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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Nazwa (firma):
Kraj:
Siedziba:
Adres siedziby:
Numer KRS:
Oznaczenie Sądu:
REGON:
NIP:
Telefon:
Fax:
Poczta e-mail:
Strona www:
Ilość akcji:

Zarząd:

Siedziba Spółki:
43-190 Mikołów
ul. Wyzwolenia 27

WIERZYCIEL Spółka akcyjna
Polska
Mikołów
ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów
0000190266
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
278157364
635-168-70-20
(32) 738-79-60; (32) 738-08-47
(32) 738-79-99
biuro@wierzycielsa.pl
www.wierzycielsa.pl
7.531.100 sztuk akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym:
➢

2.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN,

➢

650.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN,

➢

1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN,

➢

1.150.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN,

➢

2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN,

➢

331.100 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN,

➢

100.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii G o wartości nominalnej 1,00 PLN.

Krzysztof Rzepka – Prezes Zarządu
Dariusz Rzepka – Wiceprezes Zarządu

Wierzyciel Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
NIP: 635-168-70-20
KRS: 0000190266
REGON: 278157364

Tel. : +48 32 738 79 60
+48 32 738 08 47
Fax. : +48 32 738 79 99
e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
Internet : www.wierzycielsa.pl
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2. PISMO ZARZĄDU
Szanowni Akcjonariusze!
Rok 2019 mamy już za sobą, a wraz z nim kolejny okres aktywności Spółki na rynku consumer
finance. W związku z powyższym z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce raport roczny
z działalności Spółki Wierzyciel S.A. w 2019 roku. Zamknięty rok obrotowy wzbogacił historię Spółki
o szereg zdarzeń, które w istotny sposób przyczyniły się do jej rozwoju oraz budowy stabilnej pozycji
rynkowej.
Na przestrzeni minionego roku Zarząd Spółki koncentrował się na dalszej rozbudowie
i udoskonalaniu metod weryfikacji i oceny wiarygodności płatniczej potencjalnych pożyczkobiorców.
Z uwagi na utrzymujące się w 2019 roku (oraz pogłębiające w roku bieżącym) niekorzystne otoczenie
biznesowe w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych, Spółka nie generowała nowego portfela pożyczek,
koncentrując się na zintensyfikowanej działalności windykacyjnej. Biorąc pod uwagę powyższe, w dalszym
ciągu nadzorowano i prowadzono szereg działań zmierzających do poszerzenia i usprawnienia działania
systemu operacyjnego, głównie w zakresie funkcjonalności usprawniających proces prowadzonej windykacji
portfela pożyczek pieniężnych udzielonych w latach ubiegłych, która na przestrzeni 2019 roku stanowiła
główną oś aktywności Spółki. Przyjęta przez Spółkę strategia w zakresie koncentracji aktywności
operacyjnej na działalności windykacyjnej kosztem wstrzymania bieżącej sprzedaży własnych produktów
finansowych, pozwoliła w części skompensować efekt spadku przychodów w obserwowanej obecnie sytuacji
rekordowo niskich stóp procentowych oraz wejścia w życie niekorzystnych zmian w regulacjach dotyczących
m.in. sektora firm pożyczkowych. Należy w tym miejscu dodać, że w bieżącym roku obrotowym
obserwujemy dalsze pogarszanie się realiów ekonomicznych związanych głównie z powstaniem zagrożenia
COVID-19 w I kwartale 2020 roku, w następstwie czego obniżeniu uległ maksymalny limit kosztów
pozaodsetkowych (do 31 marca 2021 r.) oraz byliśmy świadkami trzykrotnej obniżki stóp procentowych
NBP.
W związku z przyjętą strategią w zamkniętym roku obrotowym Zarząd prowadził również działania
w zakresie utrzymania sieci sprzedaży oferowanych produktów finansowych Spółki, która w miarę poprawy
otoczenia biznesowego w dalszym ciągu będzie zdolna do prowadzenia efektywnej sprzedaży produktów
finansowych Spółki.
Intensywne działania windykacyjne własnego portfela pożyczek pieniężnych, w połączeniu
z celowym wstrzymaniem sprzedaży doprowadziły do zauważalnego, prawie 37%, wzrostu stanu środków
pieniężnych będących w dyspozycji Spółki (saldo wg stanu na koniec roku 2019 – 3,6 mln PLN, saldo wg
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stanu na koniec roku 2018 – 2,61 mln PLN). W rezultacie podjętych działań Spółka na przestrzeni 2019 roku
nie posiadała zobowiązań kredytowych i w chwili obecnej finansowanie prowadzonej działalności statutowej
realizowane jest wyłącznie ze środków własnych Spółki.
W zamkniętym roku obrotowym - w porównaniu do roku 2018 - Spółka zanotowała spadek
przychodów ze sprzedaży o 23,51% oraz wygenerowała ujemny wynik finansowy netto na poziomie -279
tys. zł, (strata netto mniejsza o 25,50% w porównaniu do roku 2018). Na osiągnięty wynik finansowy netto
zasadniczy wpływ miały:- spadek przychodów spółki związany z utrzymującym się na przestrzeni minionego roku
niskim poziomem rynkowych stóp procentowych NBP, nowe regulacje sektora firm pożyczkowych związane
z nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, które w pełnym
zakresie weszły w życie 11 marca 2016r., brak sprzedaży własnych produktów finansowych oraz koszty aktualizacji
poziomu rezerw związanych z ryzykiem prowadzonej działalności.
W 2020 r. Spółka w dalszym ciągu będzie koncentrować się głównie na windykacji własnego portfela
pożyczek pieniężnych przy dalszym ograniczaniu sprzedaży własnych produktów finansowych. Zarząd
Spółki koncentrował się będzie również na ciągłym doskonaleniu metod zarządzania ryzykiem kredytowym
zarówno w zakresie stosowanych procedur jak i wykorzystywanych w tych procesach narzędzi. Niezależnie
od powyższego będziemy uważnie obserwować zmieniające się otoczenie biznesowe i szukać
alternatywnych sposobów prowadzenia rentownej działalności gospodarczej.
Jesteśmy przekonani, że zrealizowane w zamkniętym roku obrotowym działania stworzyły solidne
fundamenty dla dalszego, stabilnego rozwoju Spółki w 2020 roku.
Dziękujemy naszym Akcjonariuszom, Partnerom i Pracownikom i zapraszamy do zapoznania się ze
sprawozdaniem finansowym Wierzyciel S.A. za 2019 rok.
Z poważaniem
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3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Wierzyciel S.A. („Emitent") oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub
standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, 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.
Dariusz Rzepka

Krzysztof Rzepka

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Zarząd Wierzyciel S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
tj. Śląska Firma Auditingu i Doradztwa „AUDIT” Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy
ul. Plac Grunwaldzki 8-10, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany
zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego
sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie
z właściwymi przepisami prawa krajowego.
Dariusz Rzepka

Wiceprezes Zarządu
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4. WYBRANE DANE FINANSOWE
Informacja o prezentacji danych
Poniższe tabele przedstawiają wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2019 i 2018. Dane te
powinny być analizowane w oparciu o informacje dotyczące czynników wpływających na prowadzoną przez
Emitenta działalność oraz w kontekście sprawozdań finansowych zamieszczonych w niniejszym raporcie.
Dane finansowe prezentowane zgodnie z ustawą o rachunkowości pochodzą ze zbadanego przez biegłego
rewidenta sprawozdania finansowego.
Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad:
a) poszczególne pozycje bilansu wg stanu na dzień 31-12-2019r. - przeliczono po kursie średnim
Narodowego Banku Polskiego na dzień bilansowy, tzn. na dzień 31-12-2019r.: 1 EUR = 4,2585 PLN,
b) poszczególne pozycje bilansu wg stanu na dzień 31-12-2018r. – przeliczono po kursie średnim
Narodowego Banku Polskiego na dzień bilansowy, tzn. na dzień 31-12-2018r.: 1 EUR = 4,3000 PLN,
c) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat wg stanu na dni: 31-12-2019r. i 31-12-2018r.
- przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku
obrotowego tzn.:
➢ rok 2019 r.: 1 EUR = 4,3018 PLN,
➢ rok 2018 r.: 1 EUR = 4,2669 PLN.

Rachunek Zysków i Strat
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk (strata) ze sprzedaży
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto

Bilans
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
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PLN
Narastająco wg
Narastająco wg
stanu na dzień
stanu na dzień
31-12-2019r.
31-12-2018r.
1.275.191,23
1.667.049,96
432.238,85
586.508,80
-311.060,92
-318.203,85
13.326,00
28.085,08
-258.759,33
-302.682,10
-278.610,33
-373.954,10

EUR
Narastająco wg
Narastająco wg
stanu na dzień
stanu na dzień
31-12-2019r.
31-12-2018r.
296.432,01
390.693,47
100.478,60
137.455,48
-72.309,48
-74.574,95
3.097,77
6.582,08
-60.151,41
-70.937,24
-64.765,99
-87.640,70

PLN
Wg stanu na dzień Wg stanu na dzień
31-12-2019r.
31-12-2018r.
10.310.641,31
10.589.251,64
0,00
0,00
6.896.653,63
8.176.810,31
3.577.635,98
2.612.860,36
0,00
0,00
190.955,17
197.456,66

EUR
Wg stanu na dzień Wg stanu na dzień
31-12-2019r.
31-12-2018r.
2.421.190,87
2.462.616,66
0,00
0,00
1.619.503,02
1.901.583,79
840.116,47
607.641,94
0,00
0,00
44.840,95
45.920,15
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5. AUDYTOWANE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Roczne sprawozdanie finansowe Emitenta zbadane przez firmę audytorską zgodnie ze standardami
wykonywaniu zawodu stanowi oddzielny załącznik do niniejszego raportu rocznego.
5.1. INFORMACJA DODATKOWA
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Wierzyciel S.A. za 2019 rok stanowi oddzielny
załącznik do niniejszego raportu rocznego.

5.2. BILANS
Bilans do sprawozdania finansowego Wierzyciel S.A. za 2019 rok stanowi oddzielny załącznik do
niniejszego raportu rocznego.

5.3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Rachunek zysków i strat do sprawozdania finansowego Wierzyciel S.A. za 2019 rok stanowi oddzielny
załącznik do niniejszego raportu rocznego.
5.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Zestawienie zmian w kapitale własnym do sprawozdania finansowego Wierzyciel S.A. za 2019 rok stanowi
oddzielny załącznik do niniejszego raportu rocznego.
5.5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Rachunek przepływów pieniężnych do sprawozdania finansowego Wierzyciel S.A. za 2019 rok stanowi
oddzielny załącznik do niniejszego raportu rocznego.
6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Sprawozdanie Zarządu do sprawozdania finansowego Wierzyciel S.A. za 2019 rok stanowi oddzielny
załącznik do niniejszego raportu rocznego.
7. SPRAWOZDANIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Wierzyciel S.A. za 2019 rok stanowi
oddzielny załącznik do niniejszego raportu rocznego.
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8. AKCJONARIAT EMITENTA NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU
Tabele 1 i 2 przedstawiają informację o aktualnej strukturze akcjonariatu Emitenta.
Tabela nr 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i przysługujących z nich głosów z podziałem na poszczególne serie akcji.
L.p.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wprowadzone do Wartość
obrotu na rynku nominalna
NewConnect:
[w PLN]:
A (imienne uprzywilejowane)
NIE
1,00
B (imienne uprzywilejowane)
NIE
1,00
C (imienne uprzywilejowane)
NIE
1,00
D (imienne uprzywilejowane)
NIE
1,00
E (zwykłe na okaziciela)
TAK
1,00
F (zwykłe na okaziciela)
TAK
1,00
G (imienne nieuprzywilejowane)
NIE
1,00
Razem wszystkie serie akcji:
Seria akcji:

Kapitał
[w PLN]:

Ilość akcji:
2.000.000
650.000
1.000.000
1.150.000
2.300.000
331.100
100.000
7.531.100

2.000.000,00
650.000,00
1.000.000,00
1.150.000,00
2.300.000,00
331.100,00
100.000,00
7.531.100,00

Liczba
Liczba głosów
głosów
[w %]
ogólnie
4.000.000
32,44
1.300.000
10,54
2.000.000
16,22
2.300.000
18,65
2.300.000
18,65
331.100
2,69
100.000
0,81
12.331.100
100,00

Źródło: Emitent

Tabela nr 2. Struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ.
L.p.
1.
2.
3.
4.
6..

Imię i nazwisko
(firma)
Helikon Sp. z o.o.
Krzysztof Rzepka
Dariusz Rzepka
Róża Brąclik
Pozostali
RAZEM:

Ilość akcji

Kapitał (PLN)

2.000.000
1.160.079
1.137.000
733.191
2.500.830
7.531.100

2.000.000,00
1.160.079,00
1.137.000,00
733.191,00
2.500.830,00
7.531.100,00

Ilość posiadanych
głosów na WZA
4.000.000
1.950.079
1.927.000
1.133.191
3.320.830
12.331.100

Udział % w
kapitale
zakładowym
26,56
15,40
15,10
9,74
33,20
100,00

Udział % w
głosach na WZA
32,44
15,81
15,63
9,19
26,93
100,00

Źródło: Emitent

9. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
Emitent przykłada dużą wagę do zapewnienia wszystkim akcjonariuszom, inwestorom i partnerom
biznesowym swobodnego dostępu do informacji o spółkach i poszanowania ich praw bez względu na wielkość
posiadanego przez nich pakietu akcji. By dać wyraz transparentności prowadzonych działań oraz zapewnić
swym inwestorom i akcjonariuszom dostęp do rzetelnych informacji, które w obliczu obecnej sytuacji na rynkach
finansowych są niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych, Wierzyciel S.A. przestrzega
większości zasad ładu korporacyjnego zawartych w zbiorze „Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect"
będących załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 31 października 2008 r. wraz ze zmianami wynikającymi z Uchwały 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". Poniżej przedstawiono podsumowanie zakresu stosowania zasad ładu
korporacyjnego przez Spółkę Wierzyciel S.A.:
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L.p.
1.

2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
3.7
3.8

3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

Zasada
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.
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,
dokumenty korporacyjne spółki,
zarys planów strategicznych spółki,
opublikowane prognozy wyników finansowych na
bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych
prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku
gdy emitent publikuje prognozy),
strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem
głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się
w wolnym obrocie,
dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna
w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty
z mediami,
(skreślony)
opublikowane raporty bieżące i okresowe,
kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych
raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń,
a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz
konferencji prasowych,

Siedziba Spółki:
43-190 Mikołów
ul. Wyzwolenia 27

Zakres
stosowania

TAK

Komentarz
Z wyłączeniem transmisji obrad walnego
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
Internet, rejestrowania przebiegu tych obrad
i upubliczniania go na stronie internetowej.
Emitent nie będzie transmitował, rejestrował i
upubliczniał obrad walnego zgromadzenia
gdyż koszty z tym związane są
niewspółmierne do potencjalnych korzyści.

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Spółka wprowadziła tą zasadę w I kwartale
2011r.

TAK

TAK

TAK
TAK
NIE

Spółka wprowadziła tą zasadę w I kwartale
2011r.
Aktualnie Emitent nie publikuje prognoz
finansowych.

TAK
TAK
TAK
TAK
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3.14 informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak
wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących
nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie
akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad
przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny
być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie
przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,
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,
3.17 informację na temat powodów odwołania walnego
zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad
wraz z uzasadnieniem,
3.18 informację o przerwie w obradach walnego
zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,
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,
3.20 informację na temat podmiotu, który pełni funkcję
animatora akcji emitenta,
3.21 dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki,
opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
3.22 (skreślony)
Informacje zawarte na stronie internetowej powinny
być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy
dostęp do tych informacji. Emitent powinien
dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na
stronie internetowej. W przypadku pojawienia się
nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej
zmiany informacji umieszczanych na stronie
internetowej,
aktualizacja
powinna
zostać
przeprowadzona niezwłocznie.
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.
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.
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
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7.

8.

9.
9.1

9.2

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,

informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego
Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu
świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni
uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia
w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego
zgromadzenia.
11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy
Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować
publicznie dostępne spotkanie z inwestorami,
analitykami i mediami.
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.
13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać
zachowanie niezbędnego odstępu czasowego
pomiędzy decyzjami powodującymi określone
zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane
są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń
korporacyjnych.
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

TAK

TAK

NIE

NIE

W opinii Emitenta dane na temat łącznej
wysokości wynagrodzeń wszystkich członków
Zarządu i Rady Nadzorczej nie stanowią
istotnej
informacji
dla
Inwestorów,
wpływającej na podejmowane przez nich
decyzje finansowe.
W opinii Emitenta dane na temat
wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy nie
stanowią istotnej informacji dla Inwestorów,
wpływającej na podejmowane przez nich
decyzje finansowe.

10.
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zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu
spółek handlowych.
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.
15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty
dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie
warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed
dniem ustalenia prawa do dywidendy.
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.
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.
17. (skreślony)

Siedziba Spółki:
43-190 Mikołów
ul. Wyzwolenia 27

TAK

TAK
W opinii Zarządu Spółki brak stosowania
przedmiotowej zasady dobrych praktyk przez
Wierzyciel S.A. nie wpłynie w sposób
znaczący na możliwość dokonania oceny
bieżącej działalności podmiotu.

NIE
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