stanowi 33,05% udziału w 
kapitale zakładowym 
 

Ticker RSP 

ISIN PLAGRTR00011 

 
Numer KRS wraz z organem 
prowadzącym rejestr  
 

 
0000405938 
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum 
Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
 

 
Zarząd 
  

 
Roman Gabryś – Prezes Zarządu   
  

 
Rada Nadzorcza 
 
 
 
 

 

Jan Data - Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Adrian Kwieciarz – Członek Rady Nadzorczej 
Aleksandra Szewczyk – Członek Rady Nadzorczej 
Bartłomiej Rutkowski - Członek Rady Nadzorczej 
Przemysław Majewski - Członek Rady Nadzorczej 
 

 

 

mailto:relacje@remor.pl
mailto:r.gabrys@remor.pl
http://www.remorsol.pl/
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3. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2021 ROK 
 

WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

(PRZELICZONE NA EURO) 

 

 

Dane finansowe 

01.01.2021-

31.12.2021 

01.01.2020-

31.12.2020 

01.01.2021-

31.12.20201 

01.01.2020-

31.12.2020 

 

w złotych 

          

w euro
1
 

 

 

Kapitał własny 

 

13 003 235,04 

 

8 951 919,30  

 

2 827 158,99 

 

1 939 828,23   

 

Należności długoterminowe 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Należności krótkoterminowe 

 

10 169 581,48 

 

5 053 446,24     

 

2 211 066,98 

 

1 095 052,06     

 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 

 

210 019,39 

 

 65 161,52   

 

45 662,35 

 

   14 120,12 

 

Zobowiązania długoterminowe 

 

2 123 222,27 

    

2 223 222,27 

 

461 630,27 

 

   481 759,18 

 

Zobowiązanie krótkoterminowe 

 

4 512 612,19 

 

3 506 543,05     

 

981 130,62 

 

759 847,24    

 

Amortyzacja 

 

109 397,42 

 

 64 832,87 

 

23 898,94 

 

14 490,38   

 

Przychody netto ze sprzedaży 

 

15 440 216,57 

 

  18 031 499,86   

 

3 373 067,52 

   

4 030 105,91  

 

Zysk brutto ze sprzedaży 

 

1 516 157,29 

 

2 194 863,83    

 

331 219,51 

 

 490 560,06  

 

Zysk na działalności operacyjnej 

 

1 522 768,68 

 

2 075 217,98   

 

453 351,83 

 

463 818,78 

 

Zysk brutto 

 

1 372 275,74 

 

 1 844 491,00   

 

299 787,16 

 

412 250,46   

 

Zysk netto 

 

1 080 371,74 

 

1 486 267,00    

 

236 017,86 

 

 332 186,09  

Tabela: Wybrane dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego. 

 

                                                           

1
 

Dane zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), obowiązującym odpowiednio w dniach 
31.12.2020 r. oraz 31.12.2021 r., tj.: 
 a)  na dzień 31 grudnia 2020 r. – 4,6148 PLN za 1 EURO; 
 b)  na dzień 31 grudnia 2021 r. – 4,5994 PLN za 1 EURO. 
 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 obrachunkowego 2020 oraz 2021:  
 a) za rok obrachunkowy 2020 - 4,4742 za 1 EURO 
 b) za rok obrachunkowy 2021 - 4,5775 za 1 EURO 
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4. ZBADANE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK 

 
Pełne zbadane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 
grudnia 2021, na które składa się: 

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
b) bilans, 
c) rachunek zysków i strat, 
d) rachunek przepływów pieniężnych, 
e) zestawienie zmian w kapitale własnym, 
f) informacja dodatkowa i objaśnienia 

stanowią załącznik do rocznego raportu REMOR SOLAR POLSKA S.A. za rok 2021. 
 
 

5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2021 ROK 
 

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2021 rok stanowi załącznik do rocznego raportu 
REMOR SOLAR POLSKA S.A. za rok 2021. 
 
 
6. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO ZA 2021 ROK 

 
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego REMOR SOLAR 
POLSKA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, stanowi 
załącznik do rocznego raportu REMOR SOLAR POLSKA S.A. 
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7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 

Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, 

roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r., jak i dane 

porównawcze za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r., zostały sporządzone zgodnie z 

przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej 

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

Emitenta, oraz jego wynik finansowy, a sprawozdanie z działalności Spółki zawiera 

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

 
 

Zarząd REMOR SOLAR POLSKA S.A. 
 

                                         

  

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ DO BADANIA 

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. oświadcza, iż firma audytorska - Kancelaria 

Biegłego Rewidenta mgr Ludwik Bizoń z siedzibą w Żywcu, wpisana na listę firm 

audytorskich pod nr 2261, dokonująca badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 

obrachunkowy 01.01.2021 – 31.12.2021 r. została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w 

tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz że podmiot ten wraz z 

członkami 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.     

    
 

 Zarząd REMOR SOLAR POLSKA S.A. 
                          

Recz, dnia 31 maja 2022 r. 
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8. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU 

KORPORACYJNEGO. 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI REMOR SOLAR POLSKA S.A.  

w przedmiocie stosowania przez Spółkę w roku obrotowym 2021 zasad określonych w 

Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 31.10.2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, w 

sprawie przyjęcia zbiorów zasad dobrych praktyk obowiązujących na rynku NewConnect 

(zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. z dnia 31.03.2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych 

na NewConnect”) 

 

DOBRA PRAKTYKA 

(Zgodnie z tekstem jednolitym dokumentu „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na NewConnect” stanowiącym załącznik do uchwały nr 

293/2010) 

 STANOWISKO SPÓŁKI 

  wyłącznie uwagi 

 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę 

informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i 

z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, 

bezpieczeństwo oraz szeroki 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 zasady opisane w tym 
punkcie, z wyłączeniem transmisji obrad 
walnego zgromadzenia przez Internet oraz 
rejestrowania przebiegu obrad i 

publikowania go na stronie internetowej. 

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,  

 

TAK 

 

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

pozycji emitenta na tym rynku, 

 

TAK 
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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 (w przypadku gdy 

emitent takie publikuje), 

 

TAK 

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 

Z wyłączeniem: 
- spotkań z inwestorami i analitykami 
oraz konferencji prasowych, 
ponieważ Spółka na bieżąco 
odpowiada na pytania inwestorów, 
analityków i mediów z wykorzystaniem 
ogólnodostępnych środków 
komunikacji oraz organizując spotkania 
indywidualne. 

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 

TAK 
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operacji. Informacje te powinny być  zamieszczane w terminie 

umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji 

inwestycyjnych, 

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.  

- 

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   obecnie   korzystać   

z   indywidualnej   sekcji   relacji 

inwestorskich na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl. Zarząd uważa, że 

aktywna polityka informacyjna 

prowadzona za pomocą strony 
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korporacyjnej, która zawiera zakładkę 

„relacje inwestorskie” Spółki zapewnia 

efektywny dostęp do informacji 

niezbędnych do oceny sytuacji i 

perspektyw rozwoju Spółki. 

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 wszelk ich 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 
Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy 
objęte jest tajemnicą stron. 

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 oraz organizując spotkania 
indywidualne. 
Nie wyklucza się organizowania spotkań 
publicznych po zdiagnozowaniu takiej 
potrzeby. 

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 

W roku obrachunkowym 2021 walne 

zgromadzenie Spółki nie podjęło uchwały w 

sprawie emisji akcji z zachowaniem prawa 

poboru. W przypadku podjęcia takiej uchwały, 

Spółka zamierza stosować tą zasadę. 

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać 

zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy 

decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne 

TAK 
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a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy 

wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 

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 

W roku obrachunkowym 2021 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 
pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego 
uzasadnienia. 

TAK 
W 2021 roku obrotowym walne zgromadzenie 
nie podjęło uchwały w sprawie wypłaty 
dywidendy. 

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 

W roku obrachunkowym 2021 walne 

zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie 

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 

 

Spółka nie publikowała raportów 
miesięcznych, z uwagi na fakt, iż w Spółce 
nie zachodzą na tyle dynamiczne zmiany 
wymagające publikacji informacji o niej oraz 
o rynku, na którym funkcjonuje na koniec 
każdego miesiąca. 
Spółka publikuje raporty kwartalne, 
zawierające wszelkie informacje 
pozwalające na bieżąco oceniać działalność 
i sytuację finansową Spółki. 

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 roku obrachunkowym 2021 Spółka nie 

naruszyła obowiązków informacyjnych. 
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17. (skreślony). 
 

--- 

 

Bielsko-Biała, dn. 31 maja 2022 r.  

Roman Gabryś – Prezes Zarządu           

                                          

                  
 

 

 

                                                              

 

 

 


