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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 
 

 
Nazwa (firma): WIERZYCIEL Spółka akcyjna 
Kraj: Polska 
Siedziba: Mikołów 
Adres siedziby: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów 
Numer KRS: 0000190266 
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
REGON: 278157364 
NIP: 635-168-70-20 
Telefon: (32) 738-79-60; (32) 738-08-47 
Fax: (32) 738-79-99 
Poczta e-mail: biuro@wierzycielsa.pl 
Strona www: www.wierzycielsa.pl 
Ilość akcji: 74 311 006 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym: 

 
� 20.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN, 

� 6.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN, 

� 10.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN, 

� 11.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN, 

� 23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN, 

� 3.311.006 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN. 

Zarząd: Krzysztof Rzepka – Prezes Zarządu 
Dariusz Rzepka – Wiceprezes Zarządu 
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2. PISMO ZARZĄDU 
 

 Szanowni Akcjonariusze! 

 

 Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce raport 

roczny z działalności Spółki Wierzyciel S.A. w 2010 roku. Na 

przestrzeni minionego roku historię Spółki wzbogaciło szereg 

zdarzeń, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju 

naszej Firmy. 

 

 Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń roku 2010 był debiut Wierzyciel S.A. 

w Alternatywnym Systemie Notowań rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. Pozyskane w wyniku oferty prywatnej środki w istotny sposób umożliwiły 

kontynuację realizacji podstawowego modelu biznesowego spółki opartego o sukcesywne zwiększanie 

należności z tytułu udzielanych na terenie całego kraju pożyczek gotówkowych. Status spółki publicznej 

związany z wprowadzeniem do obrotu własnych instrumentów finansowych pozytywnie wpłynął również na 

wizerunek Spółki, co niewątpliwie przyczyniło się do wzrostu zainteresowania oferowanymi przez Spółkę 

produktami. 

 

 Rok 2010 to również rok dynamicznych zmian w składzie osobowym organów zarządzających 

Spółką. W marcu 2010 roku Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o zmianie składu osobowego Rady 

Nadzorczej Spółki wraz z poszerzeniem o dwie dodatkowe osoby. W następstwie powyższego Rada 

Nadzorcza pracowała od dnia 19-03-2010r. w składzie pięcioosobowym. Podjęte przez Radę Nadzorczą 

decyzje w zakresie składu osobowego Zarządu Spółki skutkowały zmianą i powołaniem nowego Prezesa 

Zarządu Spółki, który rozpoczął pełnienie obowiązków od dnia 1 marca 2010r. oraz dodatkowo powołaniem 

Wiceprezesa Zarządu Spółki (od dnia 1 maja 2010r.). Wspomniane wyżej osoby poprzednio pracowały w 

ścisłym kierownictwie banku spółdzielczego. 

 

 W zamkniętym roku obrotowym Spółka prowadziła szereg zakończonych powodzeniem działań 

w zakresie dostosowania i ulepszania infrastruktury technicznej niezbędnej do sprawnego rozwoju 

prowadzonego modelu biznesowego. Do najważniejszych osiągnięć w tej kwestii należy zaliczyć m.in.: 

• wdrożenie nowego modułu windykacji, którego rozszerzona funkcjonalność znacznie 

zautomatyzowała proces nadzoru Spółki nad należnościami regulowanymi nieterminowo i znacznie 

usprawniła proces windykacji, 
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• wdrożenie systemu indywidualnych kont technicznych klientów (konta masowe) umożliwiającego 

pełną automatyzację procesu księgowania spłat pożyczkobiorców, 

• wdrożenie modułu do automatycznej zmiany oprocentowania, przeliczania harmonogramów spłat 

i generowania powiadomień dla pożyczkobiorców – umożliwiającego sprawne zarządzanie 

procesem zmiany oprocentowania udzielonych pożyczek, 

• rozbudowę systemu operacyjnego pod kątem bezpieczeństwa i zarządzania użytkownikami. 

 

Ponadto, w związku z rozwojem prowadzonej działalności w IV kwartale ubiegłego roku zakończone zostały 

również prace w obrębie powiększenia i dostosowania najmowanej powierzchni biurowej (serwerownia, 

archiwum, dodatkowe pomieszczenia biurowe). 

 

 W zakresie windykacji należności z tytułu zakupionej (w 2006r.) wierzytelności sukcesem zakończyły 

się podjęte przez Spółkę działania zmierzające do sprzedaży części majątku dłużnika w związku z jego 

nieterminowym wywiązywaniem się z własnych zobowiązań. Proces sprzedaży przedmiotowej 

nieruchomości sfinalizowany został w IV kwartale ubiegłego roku, w wyniku czego Spółka odzyskała część 

należności w kwocie 131 tys. PLN. 

 

 W wyniku prowadzonych działań w zakresie sprzedaży pożyczek gotówkowych na terenie całego 

kraju Spółka zwiększyła wartość należności kapitałowych z tytułu udzielonych pożyczek pieniężnych wg 

stanu na 31-12-2010r. o 23,67% w zestawieniu z analogiczną wartością osiągniętą na dzień 31-12-2009r. 

( 8.892 tys. PLN) tj. wzrost o 2.105 tys. PLN. Uzyskana na koniec ubiegłego roku wysokość należności 

kapitałowych z tytułu udzielonych pożyczek pieniężnych (10.997 tys. PLN), ukształtowała się jednak 9,34% 

poniżej wartości prognozowanej (12.130 tys. PLN). Osiągnięty poziom obliga pożyczkowego zapewnia 

bezpieczną bazę do generowania stabilnego wyniku finansowego w przyszłości. W połowie 2010 roku 

Zarząd podjął decyzję o przedterminowej spłacie kredytu operacyjnego w kwocie 1.230 tys. PLN, co 

pozwoliło obniżyć koszty finansowe ponoszone przez Spółkę w 2010 roku. Na obecnym etapie rozwoju 

rynku, decyzja o spłacie kredytu była lepszym rozwiązaniem dla Spółki niż obniżenie standardu badania 

ryzyka kredytowego i maksymalizacja portfela. Należy zaznaczyć, że w okresie nieobjętym niniejszym 

raportem (I kwartał 2011r.) spółka pozyskała dodatkowe finansowanie w kwocie 3,5 mln PLN, co pozwoli na 

zwiększenie sprzedaży w roku obrachunkowym 2011. W IV kwartale 2010 roku Zarząd podjął również 

działania w zakresie przygotowania Spółki do zwiększenia sprzedaży pożyczek pieniężnych (kredytów 

konsumenckich) w przyszłych okresach ( powiększenie sieci sprzedaży produktów, opracowanie materiałów 

reklamowych wraz z dystrybucją do współpracujących agencji pożyczkowych). 
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 W rezultacie podjętych działań Spółka wypracowała satysfakcjonujący wynik finansowy w kwocie 

netto blisko 639 tys. PLN. Wypracowana nadwyżka finansowa stanowiła 100,12% prognozowanego wyniku 

netto na rok 2010 i przewyższała o 95,57% zysk netto osiągnięty w roku 2009. 

 Podjęta, w zamkniętym roku obrachunkowym 2010, aktywność Spółki na rynku consumer finance 

w zestawieniu z rozpoczętym przez Radę Polityki Pieniężnej cyklem podwyżek stóp procentowych, 

całościowym wejściem w życie zapisów Rekomendacji T, pozyskaniu finansowania w kwocie 3,5 mln PLN 

oraz wysoką bazą wyjściową obliga pożyczkowego stwarza sprzyjające warunki do rozwoju naszej Spółki 

w 2011r. Zarząd Spółki w roku 2011 koncentrował się będzie głównie na dalszym zwiększaniu dynamiki 

sprzedaży własnych produktów finansowych (w tym również poprzez internetowy system sprzedaży), 

windykacji należności nieterminowo obsługiwanych oraz rozwojem systemów teleinformatycznych 

usprawniających te procesy. 

 

                Z poważaniem 

 

        Dariusz Rzepka                      Krzysztof Rzepka   

         

Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu 
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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   

         
 

 

 Zarząd Wierzyciel S.A. („Emitent") 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                    Krzysztof Rzepka   

         

Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu 

Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu 
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4. WYBRANE DANE FINANSOWE 
 

 Informacja o prezentacji danych 

 

 Poniższe tabele przedstawiają wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2010 i 2009. 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 sprawozdania 

finansowego. 

 

Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad: 

a) poszczególne pozycje bilansu wg stanu na dzień 31-12-2010r. - przeliczono po kursie średnim 

Narodowego Banku Polskiego na dzień bilansowy, tzn. na dzień 31-12-2010r.: 1 EUR = 3,9603 PLN, 

b)  poszczególne pozycje bilansu wg stanu na dzień 31-12-2009r. – przeliczono po kursie średnim 

Narodowego Banku Polskiego na dzień bilansowy, tzn. na dzień 31-12-2009r.: 1 EUR = 4,1082 PLN, 

c) poszczególne   pozycje   rachunku  zysków  i  strat wg stanu na dni: 31-12-2010r. i 31-12-2009r. - 

przeliczono po  kursie średnim Narodowego Banku Polskiego wg stanu na: 

� 31 grudnia 2010 r.: 1 EUR = 3,9603 PLN, 

� 31 grudnia 2009 r.: 1 EUR = 4,1082 PLN. 

 

Rachunek Zysków i Strat 

PLN EUR 
Narastająco wg 
stanu na dzień 

31-12-2010r. 

Narastająco wg 
stanu na dzień 

31-12-2009r. 

Narastająco wg 
stanu na dzień 

31-12-2010r. 

Narastająco wg 
stanu na dzień 

31-12-2009r. 
Przychody netto ze sprzedaży 1.791.953,52 1.679.159,76 452.479,24 408.733,69 
Zysk (strata) ze sprzedaży 1.041.578,85 1.243.787,94 263.005,04 302.757,40 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 812.647,91 700.221,42 205.198,57 170.444,82 
Amortyzacja 58.767,48 22.253,30 14.839,15 5.416,80 
Zysk (strata) brutto 764.355,64 429.246,17 193.004,48 104.485,22 
Zysk (strata) netto 638.749,64 326.612,17 161.288,20 79.502,50 

 

Bilans 
PLN EUR 

Wg stanu na dzień  
31-12-2010r. 

Wg stanu na dzień 
 31-12-2009r. 

Wg stanu na dzień  
31-12-2010r. 

Wg stanu na dzień 
 31-12-2009r. 

Kapitał własny 9.634.134,60 5.834.048,03 2.432.677,98 1.420.098,35 
Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 
Należności krótkoterminowe 11.325.658,13 9.195.075,39 2.859.798,03 2.238.224,86 
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 430.278,46 445.634,72 108.647,95 108.474,45 
Zobowiązania długoterminowe 1.169.816,00 1.622.648,00 295.385,70 394.977,85 
Zobowiązania krótkoterminowe 802.190,44 1.924.348,97 202.558,00 468.416,57 
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5. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
5.1. INFORMACJA DODATKOWA 
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5.3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
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 Raport roczny  za rok 2010 

Strona : 27 z 75 

  



 Raport roczny  za rok 2010 

Strona : 28 z 75 

5.5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
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7. OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYK 
 

Ryzyko utraty płynności 

Emitent swoją działalność opiera głównie na udzielaniu pożyczek gotówkowych osobom fizycznym, w związku 

z czym największym zagrożeniem dla bieżącej działalności Spółki są opóźnienia związane z terminowym 

regulowaniem zobowiązań przez pożyczkobiorców oraz trudności lub niemożliwość wyegzekwowania przez Emitenta 

posiadanych należności. Duże zatory płatnicze mogą wpłynąć na pogorszenie płynności finansowej Spółki i tym 

samym pogorszyć jej kondycję finansową w dłuższym okresie czasu. Nawet przejściowa utrata płynności wpłynęłaby 

niekorzystnie na wizerunek Emitenta, co mogłoby się przełożyć w przyszłości na trudności w kontynuowaniu 

statutowej działalności operacyjnej i przez to negatywnie wpłynąć na osiągane przez Spółkę wyniki. Emitent w celu 

zminimalizowania omawianego ryzyka podejmuje wszelkie działania mające na celu ograniczanie szkodowości 

portfela pożyczkowego poprzez szczegółową weryfikację wnioskodawców (wykorzystując do tego także od lat 

budowane modele walidacyjne i historycznie zgromadzone dane), usprawnienie działań windykacyjnych, bieżąco 

monitoruje stopień spływu należności oraz tworzy nieobowiązkowe rezerwy finansowe. 

 

Ryzyko związane z wykorzystaniem kapitałów obcych 

Emitent w związku z prowadzoną działalnością posługuje się długo i krótkoterminowym kapitałem obcym. Obecnie 

zobowiązania kredytowe spłacane są terminowo lecz w dłuższej perspektywie czasu nie można wykluczyć 

problemów z ich spłatą. Ważnym elementem kosztowym są również prowizje i odsetki, które bezpośrednio wpływają 

na wynik finansowy Spółki. Nadmierne zadłużenie może stanowić istotne zagrożenie dla prawidłowego 

funkcjonowania podmiotu. Na dzień  31.12.2010r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 

w przypadku zobowiązań długoterminowych 1.169.816,00 PLN, natomiast zobowiązań krótkoterminowych 

730.454,75 PLN. Należy tutaj zaznaczyć, że jednym z ustanowionych zabezpieczeń zadłużenia Spółki jest blokada 

lokaty środków pieniężnych w wysokości 400.000,00 PLN. W celu uzyskania informacji o ewentualnych 

zagrożeniach związanych z zadłużeniem, pomocne staje się sporządzanie okresowych bilansów przedsiębiorstwa w 

celu kontrolowania wielkości zadłużenia. 

 

Ryzyko utraty kluczowych pracowników 

Emitent oferuje swoim klientom specjalistyczne produkty finansowe, w związku z czym wiedza i kompetencje 

zwłaszcza kadry zarządzającej są niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa zawieranych umów. Utrata 

wysokiej klasy specjalistów może rodzić realne ryzyko sparaliżowania pracy całego systemu organizacyjnego. 

Emitent stwarza swoim pracownikom ciekawą ścieżkę kariery oraz zapewnia odpowiedni system motywacyjny dzięki 

któremu ryzyko odejścia kluczowych pracowników jest zdecydowanie zminimalizowane. Członkowie Zarządu są 

jednocześnie akcjonariuszami Emitenta. 
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Ryzyko skali działania 

Emitent w przyszłości nie wyklucza rozszerzenia skali/obszaru swojej działalności o nowe oddziały i placówki. Zbyt 

gwałtowna ekspansja może spowodować nadmierny wzrost kosztów w stosunku do osiąganych przychodów. Szybki 

rozwój niesie również za sobą ryzyko trudnych do przewidzenia problemów technicznych i organizacyjnych. Emitent 

przed podjęciem decyzji o otwarciu nowych punktów obsługi klienta, dokładnie przeanalizuje zarówno lokalizacje jak 

i zapotrzebowanie na swoje usługi w danym regionie. 

 

Ryzyko związane z funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej 

Sprawne funkcjonowanie systemów informatycznych Emitenta ma ogromne znaczenie dla działania całego 

przedsiębiorstwa. Nagłe awarie, utrata danych mogą narazić Emitenta na kosztowne naprawy i przestoje. 

Niesprawny system informatyczny może również przyczynić się do utraty zaufania klientów i pogorszyć wizerunek 

całej firmy. 

 

Ryzyko utraty wartości portfela inwestycji długoterminowej w akcje spółki PGE S.A. 

Emitent posiada w portfelu inwestycji długoterminowych akcje spółki Polskiej Grupy Energetycznej S.A. notowanej 

na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ilości 10.584 sztuk. Kurs zamknięcia 

przedmiotowych akcji wg stanu na dzień 31-12-2010r. wynosił 23,19 PLN, co w przeliczeniu na wartość inwestycji 

zamyka się kwotą 245.442,96 PLN. Istnieje ryzyko negatywnej zmiany wyceny rynkowej akcji spółki PGE S.A., co w 

konsekwencji doprowadzi do obniżenia wartości tej inwestycji i negatywnie wpłynie na osiągane przez Emitenta 

wyniki finansowe. Wycena akcji spółki PGE S.A. aktualizowana jest w okresach miesięcznych wg wartości rynkowej 

obowiązującej na ostatni dzień kalendarzowy każdego miesiąca. 

 

Ryzyko konkurencji na rynku usług świadczonych przez Emitenta. 

Na rynku usług w których specjalizuje się Emitent, działają również inne podmioty, bardziej dostrzegane przez 

klientów. Dotychczasowe działania Emitenta nie doprowadziły do takiej samej rozpoznawalności marki w porównaniu 

z liderami konkurencji w sektorze. Dalsze utrzymanie takiej polityki marketingowej mogłoby spowodować częściową 

utratę potencjalnych klientów. Właściwa  promocja zwiększy natomiast rozpoznawalność Emitenta, wpłynie 

pozytywnie na  jego wizerunek i w konsekwencji na sprzedaż oferowanych produktów. 

 

Ryzyko małej elastyczności produktowej 

Mała elastyczność produktów może spowodować zmniejszenie sprzedaży. Większa elastyczność produktowa 

przyczynia się do uniknięcia zjawiska sezonowości. W takim przypadku gdy jeden produkt w danym okresie 

przejawia mniejszą sprzedaż większa gama produktów pozwala na intensywniejsze skierowanie swej działalności na 
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inny produkt. 

Emitent w swojej strategii zauważa konieczność ciągłego rozwoju oraz dostosowywania swojej oferty do coraz 

bardziej wymagającego rynku. Pozyskanie kapitału poprzez emisję nowych akcji wpłynęło pozytywnie na wzrost 

konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. W celu zwiększenia elastyczności produktowej Emitent poszerza ofertę 

produktową w oparciu o przeprowadzone badania rynku, tak aby trafnie dostosować swoje produkty do oczekiwań 

płynących od klientów zarówno tych już istniejących jak i potencjalnych. 

W celu minimalizacji ryzyka Firma Wierzyciel S.A. monitoruje zmiany na rynku finansowym na bieżąco i modyfikuje 

oferowane produkty w celu podnoszenia ich atrakcyjności i skuteczności sprzedaży. 

 

Ryzyko wydłużenia procedur sądowo-egzekucyjnych 

Działalność Emitenta w dużej mierze wiąże się z koniecznością korzystania z dróg postępowania sądowego 

i komorniczego. Dochodzenie należności na drodze sądowej jest nierzadko długie i czasochłonne. Emitent nie może 

wykluczyć sytuacji, w której znaczne wydłużenie drogi egzekucyjnej przyczyni się do pogorszenia sytuacji finansowej 

Spółki. Emitent w swojej działalności bierze również pod uwagę możliwość wystąpienia sytuacji, w której ściągnięcie 

wszystkich wierzytelności stanie się niemożliwe. W celu zminimalizowania omawianego ryzyka Spółka bieżąco 

dokonuje odpowiednich odpisów aktualizujących należności oraz podejmuje wszelkie pozasądowe działania 

windykacyjne. Emitent zamierza także wykorzystywać w przyszłości e-sądy, celem mitygowania powyższego ryzyka. 

 

Ryzyko związane ze zmianami w regulacjach prawnych 

Zmiany przepisów prawnych mogą w istotny sposób wpłynąć na działalność Emitenta. Odmienna interpretacja prawa 

podatkowego przez Emitenta w stosunku do organów podatkowych może stać się przyczyną powstania 

nieprzewidzianych zobowiązań podatkowych i spowodować nadwyrężenie sytuacji finansowej Spółki. 

Emitent w toku prowadzonej działalności na bieżąco śledzi pojawiające się zmiany przepisów prawnych 

i dostosowuje swoją ofertę do zmiany  tych warunków. Emitent korzysta z pomocy wysoko wykwalifikowanych 

konsultantów i doradców w tym przede wszystkim z prawników i księgowych w celu zidentyfikowania zagrożeń 

wynikających ze zmian w regulacjach prawnych. 

 

Ryzyko niezrealizowania zakładanych prognoz finansowych 

Ze względu na dużą złożoność otoczenia w której działa Emitent nie ma całkowitej pewności, iż przyjęte prognozy 

finansowe zostaną w pełni zrealizowane. Spółka przygotowując prognozy sprzedaży przyjęła optymistyczny 

scenariusz obejmujący znaczny wzrost liczby nowych klientów. Nie można jednak wykluczyć, iż w trakcie roku może 

wystąpić szereg czynników, które uniemożliwią realizację określonych celów. Minimalizację zagrożenia 

niezrealizowania prognozy finansowej Emitent zamierza osiągnąć poprzez okresowy monitoring wyników 

finansowych celem zidentyfikowania możliwości i urealnienia założonych prognoz. 
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Ryzyko wahań rynkowych 

Istnieje ryzyko niekorzystnej zmiany wyniku finansowego z tytułu negatywnych uwarunkowań makroekonomicznych. 

W przypadku znacznego wzrostu inflacji środki finansowe Emitenta mogą ulec deprecjacji. Zła sytuacja ekonomiczna 

na rynku, może mieć negatywny wpływ na wartość portfela inwestycyjnego, co może się przełożyć na pogorszenie 

wyniku finansowego Spółki. W wypadku pogorszenia się sytuacji gospodarczej w Polsce i spowolnienia tempa 

rozwoju przedsiębiorstw, istnieje ryzyko obniżenia poziomu wypłacalności dłużników. 
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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 czy wartości kontraktów. 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 2008r. wraz ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 

293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany 

dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Poniżej przedstawiona jest informacja 

o zasadach ładu korporacyjnego, których Spółka nie stosowała w 2010 roku: 

L.p. Zasada 
Zakres 

stosowania Komentarz 

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, 
umożliwiać transmitowanie obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie 
internetowej. 

TAK 

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. 

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową 
i zamieszcza na niej: 

TAK 
 

3.3 opis rynku, na którym działa emitent, wraz 
z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, 

NIE Spółka wprowadziła przedmiotową zasadę w 
I kwartale 2011r. 

3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki, 
TAK 

Spółka wprowadziła przedmiotową zasadę w 
IV kwartale 2010r. 

3.7 zarys planów strategicznych spółki, NIE Spółka wprowadziła przedmiotową zasadę w 
I kwartale 2011r. 

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 

Spółka opublikowała prognozy w Dokumencie 
Informacyjnym w zakresie wysokości obliga 
pożyczkowego i wyniku finansowego netto. 
Prognoza dotyczy lat 2010 – 2012 i nie 
zawiera przyjętych założeń do prognoz. 
Spółka odniosła się do realizacji 
opublikowanych prognoz w Raporcie 
kwartalnym za IV kwartał 2010r. oraz 
niniejszym dokumencie rocznym. 
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9. 
9.1 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:  
informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń 
wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, 

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. Zarząd rozważa 
wprowadzenie tej zasady w przyszłości. 

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

W opinii Emitenta dane na temat 
wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy nie 
stanowią istotnej informacji dla Inwestorów, 
wpływającej na podejmowane przez nich 
decyzje finansowe. 

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni 
od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien 
zawierać co najmniej: 
� informacje na temat wystąpienia tendencji 

i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które 
w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości 
istotne skutki dla kondycji finansowej oraz 
wyników finansowych emitenta, 

� zestawienie wszystkich informacji 
opublikowanych przez emitenta w trybie raportu 
bieżącego w okresie objętym raportem, 

� informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli 
taka realizacja, choćby w części, miała miejsce 
w okresie objętym raportem, 

� kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia 
mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, 
które dotyczą emitenta i są istotne z punktu 
widzenia interesów inwestorów, w szczególności 
daty publikacji raportów okresowych, 
planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia 
subskrypcji, spotkań z inwestorami lub 
analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji 
raportu analitycznego. 

NIE 

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. 

 


