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I. Pismo Zarządu   

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy Giełdowi,  

Przedstawiamy Państwu raport podsumowujący działalność Spółki UHY ECA S.A. w roku obrotowym 2020, w którym 

UHY ECA S.A. realizowała przyjętą politykę rozwoju, zarówno na płaszczyźnie podejmowanej przez Spółkę aktywności 

gospodarczej, jak również w zakresie dalszego porządkowania spraw organizacyjno-prawnych w Grupie Kapitałowej 

UHY ECA.  

Obecnie działalność UHY ECA S.A. skupia się na działalności holdingowej, polegającej na efektywnym zarządzaniu Grupą 

UHY ECA i wzmacnianiu marki UHY ECA we wszystkich prowadzonych sektorach usług. Dlatego w kolejnych latach 

Emitent planuje generować przychody głównie poprzez otrzymywane dywidendy od spółek zależnych. 

Działania Zarządu Spółki dominującej doprowadziły do wzmocnienia marki UHY ECA oraz jej pozycji na rynku firm 

audytorskich i podatkowych, co znalazło potwierdzenie w obiektywnych rankingach branżowych. Grupa UHY ECA zajęła 

miejsce w pierwszej dziesiątce, plasując się na 9. miejscu w ogólnej klasyfikacji prestiżowego Rankingu Najlepszych Firm 

Audytorskich w Polsce, opublikowanego przez Rzeczpospolitą. Grupa UHY ECA wzmocniła również markę na rynku 

giełdowym, zajmując 5. miejsce w kategorii najlepszych firm audytorskich, badających spółki notowane na GPW,  1. 

miejsce pośród najbardziej aktywnych firm na GPW a także 3. miejsce pośród najbardziej aktywnych firm audytorskich 

na NewConnect. Dodatkowo Grupa UHY ECA uplasowała się na 11 miejscu pod względem przychodów z audytu, 

została również wyróżniona w kategorii „Prospołeczna firma audytorska”. Osiągnięte wyniki ugruntowują silną pozycję 

Grupy UHY ECA w czołówce firm na polskim rynku audytorskim i stanowią potwierdzenie wysokiej jakości usług 

świadczonych przez Grupę UHY ECA oraz rosnącego uznania oraz zaufania klientów. 

Pozycja ta jest efektem długotrwałych działań Zarządu zmierzających do zapewnienia klientom kompleksowych usług 

finansowych na najwyższym poziomie. 

Mając na uwadze powyższe, pragniemy serdecznie podziękować Państwu za dotychczasowe zaufanie i zainteresowanie 

działalnością Spółki. Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by rok 2021 był okresem pełnym 

sukcesów. Jesteśmy przekonani, że dotychczasowe osiągnięcia oraz planowane działania stanowią trwałą podstawę do 

dalszego rozwoju UHY ECA w kluczowych obszarach działalności.   

Warszawa, maj 2021 rok 

 

 

dr Roman Seredyński  

Prezes Zarządu 

 

 

Piotr Woźniak 

Członek Zarządu 
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II. Wybrane dane finansowe UHY ECA S.A., zawierające podstawowe pozycje z rocznego 

sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro  

 

 

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób: 

1. Pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych 

przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, 

obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który dla 2020 roku wyniósł 4,4742 PLN/EUR, a dla 2019 

roku wyniósł 4,3018 PLN/EUR, 

2. Pozycje bilansowe i wartość księgową/rozwodnioną wartość księgową przeliczono według średniego kursu 

ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, który wyniósł: na 31.12.2020 roku 4,6148 PLN/EUR, 

na 31.12.2019 roku 4,2585 PLN/EUR, 

3. Wypłacona dywidenda według średniego kursu NBP z dnia wypłaty dywidendy, tj. z dnia 14.10.2020 roku, który 

wynosił 4,4963 PLN/EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. WYBRANE DANE FINANSOWE                                                                 

PLN EURO 

Za okres od 
01.01.2020                 

do 31.12.2020 

Za okres od 
01.01.2019               

do 31.12.2019 

Za okres od 
01.01.2020                 

do 31.12.2020 

Za okres od 
01.01.2019               

do 31.12.2019 

I. 
Przychody netto ze sprzedaży usług z działalności 
kontynuowanej 

1.315.534,08 1.567.919,06 294.029,40 364.395,06 

II. Zysk (strata) ze sprzedaży 82.265,56 177.016,65 18.386,82 41.139,87 

III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 433.932,89 463.113,07 96.986,48 107.630,63 

IV. Zysk okresu z działalności kontynuowanej 540.940,66 301.104,53 120.903,33 69.978,74 

V. Zysk okresu z działalności zaniechanej 0,00 0,00 0,00 0,00 

VI. Zysk (strata) okresu 540.940,66 301.104,53 120.903,33 69.978,74 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -104.131,77 -375.144,09 -23.274,05 -87.186,04 

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 286.280,80 365.046,98 63.985,40 84.839,40 

IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -207.635,17 -155.895,33 -46.407,65 -36.231,14 

X. Przepływy pieniężne netto, razem -25.486,14 -165.992,44 -5.696,30 -38.577,77 

XI. Aktywa razem 12.592.019,16 11.978.105,29 2.728.616,44 2.812.752,21 

XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1.070.151,41 627.668,62 231.895,51 147.391,95 

XIII. Zobowiązania długoterminowe 434.393,04 343.230,47 94.130,42 80.598,91 

XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 635.758,37 284.438,15 137.765,10 66.793,04 

XV. Kapitał własny 11.521.867,75 11.350.436,67 2.496.720,93 2.665.360,26 

XVI. Kapitał zakładowy 2.593.763,00 2.593.763,00 562.053,18 609.079,02 

XVII. Liczba akcji 5.187.526 5.187.526 5.187.526 5.187.526 

XVIII. Średnioważona liczba akcji 5.187.526 5.187.526 5.187.526 5.187.526 

XIX. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,04 0,03 0,01 0,01 

XX. Wypłacona dywidenda 207.501,04 155.625,78 48.873,22 35.619,64 
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III. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego 

oraz oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego 

sprawozdania finansowego 

 

 

Oświadczenie Zarządu UHY ECA S.A. 

 

Zarząd UHY ECA S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe i 

dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz że 

odzwierciedlają  

w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że 

sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych 

zagrożeń i ryzyk. 

Zarząd UHY ECA S.A. oświadcza ponadto, że firma audytorska, dokonująca badania rocznego jednostkowego 

sprawozdania finansowego, została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury 

wyboru firmy audytorskiej oraz że podmiot ten oraz członkowie zespołu wykonującego badanie, spełniali warunki do 

wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania 

finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 

  

 

dr Roman Seredyński  

Prezes Zarządu 

 

Piotr Woźniak 

Członek Zarządu 
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Departament 
Doradztwa  
Prawno - 

Podatkowego 

 

 

IV. Opis organizacji Grupy Kapitałowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostki zależne 

Na ostatni dzień roku obrotowego Emitent posiadał udziały w następujących podmiotach gospodarczych:  

1) UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000418856. Jako komandytariusz Emitent odpowiada do wysokości sumy komandytowej 782.478 zł. 

Udział UHY ECA S.A, jako wspólnika w spółce wynosi 97%, w takim stosunku uczestniczy w zyskach i 

stratach Spółki. 

2) UHY ECA Tax & Law Trawiński, Tobolska – Grela Sp. k. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w 

rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w 

Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000419783. Jako 

komandytariusz Emitent odpowiada do wysokości sumy komandytowej w wysokości 28.322 zł, udział 

Emitenta jako wspólnika w ww. Spółce nie uległ zmianie i wynosi 98 % i w takim stosunku uczestniczy w 

zyskach i stratach Spółki. 

3) UHY ECA Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000423285, w której UHY ECA S.A. posiada 100 

(słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych) każdy, tj. o 

łącznej wartości nominalnej 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych), co stanowi 100% 

udziałów w kapitale zakładowym Spółki. 

4) UHY ECA Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000395199 – 100 (słownie: sto) udziałów o 

wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy na łączną wartość 5.000 (słownie: pięć 

tysięcy) złotych, co stanowi 100 % udziału w kapitale Spółki.  

  

GRUPA UHY ECA S.A. 

Departament 
Usług 

Księgowych 

Departament 
Doradztwa 

Biznesowego 

Departament 
Audytu 

Departament 
Szkoleń 
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V. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na NewConnect”  

Informacje w przedmiocie przestrzegania przez UHY ECA S.A. w 2020 r. 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”.  

UHY ECA S.A. stosuje zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect ujęte w punktach 1-5, 

dotyczących konieczności prowadzenia przejrzystej strony internetowej i efektywnej polityki informacyjnej,  

by zapewnić inwestorom szybki i szeroki dostęp do informacji, który niezbędny jest do oceny sytuacji i perspektyw Spółki 

oraz sposobu jej funkcjonowania. W ocenie Zarządu Spółki, informacje zawarte na stronie internetowej UHY ECA S.A. 

dają pełen obraz o sytuacji Spółki zarówno w kwestii jej finansów, jak i środowiska, w jakim funkcjonuje,  

z wyłączeniem punktu 3.8., gdyż Zarząd Spółki nie publikuje prognoz wyników finansowych wraz z założeniami do tych 

prognoz.  

UHY ECA S.A. korzystało w 2020 r. z usług autoryzowanego doradcy, stąd zastosowania do punktu 3.19, 6,7 i 8 

zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect. W odniesieniu do punktu 9 zbioru UHY ECA S.A.  

prezentuje wskazane w punkcie 9.1 informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków 

zarządu i rady nadzorczej w raportach rocznych, natomiast nie prezentuje informacji na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym 

zakresie 9. 2.  Punkt 10, dotyczący obecności władz spółki oraz organów nadzorujących podczas WZA, jest zawsze 

realizowany, Punkt 11 Emitent nie organizuje spotkań publicznie dostępnych z inwestorami, analitykami i mediami. 

Punkt 12 będzie stosowany, jeżeli zajdzie zdarzenie w Spółce zgodnie z regulacjami. UHY ECA S.A. stosuje pkt 13 

zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect zgodnie z regulacjami GPW odnośnie informacji 

związanych z WZA. Spółka stosuje pkt 14 i 15 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. W 2020 

roku Spółka wypłaciła dywidendę z zysku za 2019 rok.  

Zbiór dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect w punkcie 16 nakłada obowiązek publikowania 

raportów miesięcznych w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. UHY ECA S.A. z dniem 04.10.2019 roku 

zaprzestała publikacji raportów miesięcznych. Zaprzestanie publikacji raportów miesięcznych przez Spółkę 

spowodowane jest podjęciem przez Zarząd rewizji zasadności publikowania wstępnych, niezaudytowanych wyników 

finansowych w okresach miesięcznych. Wznowienie publikacji raportów miesięcznych będzie możliwe w sytuacji 

uznania ponownie przez Zarząd, iż konieczne jest zwiększenie częstotliwości publikacji takich danych. Na dzień 

dzisiejszy za właściwe zostały uznane okresy kwartalne oraz roczne.  
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Nr Treść zasady Realizacja zasady przez 

Emitenta w 2020 r. 

Wyjaśnienie 

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, umożliwiając transmitowanie obrad 

walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 

Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać 

go na stronie internetowej.  

TAK, z wyłączeniem 

transmisji obrad Walnego 

Zgromadzenia przez Internet, 

rejestracji video przebiegu 

obrad oraz upublicznianiem 

takiej video rejestracji 

Wszystkie istotne informacje dotyczące 

zwołania i przebiegu Walnego 

Zgromadzenia Emitent publikuje w 

formie raportów bieżących oraz 

umieszcza na swojej stronie 

internetowej – zatem akcjonariusze 

niebiorący udziału osobiście w walnym 

zgromadzeniu oraz inni zainteresowani 

inwestorzy mają możliwość zapoznania 

się ze sprawami poruszanymi na 

walnym zgromadzeniu. Koszty 

związane z infrastrukturą techniczną 

umożliwiającą transmisję obrad 

walnego zgromadzenia przez Internet 

Emitent uznaje za 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 
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3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia 

członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach 

członka rady nadzorczej z akcjonariuszem 

dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej 

niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki 

TAK 

3.6. dokumenty korporacyjne Spółki. TAK 

3.7. zarys planów strategicznych Spółki. TAK 

3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na 

bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych 

prognoz oraz korektami do tych prognoz 

 

 (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy). 

NIE DOTYCZY Emitent nie publikuje prognoz, w 2020 

r. również ich nie wskazywał. W 

przypadku ich publikacji stosowna 

informacja będzie zamieszczona na 

stronie internetowej Emitenta.  

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 

kontakt z mediami. 

TAK 

3.11. (skreślony) 

 

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe TAK 

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych 

raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a 

także spotkań z inwestorami 

 i analitykami oraz konferencji prasowych. 

TAK 

3.14. Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich 

jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń 

skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po 

stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów 

oraz zasad przeprowadzania tych operacji. 

Informacje te powinny być zamieszczone w terminie 

umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji 

inwestycyjnych, 

TAK 

3.15. (skreślony) 
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3.16. pytania dotyczące spraw objętych porządkiem 

obrad, zadawane przed i w trakcie walnego 

zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane 

pytania,  

TAK O umieszczeniu poszczególnych kwestii 

w protokołach Walnego Zgromadzenia 

decyduje wybrany przez Walne 

Zgromadzenie Przewodniczący, kierując 

się przepisami prawa oraz 

uzasadnionymi żądaniami 

akcjonariuszy. 

3.17. informację na temat powodów odwołania walnego 

zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad 

wraz z uzasadnieniem,  

TAK W 2020 r. nie doszło do odwołania 

walnego zgromadzenia, zmiany 

terminu zgromadzenia.  

O zmianach porządku obrad walnych 

zgromadzeń i powodach tych zmian 

Emitent na bieżąco informował 

stosownymi raportami.  

3.18. informację o przerwie w obradach walnego 

zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,  

NIE DOTYCZY W 2020 r. nie było takiego wydarzenia. 

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 W dniu 4 października 2019 r. Spółka 

podpisała ze spółką Beskidzkie Biuro 

Consultingowe sp. z o.o. umowę 

na świadczenie usług Autoryzowanego 

Doradcy. Emitent poinformował o tym 

stosownym raportem; „Podpisanie 

umowy na świadczenie usług 

Autoryzowanego Doradcy”, EBI 

23/2019, opublikowanym w dniu 

04.10.2019.  

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. 

NIE DOTYCZY Spółka nie publikowała dokumentu 

informacyjnego lub prospektu 

emisyjnego w ciągu ostatnich 12 

miesięcy 

3.22. (skreślony) - 
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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 Emitent prowadzi stronę w języku 

polskim, w tym samym języku Emitent 

publikuje raporty bieżące i okresowe. 

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. 

TAK Spółka prowadzi korporacyjną stronę 

internetową zawierającą moduł relacji 

inwestorskich stworzony zgodnie  

z rekomendacjami GPW. Strona ta jest 

na bieżąco aktualizowana, a wszelkie 

informacje i raporty zawierające treści 

istotne z punktu widzenia inwestorów 

indywidualnych oraz innych 

akcjonariuszy są na niej zamieszczane 

niezwłocznie i  

z zachowaniem należytej staranności. 

 W opinii zarządu Spółki informacje 

przekazywane za pośrednictwem 

strony internetowej www.uhy-pl.com 

w sposób wystarczający i kompletny 

zapewniają inwestorom możliwość 

dokonywania bieżącej oceny rozwoju 

Spółki oraz sposobu jej 

funkcjonowania.  
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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 

kontakt z Autoryzowanym Doradcą. 

TAK 04.10.2019r. Spółka podpisała umowę 

z Autoryzowanym Doradcą (Beskidzkie 

Biuro Consultingowe sp. z o.o). Mocą 

zawartej umowy Beskidzkie Biuro 

Consultingowe sp. z o.o. świadczyć 

będzie na rzecz Spółki usługi 

Autoryzowanego Doradcy, których 

celem jest współdziałanie ze Spółką w 

zakresie wypełniania przez Spółkę 

obowiązków informacyjnych 

określonych w Regulaminie 

Alternatywnego Systemu Obrotu, 

Rozporządzeniu w sprawie nadużyć na 

rynku (Rozporządzeniu MAR) oraz 

monitorowanie prawidłowości 

wypełniania przez Spółkę tych 

obowiązków, a także bieżące 

doradzanie Spółce w zakresie 

dotyczącym funkcjonowania jej 

instrumentów finansowych na rynku 

NewConnect. 

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które 

w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla 

wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę 

swoich obowiązków, emitent niezwłocznie 

powiadomi 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. 

9.1. 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:  

informacje 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 
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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 
 

 

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 2020r. nie było takiego zdarzenia 

13. Uchwała walnego zgromadzenia powinna zapewnić 

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 2020 r. nie było takiego wydarzenia. 

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 2020 r. Emitent wypłacił dywidendę. 

Zgodnie z uchwałą z dnia 31.08.2020 r. 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

dzień ustalenia prawa do dywidendy 

ustalono na 30 września 2020 r., 

natomiast dzień wypłaty na 14.10.2020 

r. 



14 
 

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 

dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie 

warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi 

przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.  

NIE DOTYCZY W 2020 r. Emitent nie wypłacał 

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, w szczególności daty publikacji raportów 

okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub 

analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji 

raportu analitycznego. 

NIE,  

 

Z dniem 04.10.2019 roku Spółka 

zaprzestała publikacji raportów 

miesięcznych. Zaprzestanie publikacji 

raportów miesięcznych przez Spółkę 

spowodowane jest podjęciem przez 

Zarząd rewizji zasadności 

publikowania wstępnych, 

niezaudytowanych wyników 

finansowych w okresach 

miesięcznych. Wznowienie publikacji 

raportów miesięcznych będzie 

możliwe w sytuacji uznania ponownie 

przez Zarząd, iż konieczne jest 

zwiększenie częstotliwości publikacji 

takich danych. Na dzień dzisiejszy za 

właściwe zostały uznane okresy 

kwartalne oraz roczne.  

 

  

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 2020 r. nie było takiego zdarzenia. 

17. (skreślony) - - 
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