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1. PISMO ZARZĄDU
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK
Wybrane dane
waluta

01.01.2012

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2011

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2011

PLN

Przychody netto ze sprzedaży

PLN

EUR

EUR

1 111 754,44

86 200,00

266 377,81

20 820,75

60 850,93

83 645,19

14 579,96

20 203,66

1 585 000,00

400 012,40

379 768,07

96 619,02

-346 013,53

-275 762,72

-82 905,29

-66 607,74

-1 093 674,23

-344 875,18

-262 045,77

-83 301,17

482 968,12

6 631,35

115 719,79

1 601,74

482 968,12

6 631,35

115 719,79

1 601,74

480 828,12

6 631,35

115 207,04

1 601,74

0,00

1 900,00

0,00

458,93

55 072,93

-1 567 185,01

13 195,55

-378 537,96

-56 500,00

0,00

-13 537,47

0,00

-55 553,98

1 593 795,58

-13 310,81

384 965,48

-56 981,05

26 610,57

-13 652,73

6 427,52

13 232 539,47

11 333 714,81

3 236 764,22

2 566 046,64

Aktywa trwałe

8 282 450,00

8 834 950,00

2 025 940,51

2 000 305,65

Aktywa obrotowe

Przychody operacyjne
Przychody finansowe
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata na działalności
gospodarczej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto
Aktywa razem, w tym:

4 950 089,47

2 498 764,81

1 210 823,70

565 740,99

Należności długoterminowe

8 090 000,00

8 700 000,00

1 978 866,00

1 969 751,86

Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania, w tym:
Zobowiązania długoterminowe

1 951 981,34

170 970,48

477 467,18

38 709,13

6 853,02

63 834,07

1 676,29

14 452,56

7 553 892,68

7 685 896,14

1 847 730,71

1 740 150,37

116 134,93

778 053,98

28 407,35

176 157,85

Zobowiązania krótkoterminowe

1 277 757,75

337 842,16

312 547,76

76 490,26

Kapitał własny

5 678 646,79

3 647 818,67

1 389 033,51

825 896,28

Kapitał podstawowy

2 323 200,00

1 698 200,00

568 269,65

384 486,51

Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych:
1. Pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro
na dzień bilansowy.
2. Pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.
Waluta (EUR)
kurs średni na dzień bilansowy

2012
4,0882

2011
4,4168

średni kurs arytmetyczny

4,1736

4,1401
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3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ OPINIA I RAPORT
1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31GRUDNIA 2012 ROKU
3.1.

BIEGŁEGO REWIDENTA ZA OKRES OD

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

5

Raport Roczny za 2012 r.

6

Raport Roczny za 2012 r.

7

Raport Roczny za 2012 r.

8

Raport Roczny za 2012 r.

9

Raport Roczny za 2012 r.

10

Raport Roczny za 2012 r.

11

Raport Roczny za 2012 r.

12

Raport Roczny za 2012 r.

13

Raport Roczny za 2012 r.

14

Raport Roczny za 2012 r.

15

Raport Roczny za 2012 r.

16

Raport Roczny za 2012 r.

3.2.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 2012

3.2.1 Informacje ogólne
3.2.1.1 Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.323.200 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i
jest podzielony na 2.323.000 akcji na okaziciela, w tym:
5.000.000 (pięć milionów) akcji serii „A” -– o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy)
złotych każda,
2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „B” - o wartości nominalnej
0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „C” - o wartości nominalnej
0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii „D” - o wartości nominalnej 0,10
(dziesięć groszy) złotych każda,
825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii „E” - o wartości nominalnej 0,10
(dziesięć groszy) złotych każda,
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii „F” - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć
groszy) złotych każda,
2.482.000 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji serii „G” - o wartości
nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
2.000.000 (dwa miliony) akcji serii „H” - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych
każda,
6.250.000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „I” - o wartości nominalnej
0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.
3.2.1.2 Struktura właścicielska
Akcjonariusz
Mirosław Knociński
Wojciech Batusiewicz
Inventi S.A.
INVESTcon GROUP S.A.
Pozostali
SUMA

Liczba akcji / głosów
4 155 100
4 019 900
2 500 000
1 887 500
10 669 500
23 232 000
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Udział w kapitale zakładowym /
Udział w ogólnej liczbie głosów
17,89%
17,30%
10,76%
8,12%
45,93%
100,00%
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Pozostali
Mirosław
Knociński

INVESTcon
GROUP S.A.
Wojciech
Batusiewicz

Inventi S.A.

3.2.1.3 Organy Spółki
Zarząd Spółki INVENTI S.A. na dzień 02.04.2013r.
Prezes Zarządu - Tadeusz Kołosowski
Wiceprezes Zarządu - Zdzisław Zachwieja
Rada Nadzorcza Spółki INVENTI S.A. na dzień 02.04.2013r.
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wojciech Batusiewicz
Członek Rady Nadzorczej - Ernest Bednarowicz
Członek Rady Nadzorczej - Mirosław Knociński
Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Szamocki
Członek Rady Nadzorczej - Maciej Zegarowski
Zmiany w Organach Spółki w 2012 roku
W roku 2013 nie nastąpiły żadne zmiany w organach Spółki.
3.2.2 Informacje o sytuacji majątkowo-finansowej
3.2.2.1 Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
Bilans roku 2012 w porównaniu z rokiem 2011, zamknął się sumą bilansową o blisko dwa miliony
wyższą niż w okresie odniesienia. Warto zaznaczyć, iż kapitały Spółki wzrosły również o dwa miliony
złotych, a aktywa obrotowe o dwa i pół miliona w stosunku do roku poprzedniego. Przychody
operacyjne w roku 2012 wyniosły 1.111 tys. złotych i były wyższe piętnaście razy w stosunku do
roku 2011, a przychody finansowe wzrosły czterokrotnie w stosunku do analogicznego okresu
poprzedzającego. Zysk za 2012 roku wyniósł 480.828 złotych i wzrósł 72 razy w stosunku do roku
2011.
18
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Analizując powyższe należy zwrócić uwagę na następujące fakty:
a) wartości niematerialne i prawne Spółki wzrosły dwukrotnie w stosunku do roku ubiegłego;
b) w grupie majątku obrotowego odnotowano wzrost o 148,1% do roku 2011;
c) kapitał podstawowy uległ istotnemu podwyższeniu (o ok. 2 mln złotych w stosunku do roku
2011);
d) wskaźnik rentowności netto sprzedaży, liczony do przychodów ogółem uległ poprawie, co
oznacza, iż podmiot utrzymał ten najważniejszy wskaźnik na niezbędnym poziomie;
e) wskaźnik dźwigni finansowej wzrósł w stosunku do roku 2011, dając zyskowność kapitału
własnego wyższą od stopy zyskowności majątku, eliminując tak zwane zjawisko „maczugi
finansowej”;
f) porównanie wskaźników nie wskazuje na występowanie u Emitenta zakłóceń w
terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań;
g) zachowany jest wskaźnik „złotej reguły bilansowania”, który sprzyja utrzymaniu równowagi
finansowej jednostki, gdyż zobowiązania nie osłabiają płynności finansowej.
Reasumując powyższe Zarząd Spółki stwierdza, iż:
Emitent w zdecydowany sposób poprawił w stosunku do roku 2011 swoją sytuację
majątkowo-finansową;
Emitent poprawił wskaźniki efektywnościowe decydujące o możliwościach budowania
przyjętej strategii w latach następnych;
Spółce nie zagrażają mechanizmy zmierzające do obniżenia jej wartości i dalszej
skuteczności działania;
Zarząd Emitenta jest przekonany, iż relacje pomiędzy wynikami ekonomicznymi roku 2012
do roku 2011 stanowi pozytywną przesłankę zarówno dla Akcjonariuszy Spółki jak i samego
Emitenta, co do realizacji strategicznych celów przyjętych na przyszłość.
3.2.2.2 Opis zdarzeń o istotnym wpływie na działalność jednostki
Rok 2012 był istotnym rokiem w przygotowaniu i realizacji przez Zarząd Emitenta elementów
strategii rozwojowej Spółki, które pozwolą w najbliższej przyszłości rozwinąć mechanizmy
umożliwiające:
a) zbudowanie

ostatecznie

projektowanej

wykonawczych w zakresie:
energetyki wiatrowej
energetyki wodnej
energetyki fotowoltaicznej
19
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projektów
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zarządzania energią
hybrydowych energetyki innowacyjnej
b) organizowania powiązań z liczącymi się w Europie i innych rejonach świata podmiotami
energetycznymi;
c) organizacją

systemu

finansowania,

umożliwiającymi

realizację

projektowanych,

kapitałochłonnych inwestycji;
d) rozwojem struktury firmy w kierunku zabezpieczającym znaczącą samodzielność Emitenta w
sferze planowania, projektowania i wykonawstwa.
Strategia ta oparta na efektach osiągniętych przez Spółkę w 2012 roku winna umożliwić
Emitentowi skuteczne osiągnięcie celów planowanych w zamierzeniach pozwalających na
zdecydowany wzrost pozycji i wartości Spółki na rynku energetycznym w skali kraju.
Powyżej opisana strategia w 2012 roku ma odzwierciedlenie w następujących działaniach:
Przygotowania projektów inwestycyjnych farm wiatrowych
INVENTI S.A. zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie rocznym za rok 2011 sfinalizowała
transakcje związane z projektami farm wiatrowych w powiecie bytowskim (FW Bytów 100 MW)
oraz wejherowskim (FW Świetlino 4,6 MW). Aktywa związane z FW Bytów 100 MW zostały
wymienione na 10% udziałów w spółce Agrowind Sp. z o.o. prowadzącej powyższy projekt, który
następnie ma zostać wprowadzony do Plejada Energia Odnawialna Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty Aktywów Niepublicznych, otrzymując w zamian zbywalne certyfikaty niniejszego
funduszu gwarantujące odpowiedni zysk dla Emitenta (EBI 6/2012, EBI 7/2012). Natomiast aktywa
FW Świetlino 4,6 MW, zgromadzone w spółce celowej Farmy Wiatrowe Świetlino Sp. z o.o. zostały
sprzedane w formie sprzedaży 100% udziałów spółki celowej (EBI 22/2012).
Rozpoczęto prace nad dwoma kolejnymi farmami wiatrowymi w powiecie koszalińskim oraz
kartuskim. Prowadzone prace doprowadziły do podpisania listów intencyjnych z władzami gmin,
na terenach których planowana jest inwestycji (EBI 30/2012, EBI 31/2012, EBI 36/2012, EBI 37/2012).
Rozwojem projektów zainteresowała się Gdańska spółka POSEYIX Development Sp. z o.o., która
kupiła od Emitenta 20% spółki celowej odpowiedzialnej za realizację prac w powiecie
koszalińskim, dając tym środki na dalszą realizację powyższych inwestycji (EBI 50/2012). Aktualnie
trwają dalsze prace nad rozwoje projektów, a także poszukiwania odpowiednich kooperantów.
Pozostałe projekty energetyczne będące w portfelu INVENTI S.A. zostały w zeszłym roku
zamrożone, z uwagi na skupienie się Spółki na trzech powyższych.
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Rozpoczęcia działalności w energetyce wodnej oraz słonecznej
Obserwując kierunki rozwoju technologii produkcji energii odnawialnej, a także opierając się na
Projekcie Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, która wskazuje preferowane przez władzę
ustawodawczą źródła wytwarzania energii elektrycznej, Emitent podjął działania zmierzające do
zaangażowania się w projekty bazujące na wykorzystaniu światła, tj. wytwarzaniu energii przy
wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.
W grudniu 2012 roku Spółka zawarła List Intencyjny z firmą Fotowoltaika Radzyń Sp. z o.o. z
siedzibą w Radzyniu Chełmińskim (EBI 46/2012), której przedmiot działalności obejmuje obszar
odnawialnych źródeł energii, a w szczególności przedsięwzięcia dotyczące farm wiatrowych i
zespołów

ogniw

fotowoltaicznych,

a

także

poszukiwanie

partnerów

biznesowych

zainteresowanych inwestycjami kapitałowymi w przedsięwzięcia obejmujące budowę farm
wiatrowych i zespołów ogniw fotowoltaicznych. Wyżej wspomniany List Intencyjny precyzuje
zasady współpracy INVENTI S.A. oraz Fotowoltaika Radzyń Sp. z o.o. i zobowiązuje obie strony do
określenia w przyszłych umowach bilateralnych, w sposób szczegółowy i wzajemnie wiążących
praw i obowiązków wynikających z realizacji wspólnych celów biznesowych.
Współpraca ze spółką Fotowoltaika Radzyń Sp. z o.o. umożliwi Emitentowi kontakt i współpracę z
podmiotami gospodarczymi

zainteresowanymi inwestycjami

kapitałowymi, budową

farm

wiatrowych i zespołów ogniw fotowoltaicznych, co z kolei przyczyni się do zwiększenia możliwości
realizacji nowych przedsięwzięć oraz rozwoju Spółki.
W celu realizacji obranej strategii w zakresie realizacji projektów opartych o zjawisko
fotowoltaiczne Zarząd Emitenta w dniu 17 grudnia 2012 roku na podstawie aktu notarialnego
zawiązał spółkę pod firmą PV MAKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem
zakładowym 5.000,00 PLN, w której INVENTI S.A. objęła 80% udziałów (EBI 48/2012). PV MAKER Sp. z
o.o. będzie działała w charakterze spółki celowej, powołanej do projektowania, budowy i
eksploatacji farm fotowoltaicznych.
Rozpoczęto również intensywne rozmowy z liderami branży fotowoltaicznej zarówno na rynku
polskim jak i światowym.
Emitent prowadził rozmowy z podmiotami zajmującymi się energetyką wodną, których
zakończenie nastąpiło w roku 2013.
Pozyskania strategicznych kooperantów branżowo-finansowych
Rok 2012 był również rokiem dalszego intensywnego poszukiwania kooperantów. Emitent
zainteresowany jest jedynie współdziałaniem z firmami branżowymi, które znają specyfikę rynku
energetycznego. Nawiązano kontakt oraz wypracowano strategię wspólnego działania w
21
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określonych dziedzinach energetyki na terenie Polski z niemiecką firmą, która jest jednym z liderów
w zastosowaniu proekologicznych rozwiązań energetycznych na terenie Niemiec i innych krajów
europy zachodniej.
Prowadzono również rozmowy z przedsiębiorstwem energetycznym z Chin, które jest jedną z
czołowych firm energetycznych w państwie środka. Rozmowy te prowadzone są za
pośrednictwem litewskiej spółki, rozmowy te zostały poparte listem intencyjnym z GMW Collection
of Industries Ltd. (EBI 17/2012), oraz umową o poufności z NCPE (EBI 40/2012).
Nawiązanie powyższych kontaktów pozwoli INVENTI S.A. stać się jedną z najważniejszych spółek
energetycznych do kontrahentów zagranicznych w Polsce.
Budowa relacji z podmiotami wyspecjalizowanymi w zakresie nowoczesnych dziedzin energetyki
Prowadzone poszukiwania odpowiednich kooperantów w 2011 roku przyniosły odpowiednie
rezultaty, których efekty są widoczne w powyższych podpunktach. Spółka nadał poszukuje
odpowiednich podmiotów, z którymi może realizować posiadane projekty, bądź rozpoczynać
nowe, dające szersze spektrum działania.
3.2.2.3 Przewidywany rozwój INVENTI S.A.
INVENTI S.A. w przyjętej strategii zamierza realizować następujące kierunki rozwoje:
a) koncentracja na projektach farm wiatrowych
Celem Emitenta jest rozbudowa posiadanego portfela projektów farm wiatrowych do
wielkości ok. 720 MW, na który składać się mają zróżnicowane projekty zarówno pod
względem mocy jak i zaawansowania.
b) rozwój instalacji ogniw fotowoltaicznych
Pozyskanie

odpowiednich

kooperantów

zarówno

z

otoczenia

technologicznego,

naukowego jak i finansowego, celem stworzenia odpowiedniego zespołu przygotowanego
na

rozpoczęcie

realizacji

projektów

farm

fotowoltaicznych

po

wejściu

w

życie

współczynników korekcyjnych zielonych certyfikatów, planowanych w nowej ustawie o OZE.
Spółka planuje uzyskanie ok. 10 MW projektów farm fotowoltaicznych.
c) rozwój energetyki wodnej
Spółka prowadzi rozmowy pozyskania praw do trzech projektów elektrowni wodnych:
„Dobroszów”, „Tarnów” oraz „Mielec” o łącznej mocy ok 5,5 MW.
d) uruchomienie projektu grup bilansujących umożliwiającego dostawę energii elektrycznej do
podmiotów gospodarczych w skali 250GWh/rok, zarządzenie tymi dostawami i osiągnięcie
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oszczędności na zużyciu energii przez przedmiotowe podmioty rzędu 25%- przewidywany
czas rozpoczęcia: styczeń 2014 r.;
e) rozwinięcie z kooperantami branżowymi projektów energetycznych w zakresie energetyki
konwencjonalnej.
3.2.2.4 Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi
podmiotami
Emitent w roku 2012 objął 10% akcji spółki Agrowind Sp. z o.o., która realizuje projekt farmy
wiatrowej o mocy 100 MW w powiecie bytowskim. Powołał również spółkę PV MAKER Sp. z o.o.,
której objął 80% udziałów. PV MAKER Sp. z o.o. jest spółką celową do realizacji przedsięwzięć
związanych z fotowoltaiką. Prowadzone są również negocjacje prowadzące do nabycia
udziałów w spółkach zajmujących się energetyką wodną.
Spółka utworzyła możliwość dokonania powiązań kapitałowych z podmiotami zagranicznymi i
krajowymi, które mając podobną strategię działania gotowe są utworzyć z INVENTI S.A. w ramach
przejęcia części akcji objętych lock outem publicznym, powiązania kapitałowe pozwalające na
prowadzenie i finansowanie projektów będących w portfelu INVENTI S.A. Spółka liczy na takie
powiązanie wzajemne, które doprowadzi do, z jednej strony zapewnienia, w wyniku tej kooperacji
bezpieczeństwa finansowego w zakresie planowanych projektów, z drugiej zaś powiązania
wartości zawartych w know-how INVENTI S.A. i partnerów, tak aby rozwinąć innowacyjne projekty
energetyczne na polskim rynku.
3.2.3 Czynniki ryzyka
3.2.3.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta
Ryzyko wynikające ze specyfiki działalności Emitenta
INVENTI S.A. jest Spółką, której działania koncentrują się na rynku energetycznym i związane są
głównie z realizacją projektów z dziedziny energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł oraz
racjonalizacji jej zużycia. Spółka prowadzi także usługi doradczo-consultingowe związane z
rynkiem energii w Polsce. Istnieje ryzyko związane ze specyfiką branży, w której działa Spółka.
Wysoka innowacyjność, szybko zmieniające się technologie oraz warunki rynkowe mogą sprawić,
że Emitent będzie miał trudności z przystosowaniem się do nich, a prowadzone działania mogą
okazać się niedostatecznie innowacyjne, aby zrealizować założenia strategii, których celem jest
osiągnięcie stabilnego wzrostu wyników oraz wartości Spółki.
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Zarząd Spółki zaznacza, że INVENTI S.A. realizuje projekty, w zakresie których Spółka posiada
specjalistyczny know-how, odpowiednie przygotowanie oraz narzędzia niezbędne do ich
prowadzenia. Emitent korzysta także z doświadczenia i wysokich kompetencji kadry pracowniczej
oraz kadry współpracujących podmiotów gospodarczych, zdolnych do wspólnej realizacji
planowanych zamierzeń.
Ryzyko związane z procesem uzyskania pozwoleń
Działalność Spółki opiera się w znacznym stopniu na realizacji projektów z zakresu energetyki
odnawialnej, w realizacji których niezbędne jest uzyskanie pozwoleń, w tym: warunków
przyłączenia do sieci energetycznej, decyzji środowiskowych oraz pozwoleń na budowę. Istnieje
ryzyko, że wymagane prawem pozwolenia zostaną uzyskane ze znacznym opóźnieniem lub ich
wydanie nie będzie możliwe. Może to spowodować przesunięcie realizacji projektu w czasie lub w
skrajnym przypadku uniemożliwić jego ukończenie.
Powyższe ryzyko jest uzależnione od wielu czynników, w tym:
decyzji środowiskowej, która jest wydawana na postawie raportu oddziaływania na
środowisko opierającego się na wykorzystaniu informacji dotyczących wymaganych
procedur, a także uregulowań prawnych i technologii,
projektu z warunkami zabudowy, opracowywanego zgodnie z prawem budowlanym i
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w szczególności regulacjami
dotyczącymi BHP, higieny, warunków geodezyjnych i zabezpieczeń przeciwpożarowych,
Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydającego koncesję na produkcję i sprzedaż energii
elektrycznej po zwróceniu się z odpowiednim wnioskiem przez zainteresowanego,
wniosku o pozwolenie na budowę, który może być złożony po zgromadzeniu wszystkich
stosownych dokumentów.
Podstawowym czynnikiem niwelującym omawiane ryzyka jest posiadane doświadczenie
osób zarządzających Spółką. Kadrę Emitenta tworzy zespół specjalistów, posiadających
specjalistyczną wiedzę z tego zakresu.
Ryzyko związane z procesem pozyskania inwestorów
Specyfika działania Emitenta wiąże się z przygotowywaniem terenów pod realizację projektów
związanych z odnawialnymi źródłami energii. Zadaniem Spółki jest pozyskanie terenu zgodnego z
wszelkimi wymogami formalnymi oraz spełniającego wymogi uwarunkowań środowiskowych,
niezbędnych podczas realizacji tego typu inwestycji. Obecny model biznesowy Emitenta zakłada
założenie spółki celowej, będącej własnością INVENTI S.A., która prowadzi działania w celu
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uzyskania tytułu prawnego do ziemi, przeprowadzenie badań dotyczących uwarunkowań
środowiskowych oraz uzyskania zezwoleń dotyczących możliwości przyłączenia do sieci
energetycznej. Działania te są czasochłonne oraz kapitałochłonne. Istnieje ryzyko, że nawet w
przypadku zakończenia pomyślnie samego procesu pozyskiwania lokalizacji oraz wymaganych
pozwoleń, Spółka nie znajdzie inwestora zainteresowanego kupnem tego typu inwestycji. Nie
można także wykluczyć ryzyka, że oferowana przez potencjalnego inwestora cena będzie
znacznie niższa od zakładanej ceny sprzedaży, tym samym nie można wykluczyć, że wpływy ze
zbycia inwestycji będą niższe od nakładów poniesionych na jej realizację.
W ocenie Emitenta materializacja powyższego ryzyka jest mało prawdopodobna, ponieważ
aktualnie rynek energetyczny wykazuje wysoką chłonność na gotowe projekty w zakresie
energetyki wiatrowej, w celu uzyskania źródeł zielonych certyfikatów na takim poziomie, by nie
narażać się na konsekwencję kar.
Ryzyko niewypłacalności kontrahentów i inwestorów
W ramach prowadzonej działalności Emitent zawiera umowy, na podstawie których realizuje
kompleksowe projekty z zakresu OZE (odnawialnych źródeł energii), obejmujące przygotowanie
inwestycji w postaci farmy wiatrowej lub instalacji fotowoltaicznych. INVENTI S.A. uzyskuje
znaczącą część przychodów sprzedając udziały w spółkach celowych lub prawa do realizacji
określonej inwestycji wraz z dokumentacją i pozwoleniami. Umowa realizacji projektu na zlecenie
określonego inwestora może zawierać zapisy uzależniające wynagrodzenie Spółki od zakończenia
określonego etapu inwestycji, może także określać maksymalny termin zapłaty za wykonane
zlecenie. Również sprzedaż udziałów w spółce celowej może być związana z odroczeniem
terminu płatności z uwagi na konieczność uzyskania finansowania przez nabywcę.
Istnieje ryzyko, że kontrahenci nie będą w stanie terminowo uregulować należności względem
Emitenta, co może negatywnie wpłynąć na jego wyniki finansowe. Ponadto, może to prowadzić
do pogorszenia płynności finansowej Spółki, obniżenia sprawności jej funkcjonowania, a także
wiązać się z koniecznością utworzenia rezerw. Z uwagi na znaczącą wartość jednostkową ww.
umów, brak spływu środków pieniężnych do Spółki może utrudnić lub w skrajnym wypadku
uniemożliwić realizację pozostałych projektów Emitenta.
Zarząd Spółki zaznacza, że Emitent na bieżąco monitoruje stan należności oraz dokłada starań,
aby współpracować z wiarygodnymi i rzetelnymi inwestorami. Nie ma jednak możliwości
całkowitej eliminacji powyższego ryzyka.
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3.2.3.2 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność
Ryzyko związane z konkurencją
W związku z tym, że rynek odnawialnych źródeł energii jest branżą perspektywiczną i rozwija się
bardzo szybko, można spodziewać się nasilenia konkurencji dla Emitenta. Sprzedaż energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych odbywa się na preferencyjnych warunkach, ponieważ
nabywca z urzędu (zgodnie z ustawą Prawo energetyczne) jest zobowiązany kupić każdą ilość
wytworzonej energii. Niemniej jednak, powstawanie konkurencyjnych dostawców prądu, takich
jak elektrownie konwencjonalne, elektrownie biogazowe lub inne OZE może spowodować
zwiększenie podaży prądu. Sytuacja taka skutkować może spadkiem cen energii, CO – pomimo
obowiązku odkupu energii – wpłynie niekorzystnie, na wielkość osiąganych przez Emitenta
zakładanych przyszłych przychodów. Konkurencję dla Emitenta stanowią inni producenci energii,
przede

wszystkim

wyspecjalizowane

duże

elektrownie,

produkujące

najtańszą

energię

elektryczną, wykorzystując głównie paliwa kopalne, ale również zakłady wytwarzające energię ze
źródeł odnawialnych. Na dzień dzisiejszy konkurowanie z dużymi podmiotami jest bardzo trudne,
gdyż podmioty te kontrolują rynek. Jednak przepisy dotyczące stałego zwiększania udziału energii
odnawialnej w ogóle produkowanej energii czynią tych producentów ważnym partnerem,
zainteresowanym współpracą w zakresie skupowania zielonych certyfikatów.
Kolejnym zagrożeniem są zagraniczne koncerny, posiadające duże doświadczenie branżowe
oraz znaczne nadwyżki gotówkowe, które mogą planować ekspansję na rynek polski. Może to
mieć negatywny wpływ na konkurencyjność Spółki, możliwość pozyskiwania przez nią nowych
klientów oraz wysokość realizowanych marż.
Spółka, biorąc te zagrożenia pod uwagę, na bieżąco monitoruje rynek energetyki wiatrowej, jak
również współpracuje w zakresie swoich projektów z koncernami zagranicznymi.
Ryzyko obniżenia skłonności banków do udzielenia finansowania na projekty związane z
odnawialnymi źródłami energii
Projekty energetyczne to przedsięwzięcia przede wszystkim czasochłonne i kapitałochłonne. W
związku z planami zwiększania skali działalności, Emitent planuje w przyszłości finansować swoją
działalność wykorzystując kapitały obce. Istnieje ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian w
branży energetycznej, które mogą spowodować, że instytucje kredytowe będą mniej chętnie
podchodziły do tego typu przedsięwzięć. Również wzmożony popyt na kredyty finansujące
przedsięwzięcia energetyczne może być powodem zaostrzenia kryteriów jego udzielania lub
wzrostu marż. Przyczynić się to może do zwiększenia trudności w uzyskaniu finansowania przez
INVENTI S.A. bądź wydłużenia czasu, który potrzebny jest do jego otrzymania. Emitent jest zdania,
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że zwiększająca się konkurencja na rynku międzybankowym będzie wpływać na zwiększenie
dostępności finansowania dłużnego oraz przyspieszanie procesu związanego z jego otrzymaniem.
Ryzyko związane z regulacjami na rynku energii elektrycznej
Rynek Odnawialnych Źródeł Energii i rynki z nim powiązane są regulowane ustawowo. Ewentualne
zmiany w przepisach prawnych mogą mieć wpływ na działalność Emitenta. Spółka jest w dużym
stopniu zależna od polityki energetycznej rządu i prawa polskiego, w szczególności od aktów
prawnych takich jak: prawo energetyczne, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska,
ustawa o ochronie przyrody.
Zmiana tych aktów prawnych może mieć istotny wpływ na działalność i wyniki Spółki. Zaostrzenie
regulacji może przyczynić się do konieczności zdobycia przez Emitenta nowych uprawnień i
pozwoleń oraz doprowadzić do wydłużania procedur uzyskiwania pozwoleń, natomiast
deregulacja w tym obszarze zwiększa ryzyko pojawienia się nowych konkurentów. Zmiany te
pozostają poza kontrolą Spółki.
3.2.3.3 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz papierami wartościowymi Spółki
Ryzyko niedostatecznej płynności i wahań ceny akcji
Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości
zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego
kształtowania się ceny akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji
Emitenta. Nie można wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć
w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie.
Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na rynku NewConnect akcji Emitenta
Zgodnie z § 12 Regulaminu Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
1. na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od
spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
3. wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o
ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie
kosztów postępowania,
4. wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym
systemie:
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1. w przypadkach określonych przepisami prawa,
2. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
4. po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu
upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu
przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta
na zaspokojenie kosztów postępowania.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.
Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu, Organizator ASO może wykluczyć z obrotu instrumenty
finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych
na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności
obowiązki informacyjne.
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji
Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku
gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu
obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub
powoduje naruszenie interesów inwestorów. Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka
sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich
akcji notowanych na NewConnect.
Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w
odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.
Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego kar
administracyjnych
Emitent zobowiązany jest do realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi. Zaniechania Emitenta w zakresie wskazanych wyżej ustaw, w
szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, skutkować mogą
nałożeniem przez KNF kary pieniężnej w wysokości do 1.000.000 zł.
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3.2.4 Informacje dodatkowe
3.2.4.1Opis wykorzystania przez Emitenta wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z
działalności
INVENTI S.A. wpływy z emisji akcji przeznaczyła przede wszystkim na finansowanie bieżącej
działalności w zakresie realizowanych projektów, nadając im stosowną wartość handlową.
3.2.4.2 Określenie liczby akcji Emitenta będących w posiadaniu osób zarządzających
i nadzorujących Emitenta
Osoba

Stanowisko

Liczba akcji

Tadeusz Kołosowski

Prezes Zarządu

300 000

Zdzisław Zachwieja

Wiceprezes Zarządu

300 000

Przewodniczący Rady Nadzorczej

4 019 900

Mirosław Knociński

Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

4 155 100

Maciej Zegarowski

Sekretarz Rady Nadzorczej

150 000

Andrzej Szamocki

Członek Rady Nadzorczej

50 000

Ernest Bednarowicz

Członek Rady Nadzorczej

100 000

Wojciech Batusiewicz
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3.3.

Opinia biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym za rok
obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
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3.4.

Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok
obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku
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4. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI
4.1.

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności rocznego sprawozdania finansowego za
roku 2012

59

Raport Roczny za 2012 r.
4.2.

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania
finansowego za rok 2012
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5. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ INVENTI S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
Poniższa tabela zawiera informacje na temat stosowania przez INVENTI S.A. w roku obrotowym
2012 zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w załączniku nr 1 do Uchwały nr 795/2008
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na NewConnect” wraz ze wskazaniem okoliczności i przyczyn niezastosowania
wskazanych zasad.

Lp.

1

2
3
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7

ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT
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.
KOMENTARZ: Spółka realizuje niniejszą zasadę jednakże z wyłączeniem
transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz
rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej,
gdyż koszty transmisji w odpowiedniej jakości i rejestracja przebiegu obrad i
upubliczniania ich na stronie internetowej są niewspółmierne wysokie do
potencjalnych korzyści takiego działania. Spółka rozważa wprowadzenie tych
narzędzi w przyszłości.
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),
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,
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,
KOMENTARZ: Spółka przedstawiała wszystkie znane jej powiązania Członków
Rady Nadzorczej z akcjonariuszami posiadającymi akcje reprezentujące nie
mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki m.in. w
Dokumentach Informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej
Emitenta
dokumenty korporacyjne Spółki,
zarys planów strategicznych Spółki,
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opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz
z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku,
TAK
gdy emitent publikuje prognozy),
strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz
3.9
TAK
akcji znajdujących się w wolnym obrocie,
dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w Spółce za relacje
3.10
TAK
inwestorskie oraz kontakty z mediami,
3.11 roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej,
TAK
3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe,
TAK
kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych,
3.13 dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz
TAK
konferencji prasowych,
informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy,
oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po
3.14 stronie
akcjonariusza,
z
uwzględnieniem
terminów
oraz
zasad
TAK
przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w
terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,
Informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz
projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a także inne dostępne materiały
3.15
TAK
związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej 14 dni przed
wyznaczoną datą zgromadzenia,
pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad,
3.16 zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami
TAK
na zadawane pytania,
informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany
3.17
TAK
terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,
informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach
3.18
TAK
zarządzenia przerwy,
informacje na temat podmiotu, z którym Spółka podpisała umowę o
świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu
3.19
TAK
strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty
elektronicznej Doradcy,
3.20 informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,
TAK
dokument informacyjny (prospekt emisyjny) Spółki, opublikowany w ciągu
3.21
TAK
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.
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
TAK
4
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.
NIE
5
KOMENTARZ: Wszystkie stosowne informacje niezbędne dla akcjonariuszy i
inwestorów zamieszczane były na stronie internetowej Spółki. Jednakże
Spółka nie wyklucza możliwości wykorzystania w przyszłości indywidualnej
sekcji relacji inwestorskich znajdującej się na stronie internetowej
3.8
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www.gpwinfostrefa.pl.
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7

8
9
9.1

9.2

10

11

12

13

13a

14

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.
Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków
zarządu i rady nadzorczej,
KOMENTARZ: Spółka nie stosowała niniejszej zasady ze względu na poufność
danych.
informację
na
temat
wynagrodzenia
Autoryzowanego
Doradcy
otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w
każdym zakresie.
KOMENTARZ: Spółka nie stosowała niniejszej zasady ze względu na poufność
danych i tajemnicę handlową.
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.
KOMENTARZ: Spółka utrzymuje bezpośredni kontakt z inwestorami i mediami
poprzez listy elektroniczne, a także rozmowy telefoniczne. Emitent nie
wyklucza organizacji takich spotkań w przyszłości i w przypadku
uzasadnionych zdarzeń Spółka podejmie stosowne działania w celu
zorganizowania spotkania publicznego.
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.
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 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
zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3
Kodeksu spółek handlowych.
Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny
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15

16

16a

17

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:
· 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.
KOMENTARZ: Zasada publikacji raportów miesięcznych nie była stosowana. Ze
względu na specyfikę działalności Spółki, okresy kwartalne są najkrótszym
okresem, z którego Spółka może przedstawić rezultaty podjętych działań.
Publikowane raporty bieżące oraz obowiązkowe raporty okresowe
zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do kompletnych i
pełnych informacji dających pełny obraz sytuacji Spółki.
W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego
określonego z 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 sytuacje.
skreślony
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