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I  INFORMACJE OGÓLNE 

 

Firma Spółki      ONICO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 

Siedziba Spółki     Warszawa (00-586), ulica Flory 3/2 

Numer identyfikacji podatkowej NIP  8842676222 

Numer identyfikacji REGON   020842574 

Podstawowa działalność:   sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 

Rejestracja Spółki    Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII  

      Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego 

      Numer KRS 0000371128 

Kapitał Zakładowy    144 600 złotych, w całości opłacony 

Organy Spółki   

 

     

II  OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

W 2021 r. ONICO S.A. w restrukturyzacji (dalej ONICO, Spółka) prowadziło działalność polegającą na 

sprzedaży gazu płynnego na terytorium RP w ramach posiadanej koncesji OPC.  

Opisywana działalność oparta jest na Infrastrukturze technicznej w postaci dwóch terminali 

przeładunkowych (morski w Gdyni i lądowy – w Narewce), które – na podstawie stosownych umów – 

ulokowane są w 100% spółce zależnej ONICO Gas Sp. z o.o. (obecnie Alpetrol Sp. z o.o.). ONICO S.A. 

współpracuje z zewnętrznymi przedsiębiorstwami spedycyjnymi i magazynowymi,  

by optymalizować ich koszty. 
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III ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ ONICO S.A., JAKIE NASTĄPIŁY W OKRESIE 

SPRAWOZDAWCZYM 

              W połowie 2019 roku ONICO wstrzymała swoją działalność i znalazła się w stanie upadłości, po 

cofnięciu finansowania jej działalności przez banki, w reakcji na ogłoszenie negatywnych wyników 

finansowych za 2018 r.  Na skutek działań nowego Zarządu Spółki został  

złożony wniosek  o otwarcie postępowania sanacyjnego i zabezpieczenie majątku w dniu 06 września 2019 

r.  oraz rozpoczęto działania restrukturyzacyjne w ramach całej grupy kapitałowej, zmierzające  do 

wznowienia działalności, oraz rozpoczęcia spłaty zaległych zobowiązań.   

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. 

Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych  z dnia 27.04.2020 r., ogłoszono otwarcie postępowania 

restrukturyzacyjnego. Zarządcą masy sanacyjnej został ustanowiony Pan Tycjan Saltarski (nr licencji. 127). 

W czerwcu 2020 r. Onico S.A. wznowiło prowadzenie działalności gospodarczej, Zarząd planuje 

kontynuację i zwiększenie skali prowadzonej działalności w kolejnych okresach. 

Zarząd informuje, iż  na dzień 16 września 2022 r. Sędzia komisarz wyznaczył termin Zgromadzenia 

Wierzycieli w celu głosowania nad układem w Onico na podstawie propozycji układowych złożonymi przez 

Spółkę w dniu 30 sierpnia 2022 r. Łącznie, bez podziału na grupy, głos oddali wierzyciele posiadający 

wierzytelności w kwocie 131.907.631,70 PLN. Za układem zagłosowało 107 wierzycieli z 128 głosujących. 

Zgodnie z dyspozycją art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne, aby 

przyjąć układ bez wymaganej większości w niektórych z grup wierzycieli konieczne jest uzyskanie 

większości 2/3 ogólnej sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom, która to suma w 

niniejszym postępowaniu stanowiła kwotę 87.929.627,29 PLN. Za układem głosowali wierzyciele 

posiadający sumę wierzytelności w kwocie 86.872.320,53 PLN.  W wyniku przeprowadzonego głosowania 

Sędzia-komisarz stwierdził, że układ nie został przyjęty wyłącznie z uwagi na nieuzyskanie wymaganej 

większości kapitałowej.  Spółka zamierza wieść zażalenie od postanowienia o umorzeniu postępowania 

sanacyjnego niezwłocznie po doręczeniu przedmiotowego postanowienia.  

 W dniu 28 października 2022 r. Zarząd powziął informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki decyzji administracyjnych w przedmiocie nałożenia na Spółkę kar pieniężnych w wysokości: 

1) 40.101.895,50 zł za brak zapewnienia w 2018 r. minimalnego udziału paliw odnawialnych, zawartych w 

paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu; 
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2) 28.622.544,94 zł za brak wykonania obowiązku dotyczącego minimalnego udziału paliw odnawialnych 

w 2019 r., o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych 

Spółka w terminie złożyła odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od decyzji 

administracyjnej Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary 

pieniężnej w wysokości 40.101.895,50 zł za brak wykonania obowiązku dotyczącego zapewnienia w 2018 

r. minimalnego udziału paliw odnawialnych, zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach 

transportu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych, jak również Spółka w terminie złożyła odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów od decyzji administracyjnej Prezesa URE w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej 

w wysokości 28.622.544,94 zł za brak wykonania obowiązku dotyczącego minimalnego udziału paliw 

odnawialnych w 2019 r., o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o biokomponentach. Ww. decyzjom 

Prezesa URE („Decyzje”) Spółka zarzuciła m.in. nieważność spowodowaną wszczęciem i prowadzeniem 

postępowania, a następnie skierowaniem kończącej go decyzji do podmiotu niebędącego stroną w 

sprawie (art. 156 § 1 pkt 2 i 4 k.p.a. w zw. z art. 311 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo 

restrukturyzacyjne. Do odwołań zostały dołączone liczne dowody, których Spółka nie mogła przedłożyć na 

wcześniejszym etapie postępowania. W celu ich pozyskania Spółka musiała m.in. zwrócić się do jej byłych 

pracowników i kontrahentów, co było bardzo czasochłonne. W opinii Spółki przedłożony materiał 

dowodowy pozwoli na uchylenie w całości decyzji o wymierzeniu kary, zaś jeżeli chodzi o rok 2019 

zmniejszenie kary o ok. 2 mln zł.  

 

1. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ 

INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE, BADAŃ I ROZWOJU ORAZ ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Spółka nie prowadzi działalności badawczej bowiem występuje w roli dystrybutora. Model biznesowy 

spółki nie wymaga wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.   

 

2. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 

Z uwagi na wstrzymanie finansowania spółki przez banki oraz zaprzestanie działalności w drugiej połowie 

2019 r.,  Onico wygenerowało istotną stratę w roku 2019.  Niemniej jednak otwarcie postępowania 

sanacyjnego, umożliwiło Spółce ponowne uruchomienie sprzedaży gazu płynnego w drugiej połowie 2020 

roku. Spółka w 2021 roku uzyskała przychody ze sprzedaży towarów na poziomie około 130 mln zł. 
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W roku 2022 oraz latach przyszłych Spółka zamierza kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej 

oraz osiągać przychody umożliwiające realizację procesu restrukturyzacji i dalszy rozwój Spółki.  

W dniu  

 

3. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH 

W okresie sprawozdawczym nie miało miejsca nabycie akcji własnych. 

4. POSIADANE ODDZIAŁY I ZAKŁADY 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała oddziałów własnych i zakładów. 

5. INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

Z uwagi na prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne Spółka nie wykorzystywała w ramach swoje 

działalności instrumentów finansowych.  

 

IV REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW 

Spółka planuje kontynuować działalność w oparciu o przedstawione założenia. Uwarunkowania rynkowe 

pozwalają optymistycznie planować działalność operacyjną. 

IV  ONICO SA w restrukturyzacji na rynku NewConnect 

Na dzień bilansowy, akcjonariuszami, którzy posiadają więcej niż 5% głosów na Zgromadzeniu Spółki byli: 

   Liczba akcji 

Udział % w 

kapitale 

zakładowym 

Liczba 

głosów 

Udział % w 

głosach WZ 

Capitale Tre Investments S.A. 605 000 40,77% 1 055 000 54,55% 

Lartiq Quantum Absolute Return  FIZ Lartiq 

Quantum Neutral FIZ Lartiq Polskie Perły FIZ 

zarządzane przez Lartiq TFI S.A. 385 780 25,99% 385 780 19,95% 

(w tym Lartiq Quantum Neutral FIZ) (190 136) (12,81%) (190 136) (9,83%) 

Pamela Sp. z o.o. 137 500 9,27% 137 500 7,11% 

Pozostali 355 772 23,97% 355 772 18,39% 

Razem 1 484 052 100% 1 934 052 100% 
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V  CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU 

DZIAŁALNOŚCI 

Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego stworzyło możliwości wznowienia działalności  

i dalszego rozwoju Spółki w restrukturyzacji. Rozwój ten jest możliwy z wykorzystaniem posiadanych przez 

spółkę zależną Alpetrol Sp. z o.o. (Onico Gas) dwóch kluczowych aktywów  

w postaci dwóch terminali – Terminal w Gdyni i Terminal Planta w Narewce, jak również  

w oparciu o rosnące trendy rynkowe w zakresie zapotrzebowania na gaz LPG. 

VI  PRZEDSTAWIENIE ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ 

W dniu 28 kwietnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. 

Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienia w przedmiocie otwarcia postępowania 

sanacyjnego w stosunku do Spółki. Sędzią-komisarzem został wyznaczony ASR Piotr Bartosiewicz. 

Zarządcą został wyznaczony Pan Tycjan Saltarski. Spółce został zaś pozostawiony zarząd w zakresie 

nieprzekraczającym zwykłego zarządu. 

 Funkcjonowanie i rozwój Spółki  znajdującej się w sanacji nierozerwalnie związane są z ponoszeniem 

ryzyk, niemniej jednak Spółka stara się minimalizować negatywne skutki i prawdopodobieństwo 

wystawienia strat spowodowanych poprzez identyfikowane ryzyka. Najistotniejsze ryzyka, które mogą 

mieć wpływ na wykonywanie założeń Planu Restrukturyzacyjnego to: 

Ryzyko związane z globalną sytuacją gospodarczą i pandemią Covid-19 

 

Ryzyko wystąpienia kolejnego lock downu spowodowanego pandemią Covid-19 Zarząd ocenia jako 

średnio istotne. Nieprzewidywalna jest jednak globalna sytuacja gospodarcza,  a co za tym idzie prognoza 

zapotrzebowania na konsumpcję gazu LPG. Wpływ jednak tego czynnika, w ocenie Zarządu, będzie miał 

istotny wpływ jedynie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zarząd przyjmuje, że w kolejnych latach cena 

zakupu gazu i jego konsumpcja będzie się utrzymywała na średnio optymistycznym poziomie. 

Ryzyko związane ze zmianą kursów walut 

Istotne zaburzenia w sytuacji gospodarczej mogą wpływać na znaczne różnice kursów walut, które mogą 

mieć wpływ na wyniki marżowe Onico. Na ryzyka kursowe Spółka ma ograniczony wpływ. 

 

Ryzyko związane ze zmianą ceny  paliwa 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia ponownego lockdownu, w skali europejskiej i krajowej, trudno 

oszacować. Średnioroczna prognoza cen gazu w 2021 r jest jednak w dużym stopniu zależna od konsumpcji 
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gazu używanego w instalacjach samochodowych- największym segmencie rynku LPG w Polsce. Wobec 

dalszego wzrostu ryzyka rozwoju sytuacji epidemiologicznej, należy założyć istotne ryzyko ograniczenia 

konsumpcji gazu LPG w tym segmencie rynku a tym samym ryzyko utrzymania ceny na średniorocznym 

poziomie 380 USD należy uznać za wysokie. 

Ryzyko związane z utratą kluczowej kadry menadżerskiej i znalezienia wykwalifikowanych 

pracowników 

Spółka zależy od działań osób pełniących funkcje kierownicze o dużym doświadczeniu zawodowym oraz 

ugruntowanych relacjach handlowych w branży. Istnieje ryzyko utraty przez Spółkę tych pracowników i 

niezastąpienia ich osobami o podobnych kwalifikacjach.  

Ryzyko związane z wojną w Ukrainie 

Innym istotnym zdarzeniem, które wystąpiło po dniu sprawozdawczym i ma wpływ na szeroko pojęty 

rynek paliw w Polsce, była napaść Rosji na Ukrainę. Skutkiem podjęcia działań wojennych było nałożenia 

sanacji Sankcje na Federację Rosyjską co na rynku wywołały obawy o dostępność produktów naftowych 

na rynku. Spółka Onico nie posiada koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ) i koncentruje się 

na handlu w oparciu o posiadaną koncesję na obrót gazem płynnym na terytorium Rzeczypospolitej. W 

efekcie współpracy z międzynarodowymi dostawcami w zakresie zakupu paliw i dużej dywersyfikacji 

źródeł dostaw bieżąca działalność handlowa Onico nie została zachwiana. 

. 

VII OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 

Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 

 za okres 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. 

Zarząd Spółki Onico S.A. w restrukturyzacji oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, sprawozdanie 

finansowe za okres 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021 r. zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 

września 1994 r.  o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.), oraz że odzwierciedla w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki, jak również, że wynik finansowy oraz 

sprawozdanie z działalności Spółki za w/w okres zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz jej 

sytuacji, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.  

 

Oświadczenie w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego  

za okres 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. 
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Zarząd Spółki ONICO S.A. w restrukturyzacji oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania 

finansowego za okres 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021 tj. KPW Audyt spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-350), ul. Tymienieckiego 25c/410, KRS 0000658344, został 

wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegły rewident dokonujący badania tego 

sprawozdania spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie  

z właściwymi przepisami prawa.  

 

Informacja na temat stosowania ładu korporacyjnego 

 

Oświadczenie ONICO S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na 

NewConnect" za rok 2021  

 

 

ZASADA 
TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 
UWAGI 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną 

politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem 

tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych 

technologii, zapewniających szybkość, 

bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. 

 

Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z 

tych metod, powinna zapewnić odpowiednią 

komunikację z inwestorami i analitykami, 

umożliwiać transmitowanie obrad walnego 

zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 

rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na 

stronie internetowej. 

 

TAK 

 
 

Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, 

jednakże nie przewiduje się transmitowania obrad WZ z 

wykorzystaniem sieci Internet, jak również rejestrowania przebiegu 

tych 

obrad. Powyższe podyktowane jest wysokimi kosztami realizacji takiej 

transmisji. 

 

 

Informacje dotyczące WZ i jego przebiegu Spółka będzie 

publikowała w postaci raportów bieżących i umieszczała na 

stronach internetowych. Akcjonariusze, którzy nie brali 

udziału w WZ będą mogli zapoznać się z 

zagadnieniami poruszanymi na WZ.  

 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 

informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 

perspektyw spółki oraz sposobu jej 

funkcjonowania 

TAK 

 

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową 

i zamieszcza na niej: 
TAK 

 

3.1.  podstawowe informacje o spółce i jej 

działalności (strona startowa), 
TAK 

 

3.2.  opis działalności emitenta ze 

wskazaniem rodzaju działalności, z 

której emitent uzyskuje najwięcej 

przychodów, 

TAK 

 

3.3.  opis rynku, na którym działa emitent, 

wraz z określeniem pozycji emitenta na 

tym rynku, 

TAK 
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3.4.  życiorysy zawodowe członków organów 

spółki, 
TAK 

 

3.5.  powzięte przez zarząd, na podstawie 

oświadczenia członka rady nadzorczej, 

informacje o powiązaniach członka rady 

nadzorczej z akcjonariuszem 

dysponującym akcjami 

reprezentującymi nie mniej niż 5% 

ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu spółki, 

TAK 

 

3.6.  dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7.  zarys planów strategicznych spółki, TAK 
Informacje te są publikowane w raportach okresowych. 

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 

Rozwój Spółki oraz sytuacja rynkowa w chwili obecnej nie pozwala na 

precyzyjne wskazanie prognozowanych parametrów finansowych. 

3.9.  strukturę akcjonariatu emitenta, ze 

wskazaniem głównych akcjonariuszy 

oraz akcji znajdujących się w wolnym 

obrocie, 

TAK 

 

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest 

odpowiedzialna w spółce za relacje 

inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

TAK 

 

3.11. (skreślone)  
TAK 

 

3.12. opublikowane raporty bieżące i 

okresowe, 
TAK 

 

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji 

finansowych raportów okresowych, dat 

walnych zgromadzeń, a także spotkań z 

inwestorami i analitykami oraz 

konferencji prasowych, 

TAK 

 

3.14.    informacje na temat zdarzeń 

korporacyjnych, takich jak wypłata 

dywidendy, oraz innych zdarzeń 

skutkujących nabyciem lub 

ograniczeniem praw po stronie 

akcjonariusza, z uwzględnieniem 

terminów oraz zasad przeprowadzania 

tych operacji. Informacje te powinny być 

zamieszczane w terminie 

umożliwiającym podjęcie przez 

inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

TAK 

 

3.15. (skreślone)  
TAK 

 

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw 

objętych porządkiem obrad, zadawane 

przed i w trakcie walnego zgromadzenia, 

TAK 
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wraz z odpowiedziami na zadawane 

pytania, 

3.17. informację na temat powodów 

odwołania walnego zgromadzenia, 

zmiany terminu lub porządku obrad 

wraz z uzasadnieniem, 

TAK 

 

3.18. informację o przerwie w obradach 

walnego zgromadzenia  

i powodach zarządzenia przerwy, 

TAK 

 

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym 

spółka podpisała umowę o świadczenie 

usług Autoryzowanego Doradcy ze 

wskazaniem nazwy, adresu strony 

internetowej, numerów telefonicznych 

oraz adresu poczty elektronicznej 

Doradcy, 

TAK 

 

3.18. Informację na temat powodów 

odwołania walnego zgromadzenia, 

zmiany terminu lub porządku obrad 

wraz z uzasadnieniem  

TAK 

  

3.19 Informację na temat podmiotu, z którym 

spółka podpisała umowę o świadczenie 

usług Autoryzowanego Doradcy ze 

wskazaniem nazwy, adresu strony 

internetowej, numerów telefonicznych 

oraz adresu poczty elektronicznej 

doradcy  

TAK  

 

3.20  Informacje na temat podmiotu, który 

pełni funkcję animatora rynku  
TAK 

 

3.21 dokument informacyjny (prospekt emisyjny) 

spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 

12 miesięcy. 

TAK  

 

3.22 (skreślony)  
 

 

Informacje zawarte na stronie internetowej 

powinny być zamieszczane w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. 

Emitent powinien dokonywać aktualizacji 

informacji umieszczanych na stronie 

internetowej. W przypadku pojawienia się 

nowych, istotnych informacji lub wystąpienia 

istotnej zmiany informacji umieszczanych na 

stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać 

przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK  

 

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, 

według wyboru emitenta, w języku polskim lub 

angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny 

być zamieszczane na stronie internetowej co 

najmniej w tym samym języku, w którym 

następuje ich publikacja zgodnie z przepisami 

obowiązującymi emitenta  

TAK 
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5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów 

indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją 

stroną korporacyjną powinna wykorzystywać 

indywidualną dla danej spółki sekcję relacji 

inwestorskich znajdującą na stronie 

www.gpwinfostrefa.pl. 

NIE 

Spółka nie wykorzystuje obecnie indywidualnej sekcji relacji 

inwestorskich znajdującą się na stroniewww.GPWInfoStrefa.pl, 

jednakże zapewnia pełen dostęp do informacji poprzez prowadzenie 

działu „Relacje Inwestorskie” na stronie www.onico.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 z Autoryzowanym 

Doradcą 

TAK 

 

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

w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla 

wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę 

swoich obowiązków, emitent niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego 

Doradcę.  

TAK 

 

8.Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu 

Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 

informacji niezbędnych do wykonywania 

obowiązków Autoryzowanego Doradcy.  

TAK 

 

9.Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1.  informację na temat łącznej wysokości 

wynagrodzeń wszystkich członków 

zarządu i rady nadzorczej, 

TAK 

 

9.2.  informację na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy 

otrzymywanego od emitenta z tytułu 

świadczenia wobec emitenta usług w 

każdym zakresie.  

NIE  

Wysokość wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest informacją 

poufną zawartą w umowie. Emitent nie publikuje takich informacji bez 

zgody Autoryzowanego Doradcy. 

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 

uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w 

składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej 

odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie 

walnego zgromadzenia. 

TAK 

 

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy 

współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien 

organizować publicznie dostępne spotkanie  

z inwestorami, analitykami i mediami. 

NIE 

Spółka na bieżąco udziela informacji inwestorom, analitykom i mediom. 

12. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji 

akcji z prawem poboru powinna precyzować 

cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub 

zobowiązać organ do tego upoważniony do 

ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa 

poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie 

decyzji inwestycyjnej. 

TAK 

 

13. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny 

zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu 

czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi 

określone zdarzenia korporacyjne a datami, w 

TAK 

 

http://www.gpwinfostrefa.pl/
http://www.onico.pl/
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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  

TAK 

 

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień 

wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, 

aby czas przypadający pomiędzy nimi był 

możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie 

dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie 

dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami 

wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

TAK 

 

15. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie 

wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać 

tylko takie warunki, których ewentualne 

ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa 

do dywidendy. 

TAK 

 

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 

Z uwagi na stosowany model biznesowy raporty miesięczne nie 

odzwierciedlają sytuacji finansowej spółki 

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta 

obowiązku informacyjnego określonego w 

Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu („Informacje bieżące i 

okresowe przekazywane w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect”) 

TAK 
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emitent powinien niezwłocznie opublikować, w 

trybie właściwym dla przekazywania raportów 

bieżących na rynku NewConnect informacje 

wyjaśniająca zaistniałą sytuację.  

17. (skreślony)   
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