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1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej HORTICO SA.  

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej jest HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu. Na dzień 31 
grudnia 2020 roku Grupę Kapitałową tworzyły HORTICO SA jako jednostka dominująca oraz: 

⎯ Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie 
Mazowieckim (PNOS sp. z o.o., PNOS),  

⎯ HORTICO Deutschland GmbH z siedzibą w Guben.  

 

 

 

A. HORTICO S.A. 

HORTICO SA, tj. spółka dominująca grupy kapitałowej wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod 
numerem KRS 0000308997. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  
Spółce nadano numer statystyczny REGON 020778379 oraz NIP PL 8942944952.  
Siedziba Spółki mieści się: 52-437 Wrocław przy ulicy Giełdowej 12H. 

   Przedmiotem działalności Spółki jest m.in.: 

⎯ handel hurtowy, detaliczny oraz komisowy środkami ochrony roślin, nawozami, nasionami i innymi 
produktami pochodzenia krajowego oraz zagranicznego do produkcji rolnej i ogrodniczej, 

⎯ urządzanie i utrzymywanie terenów zielonych, 

⎯ handel hurtowy, detaliczny i komisowy roślinami ozdobnymi pochodzenia krajowego 
i zagranicznego, 

⎯ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet towarami do 
produkcji rolnej i ogrodniczej,  

⎯ serwisowanie i naprawa maszyn i urządzeń oraz narzędzi do produkcji rolnej oraz ogrodniczej. 
Sprawozdanie finansowe spółki za 2020r. zostało zbadane przez biegłego rewidenta. 

B. Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa sp. z o.o.  

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000504994. Spółce nadano numer 
statystyczny REGON 022407374 oraz NIP PL 8943052641. Siedziba spółki mieści się w Ożarowie 
Mazowieckim przy ulicy Żeromskiego 3. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 300.000,00 zł 
(6.000 udziałów o jednostkowej wartości nominalnej 50,00 zł). HORTICO SA posiada 5.999 udziałów o 
wartości nominalnej 299.950,00 zł uprawniających do 99,98% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Jeden 
udział o wartości nominalnej 50,00 zł należy do Pana Pawła Kolasy.  

W całym 2020 roku, Zarząd spółki był jednoosobowy i w jego skład wchodził Pan Robert Bender – Prezes 
Zarządu. Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. 
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Przedmiotem działalności Spółki jest m.in.: 

⎯ uprawa roślin, 

⎯ rozmnażanie roślin, 

⎯ handel hurtowy, detaliczny nasionami, roślinami, środkami ochrony roślin, nawozami i innymi 
produktami pochodzenia krajowego oraz zagranicznego do produkcji rolnej i ogrodniczej. 

Przez cały 2020 rok Spółka prowadziła działalność w zakresie reprodukcji materiału nasiennego (przede 
wszystkim na podstawie umów kontraktacyjnych związanych z produkcją nasienną odmian własnych), 
konfekcjonowania nasion oraz działalność handlową w obszarze nasiennym. Działalność produkcyjna 
Spółki była prowadzona w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 110. Zespół handlowy działał w Ożarowie 
Mazowieckim przy ul. Żeromskiego 3, zaś zespół przedstawicieli handlowych Spółki prowadził działalność 
na terenie Polski. Poniżej przedstawiono podział Polski na regiony obsługiwane przez poszczególnych 
przedstawicieli handlowych Spółki.  

 

PNOS sprzedaje swoje towary również na rynkach zagranicznych. Wielkość sprzedaży PNOS na tych 
rynkach wynosi około 300 – 500 tys. zł rocznie. PNOS eksportuje nasiona na Białoruś, do Azerbejdżanu 
oraz do krajów bałtyckich. 
PNOS to jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków towarowych na rynku nasiennym z tradycjami 
sięgającymi roku 1951. Spółka posiada ponad 130 odmian własnych warzyw, a w ofercie przedstawia 
ponad 1.400 pozycji warzyw i kwiatów, które dedykowane są na rynek profesjonalny i hobbystyczny. Spółka 
posiada laboratorium, które pracuje w oparciu o międzynarodowe normy ISTA, wykonując ponad 14 tysięcy 
analiz rocznie. Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i  Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim 
Sp. z o.o. jest dystrybutorem nasion: Moravoseed (Czechy), ZKI (Węgry), Semilas Fito (Hiszpania) 
oraz Graines Voltz (Francja) – na rynek profesjonalny.  
PNOS  posiada następujące oddziały funkcjonalne: 

⎯ Zarząd i pion handlowy – ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki; 

⎯ Zakład produkcyjny, magazyn,  laboratorium, centrum sprzedaży internetowej ePNOS – ul. 
Zemborzycka 110, 20-445 Lublin; 

PNOS działa w dwóch podstawowych kanałach sprzedażowych:  

⎯ kanał tradycyjny; 

⎯ kanał nowoczesny. 
PNOS obsługuje w kanale tradycyjnym – ponad 100 hurtowni, zaś w kanale nowoczesnym kilkanaście 
podmiotów.  
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PNOS obsługuje swoich Klientów poprzez: 

⎯ Biuro Obsługi Klienta;  

⎯ Grupę Przedstawicieli Handlowych, którzy działają na terenie całego kraju; 

⎯ Doradców dedykowanych do rynku profesjonalnego; 

⎯ Sklep internetowy – www.ePNOS.pl 
PNOS sprzedaje produkty hobbystyczne i profesjonalne.  
Do podstawowych grup produktów PNOS należą nasiona warzyw, kwiatów i ziół. W obszarze hobbystycznym 
produkty PNOS są zgrupowane w programach nasiennych: 

1. Program nasion tradycyjnych: 

⎯ warzywa; 

⎯ kwiaty; 

⎯ zioła. 
2. Program nasion marketowych. 
3. Programy: 

⎯ nasion otoczkowanych; 

⎯ nasion roślin miododajnych; 

⎯ zioła;  

⎯ kiełki; 

⎯ ogrodowa apteka; 

⎯ nasiona na taśmie; 

⎯ nasiona na taśmie z nawozem; 

⎯ nasiona na taśmie z hydrożelem; 

⎯ nasiona inkrustowane. 
PNOS w ofercie posiada również inne produkty ogrodnicze w tym: nasiona traw, dymkę, róże, nawozy, itp. 
Od dnia 1 lipca 2014 roku wyniki finansowe spółki są konsolidowane. Sprawozdania finansowe spółki za 
rok 2020 zostało zbadane przez biegłego rewidenta. 
  

C. HORTICO Deutschland GmbH  

W dniu 16 kwietnia 2013 roku podpisano akt zawiązania spółki HORTICO Deutschland GmbH. Wpis do 

rejestru przedsiębiorców tej spółki nastąpił 11 lipca 2013 roku. Wszystkie udziały tej spółki zostały objęte 

przez HORTICO SA. Zarząd spółki jest jednoosobowy, Prezesem Zarządu jest Paweł Kolasa. W spółce 

nie powołano Rady Nadzorczej. HORTICO Deutschland GmbH nie zostało objęte konsolidacją, kierując 

się zasadą zawartą w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zgodnie z którą 

jednostki zależnej można nie obejmować konsolidacją, jeśli jej dane finansowe są nieistotne dla 

przedstawienia sytuacji finansowej i majątkowej. Kapitał zakładowy HORTICO Deutschland GmbH 

wynosi 25.000,00 Euro. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu działalność HORTICO Deutschland 

GmbH jest nieistotna dla Grupy Kapitałowej HORTICO, a wyniki spółki nie są konsolidowane i nie były 

badane przez biegłego rewidenta. 

D. Zakup OGROFOL sp. z o.o. w dniu 4 stycznia 2021r. 

W dniu 4 stycznia 2021r. HORTICO S.A. zawarła ze wspólnikami OGROFOL sp. z o.o. z siedzibą we 
Włoszakowicach umowę sprzedaży udziałów. W wyniku zawartych umów HORTICO S.A. stało się 
właścicielem 100 udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników OGROFOL. Cena nabycia udziałów wyniosła 1,25 mln zł.  
Po dokonaniu zakupu OGROFOL Sp. z o.o. struktura Grupa Kapitałowej HORTICO przedstawia się 

następująco: 

http://www.epnos.pl/
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OGROFOL sp. z o.o. 

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000202255. Wpisu dokonał Sąd 
Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
Spółce nadano numer statystyczny REGON 411546844 oraz NIP 6972126855.  
Siedziba spółki mieści się we Włoszakowicach przy ulicy Grotnickiej 4 B. 
Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (100 udziałów o jednostkowej wartości 
nominalnej 500,00 zł). HORTICO SA posiada 100% udziałów uprawniających do 100% głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników.  
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd spółki jest dwuosobowy, a w jego skład wchodzą: 
Paweł Kolasa – Prezes Zarządu i Kinga Kazubowska – Talaga – Członek Zarządu. 
Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. 
OGROFOL prowadzi działalność w zakresie hurtowego i detalicznego handlu artykułami do produkcji 
ogrodniczej, a jej główną linią biznesową jest oferowanie folii ogrodniczych pod własną marką. 

 

2. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej HORTICO SA.  

Poniższa tabela obrazuje zatrudnienie (wg zawartych umów o pracę) w Grupie Kapitałowej HORTICO na 

dzień 31 grudnia 2020 roku.  

 

Oprócz w/w umów w Grupie funkcjonują również inne formy zatrudnienia lub współpracy, i tak:  

⎯ na koniec 2020r. w HORTICO SA funkcjonowało 12 umów zleceń, w ciągu 2020r. HORTICO SA 
współpracowała z kilkoma osobami na podstawie umów b2b, 

⎯ na koniec 2020 roku PNOS sp. z o.o. zatrudniał 9 osób na podstawie umów zlecenia, dodatkowo 
Prezes Zarządu wykonywał swoją funkcję na podstawie powołania, zaś 4 osoby współpracowały z 
PNOS na podstawie umów b2b, 

⎯ Prezes Zarządu HORTICO Deutschland GmbH wykonuje swoje obowiązki na zasadzie 
powołania. 
 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w OGROFOL Sp. z o.o. zatrudnionych jest 18 osób.  
 

3. Organy Spółki dominującej. 

W całym roku 2020 (oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania) skład organów zarządzających i 
nadzorczych przedstawiał się następująco: 
 
Zarząd: 
Paweł Kolasa – Prezes Zarządu,  
Andrzej Guszał – Wiceprezes Zarządu,  
Kinga Kazubowska-Talaga – Członek Zarządu. 

Spółka Liczba zatrudnionych

HORTICO SA 130

PNOS sp. z o.o. 52
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W/w członkowie Zarządu zostali powołani na nową 3 letnią kadencję uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 
17 czerwca 2020r. Nowa kadencja Zarządu rozpoczęła się 30 czerwca 2020 roku. 
 
Rada Nadzorcza: 
Urszula Bender – Przewodnicząca Rady, 
Łukasz Kononowicz – Zastępca Przewodniczącego Rady,  
Anna Chmura – Członek Rady, 
Marcin Matuszczak – Członek Rady, 
Tomasz Magiera – Członek Rady. 
 
W/w członkowie Rady zostali powołani na nową 3 letnią kadencję uchwałami Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2020r. 
 
Bieżąca kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej kończy się wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022r. 

 

4. Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej HORTICO SA w 2020r.  

W roku 2020 łączne wynagrodzenie Zarządu wyniosło brutto: 531.842,21 zł. Członkowie  Zarządu 
otrzymali odpowiednio: 

⎯ Paweł Kolasa – Prezes Zarządu: 190.262,80 zł brutto, w tym: 158.400,00 zł z tytułu pełnienia 
funkcji w Zarządzie i 31.862,80 zł z tytułu umowy o pracę; 

⎯ Andrzej Guszał – Wiceprezes Zarządu 184.541,12 zł brutto, w tym: 152.400,00 zł z tytułu pełnienia 
funkcji w Zarządzie i 32.141,12 zł z tytułu umowy o pracę; 

⎯ Kinga Kazubowska-Talaga – Członek Zarządu: 157.038,29 zł brutto, w tym: 108.120,00 z tytułu 
pełnienia funkcji w Zarządzie i 48.918,29 zł z tytułu umowy o pracę. 

Od chwili powstania HORTICO S.A. żaden z członków Rady Nadzorczej HORTICO S.A. nie otrzymuje 

wynagrodzenia z tytułu prac w Radzie. 

W PNOS w roku 2020 łączne wynagrodzenie Zarządu spółki wyniosło 12.000,00 zł brutto (przez cały rok 

2020 Zarząd spółki był jednoosobowy: Robert Bender – Prezes Zarządu  - otrzymał 12.000,00 zł brutto). 

5. Struktura akcjonariatu HORTICO SA oraz  kształtowanie się kursu akcji HORTICO SA w 

2020 roku.  

Kapitał zakładowy HORTICO S.A. wyniósł na dzień bilansowy 31 grudnia 2020r. 5.871.545,00 zł. i dzielił 
się na 11.743.090 akcji (9.384.090 serii A; 1.800.000 serii B; 559.000 serii C) na okaziciela o wartości 
nominalnej 0,50 zł każda. Wszystkie akcje Spółki są wprowadzone do obrotu na rynku New Connect 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych.  
Poniżej zaprezentowano strukturę akcjonariatu Spółki: 

 

Akcjonariusz Liczba akcji 
[%] akcji i  

głosów na WZA 

Paweł Kolasa 5 318 491 45,29% 

Andrzej Guszał 2 635 137 22,44% 

Robert Bender 1 412 544 12,03% 

Santander Inwestycje Sp. z o.o. 749 918 6,39% 

Urszula Bender 86 928 0,74% 

Pozostali akcjonariusze 1 540 072 13,11% 

Razem 11 743 090 100,00% 
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Główni akcjonariusze HORTICO SA są związani bezpośrednio ze Spółką: Panowie Paweł Kolasa i Andrzej 

Guszał są członkami Zarządu HORTICO SA, odpowiednio jako Prezes i Wiceprezes Zarządu (HORTICO 

SA kontynuuje działalność gospodarczą rozpoczętą przez nich na początku lat 90-tych XX wieku); Pan 

Robert Bender był założycielem HORTICO SA, a obecnie jest Prezesem Zarządu spółki zależnej tj. PNOS; 

Pani Urszula Bender jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej HORTICO SA. Santander Inwestycje sp. z o.o. 

jest inwestorem finansowym. Pozostali to free float notowany na New Connect (akcjonariusze poniżej 5% 

akcji i głosów na WZA). 

Poniżej przedstawiono kształtowanie się kursu akcji HORTICO SA notowanych na New Connect w okresie 
styczeń-grudzień 2020r.  

 

 

6. Istotne zdarzenia wpływające na działalność jednostki dominującej oraz jednostek 

objętych konsolidacją, jakie nastąpiły w okresie obrotowym, a także po jego zakończeniu, 

do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.  

 
Zdarzenia dotyczące HORTICO SA: 

⎯ marzec 2020 – w Polsce rozpoczyna się pandemia koronawirusa, HORTICO wprowadziło środki 
ostrożnościowe z tym związane;  

⎯ 25 maj 2020r. – HORTICO podpisało w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bielanach Wrocławskich za kwotę 959 400 
zł brutto; 

⎯ 17 czerwca 2020r. – Rada Nadzorcza Spółki powołała zarząd V Kadencji. Do zarządu spółki 
powołano p. Pawła Kolasę – Prezesa Zarządu, p. Andrzeja Guszała – Wiceprezesa Zarządu,               
p. Kingę Kazubowską – Talaga – Członka Zarządu. Skład Zarządu Spółki pozostał bez zmian; 

⎯ 30 czerwca 2020r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmiany statusu 
Spółki w przedmiocie wprowadzenia kapitału docelowego – celem tego podwyższenia jest realizacja 
programu motywacyjnego skierowanego do członków organów Spółki i Grupy kapitałowej, 
pracowników i współpracowników; 

⎯ 30 czerwca 2020 r. – odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które m.in. 
uchwaliło wypłatę dywidendy w kwocie 0,05 zł brutto na 1 akcję (łączna wartość dywidendy 
wyniosła ok. 0,59 mln zł). Termin wypłaty dywidendy został wyznaczony na dzień 30 lipca 2020r;  

⎯ 30 czerwca 2020r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o wyborze na kolejną 
kadencję członków Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby: p. 
Urszula Bender, p. Anna Chmura, p. Łukasz Kononowicz, p. Marcin Matuszczak, p. Tomasz 
Magiera. Skład Rady Nadzorczej Spółki pozostał bez zmian; 
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⎯ 28 lipca 2020r. –   została podpisana przez HORTICO S.A. przedwstępna umowa sprzedaży 
nieruchomości  obejmującej prawo wieczystego użytkowania działek oznaczonych numerami 
100/1 oraz 100/2 o łącznym obszarze 2,1684 ha położonych w Duchnicach, gmina Ożarów 
Mazowiecki przy ul. Żeromskiego 3  wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków. 
Drugą stroną Umowy przedwstępnej jest „ARCHE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 
Przedmiotowa nieruchomość wchodziła w skład nabytego od Syndyka Przedsiębiorstwa 
Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim. Na warunkach zawartych 
w umowie przedwstępnej Spółka zobowiązała się sprzedać, a nabywca zobowiązał się kupić 
nieruchomość za cenę w kwocie 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych) netto. 
Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie wyznaczonym Spółce przez 
kupującego (po spełnieniu warunków) z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, nie później 
jednak niż w terminie do dnia 31 grudnia 2022r; 

⎯ 5 sierpnia 2020r. – doręczono do HORTICO S.A. postanowienie Sądu Rejonowego dotyczące 
zmiany w Statucie Spółki w zakresie kapitału docelowego w kwocie 587.154,50 zł przyjęte uchwałą 
na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2020r;  

⎯ 15 październik 2020r. – Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu 
programu motywacyjnego HORTICO S.A. wynikającego z uchwały Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 30.06.2020r w sprawie zmiany statutu w zakresie wprowadzenia kapitału 
docelowego; 

⎯ 21 października 2020r. – HORTICO S.A. zawarło umowę inwestycyjną z Ogrofol Sp. z o.o. 
dotyczącą badania stanu prawnego, finansowego oraz organizacyjnego firmy Ogrofol Sp. z o.o. 
Celem umowy inwestycyjnej było określenie warunków nabycia 100% udziałów przez HORTICO 
S.A. w Ogrofol Sp. z o.o.  Badanie zakończyło się pomyślnie.  W dniu 4 stycznia 2021r HORTICO 
S.A. nabyło od właścicieli Ogrofolu Sp. z o.o. 100% udziałów i stało się właścicielem tego 
podmiotu. Łączna cena nabycia wszystkich udziałów wyniosła 1,25 mln zł;  

⎯ 30 październik 2020r. – HORTICO S.A. zawarło z Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno-
Spożywczego S.A. z siedzibą we Wrocławiu porozumienie dotyczące sprzedaży hali handlowo-
magazynowej położonej we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 12 H, stanowiącej własność Spółki, 
a posadowionej na gruncie należącym do DCHRS S.A. oraz wynajmu tej hali przez HORTICO 
S.A. Cenę sprzedaży hali określono na kwotę 1.135.200,00 zł netto. Ostatecznie w dniu 14 grudnia 
2020r. zostały spełnione wszystkie warunki wynikające z w/w porozumienia pomiędzy HORTICO 
S.A. oraz DCHRS – w wyniku czego HORTICO SA sprzedała i wynajęła na 15 lat przedmiotową 
halę; 

⎯ 1 listopada 2020r – HORTICO S.A. w konsekwencji zawarcia z ING aneksu do umowy 
kredytowej dotyczącej finansowania obrotowego, zwiększyło limit finansowania kredytem w 
rachunku bieżącym. Nowy maksymalny limit został ustalony na poziomie 22 mln zł. W 
poszczególnych okresach poziom finansowania jest skorelowany z potrzebami finansowymi Spółki 
w danym okresie roku obrotowego; 

⎯ 14 maja 2021r. – Spółka dokonała przedterminowej całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego 
udzielonego jej na zakup Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa. 
 

Zdarzenia dotyczące PNOS: 

⎯ 3 stycznia 2020 roku – PNOS po raz kolejny w trwającym sezonie nasiennym wziął udział 
w Targach zatowarowaniowych u swojego Dystrybutora. Tym razem swoją ofertę mógł 
zaprezentować w Góralskim Dworku w Łodygowicach na zaproszenie firmy BRATEK.  

⎯ 10 stycznia 2020 roku – PNOS uczestniczył w targach zorganizowanych przez firmę 
FLORADA w Centrum Konferencyjnym Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim. 

⎯ 15 – 16 stycznia 2020 roku – PNOS uczestniczył w jubileuszowej 10 edycji specjalistycznej 
wystawowej imprezy sadowniczo-warzywniczej TSW. Impreza miała miejsce w Centrum 
Wystawowym Warsaw EXPO Nadarzyn.  

⎯ 07 marca 2020 roku – odbyły się pierwsze urodziny Pszczółki w Krotoszynie. Z tej okazji 
został zorganizowany dzień otwarty, któremu patronował PNOS.  
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⎯ Marzec 2020 roku – w Polsce rozpoczyna się pandemia koronawirusa, PNOS wprowadził 
środki ostrożnościowe z tym związane.    

⎯ 23 kwietnia 2020 roku – w wydaniu Wysokich Obcasów Extra, które było w sprzedaży od 
dnia 23.04, znaleźć można było nasiona PNOS. Miało to związek z akcją uratuj pszczoły 
prowadzoną przez Wysokie Obcasy Extra.  

⎯ 30 maja 2020 roku – odbyły się pierwsze urodziny Pszczółki w Zakopanym, w wydarzeniu 
zorganizowanym z tej okazji uczestniczył PNOS.  

⎯ Lato 2020 roku – PNOS został partnerem w akcji Dziennika Wschodniego – wyboru 
„Działkowca Roku” w Lublinie. Plebiscyt miał na celu pokazanie uroku ogródków działkowych 
jako miejsca wypoczynku, relaksu oraz sposobu na zdrowe warzywa i owoce.  

⎯ 18 lipca 2020 roku – PNOS wziął udział w Kłeckim Dniu Ogródka 2020. 

⎯ 26 – 27 września 2020 roku – odbyły się targi mieszkaniowe w EXPO Kraków, podczas 
których zorganizowane zostały Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze. PNOS w trakcie tego 
wydarzenia  zaprezentował szeroką gamę nasion, traw oraz nawozów. 

⎯ 03 październik 2020 roku – miało miejsce rozstrzygnięcie III edycji konkursu ogrodniczego 
pt.: „Najpiękniejsza rabata / najpiękniejszy balkon / najbardziej urokliwy zakątek 
ogrodu” – którego organizatorem było „Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Leszno”. PNOS był 
jednym z głównych sponsorów wydarzenia.  

⎯ Jesień 2020 roku – PNOS wzmacnia swój udział w profesjonalnym rynku nasiennym 
wchodząc w kooperację – dystrybucję nasion węgierskiej firmy nasiennej ZKI 
Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. z siedzibą w Ketskemet na Węgrzech. Firma ZKI 
powstała w 1943 r. i po wielu przeobrażeniach jest obecnie liderem w hodowli i nasiennictwie 
takich gatunków jak: papryka, ogórek, groch, kukurydza cukrowa i arbuz. 

⎯ Jesień 2020 roku –  PNOS podpisał umowę o dystrybucji na terenie Polski od sezonu 
2020/2021 nasion firmy Semillas Fito (hiszpańska firma hodowlano-nasienna, której początki 
sięgają XIX wieku). 

7. Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej HORTICO w roku 2021.  

W roku 2021 Grupa Kapitałowa HORTICO S.A. będzie koncentrowała się na optymalnym wykorzystaniu 

posiadanego znacznego potencjału gospodarczego. Grupa nie wyklucza rozwoju poprzez akwizycje o ile 

pojawią się interesujące cele przejęć.    

Zamiarem HORTICO SA jest koncentracja  na dalszym zwiększeniu skali sprzedaży oraz utrzymaniu marż 

osiągniętych w 2020 roku. Wzrostu sprzedaży HORTICO SA spodziewa się przede wszystkim w obszarze 

hobby (centra ogrodnicze i hurtownie), w obszarze profi spółka koncentrować się będzie na utrzymaniu i 

rozwoju współpracy z podmiotami o dobrej kondycji finansowej. Zamiarem Spółki jest także zmniejszanie 

zadłużenia oprocentowanego i obniżanie kosztów finansowych z tego tytułu.  

W ostatnich 3 latach przychody PNOS wzrosły o ok. 100%, ambicją PNOS jest dalszy dynamiczny wzrost 
przychodów ze sprzedaży przy zachowaniu parametrów rentowności, przy czym rok 2021 PNOS zamierza 
wykorzystać również na uporządkowanie struktur organizacyjnych, procedur działania oraz poprawę bazy 
magazynowo-sprzętowej. Zamiarem PNOS jest zwiększanie swojej obecności zarówno w kanale 
nowoczesnym jak i tradycyjnym. 
 
Zamiarem OGROFOL Sp. z o.o. jest uzyskanie w 2021r. lepszych parametrów rentowności niż w 2020r. 
Ponadto rok 2021 dla OGROFOL będzie rokiem integracji działania z Grupą. 
 

8. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa. 

Poniżej zaprezentowano tabelę z wybranymi pozycjami finansowymi ze sprawozdania skonsolidowanego 

podsumowującymi działalność Grupy Kapitałowej HORTICO SA (przedmiotem konsolidacji są wyniki 

HORTICO SA i PNOS) za okres od 1 stycznia – do 31 grudnia 2020r. – w porównaniu do analogicznego 

okresu roku ubiegłego. 
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Wyniki Grupy Kapitałowej HORTICO SA za cały 2020 r. oceniamy jako bardzo dobre.  W okresie od          
1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Grupa Kapitałowa HORTICO SA osiągnęła 129,7 mln zł przychodów 
ze sprzedaży, co stanowi ponad 19% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 
Procentowo wolniej od przychodów rosły koszty działalności operacyjnej, co pozwoliło Grupie na istotną 
poprawę marż ze sprzedaży. W okresie całego 2020r Grupa wypracowała: 

• 11,5 mln zł zysku na sprzedaży (wzrost o 135,3%), 

• 8,5 mln zł EBIT (wzrost o 175%), 

• 10,6 mln zł EBITA (wzrost o 94%), 

• 6,3 mln zł zysku netto (wzrost o 251,3%). 
W okresie całego 2020r. Grupie udało się uzyskać bardzo dobrą marżowość prowadzonej działalności, w 
szczególności na poziomie rentowności sprzedaży (8,84%). W 2020r. w ocenie Zarządu bardzo dobrze 
wypada również zwrot na kapitale własnym - ROE wynosiło 20,42%.  
Kapitały własne Grupy na koniec 2020 roku osiągnęły wartość 30,6 mln zł. Grupa pomimo wzrostu skali 
działalności praktycznie nie zwiększyła poziomu zobowiązań. Jednocześnie w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego spadł poziom finansowania Grupy kredytami bankowymi. Poziom zobowiązań 
krótkoterminowych z tytułu kredytów spadł o ponad 43%.  
Pozycja finansowa Grupy jest dobra: suma zapasów, należności krótkoterminowych oraz inwestycji 
krótkoterminowych przewyższa poziom zobowiązań krótkoterminowych (w tym w szczególności 
handlowych). Grupa posiada wysoki dodatni poziom kapitału obrotowego, co przekłada się na dobrą 
kondycję płynnościową Grupy.  
W wynikach finansowych Grupy coraz większe znaczenie mają wyniki generowane przez PNOS. Od 
momentu nabycia Przedsiębiorstwa PNOS przez HORTICO S.A. w 2015r, PNOS systematycznie zwiększa 

pozycja w tys zł

I-XII 2019 I-XII 2020
Dynamika 

r/r

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 108 603       129 727       19,5%

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 103 730       118 262       14,0%

ZYSK NA SPRZEDAŻY 4 873           11 465         135,3%

ZYSK NA DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ (EBIT) 3 094           8 508          175,0%

ZYSK OPERACYJNY POWIĘKSZONY O AMORTYZACJĘ (EBITDA) 5 478           10 630         94,0%

ZYSK BRUTTO 2 424           7 868          224,6%

ZYSK NETTO 1 782           6 260          251,3%

SUMA AKTYWÓW 76 801         82 515         7,4%

AKTYWA TRWAŁE 25 110         24 245         -3,4%

AKTYWA OBROTOWE, w tym: 51 691         58 270         12,7%

Zapasy 28 126         26 964         -4,1%

Należności krótkoterminowe 22 160         30 096         35,8%

Inwestycje krótkoterminowe 1 226           958             -21,9%

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 179              252             40,8%

KAPITAŁ WŁASNY 24 977         30 649         22,7%

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w tym: 51 823         51 865         0,1%

Zobowiązania długoterminowe, w tym: 5 920           4 744          -19,9%

kredyty długoterminowe 4 861           3 646          -25,0%

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 44 173         45 239         2,4%

kredyty krótkoterminowe 12 325         7 016          -43,1%

Rozliczenia międzyokresowe 1 106           996             -9,9%

I-XII 2019 I-XII 2020

RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY (zysk na sprzedaży/przychody) 4,49% 8,84%

RENTOWNOŚĆ OPERACYJNA (zysk operacyjny/przychody) 2,85% 6,56%

RENTOWNOŚĆ NETTO (zysk netto/przychody) 1,64% 4,83%

ROA 2,32% 7,59%

ROE 7,13% 20,42%
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poziom przychodów oraz zysków. PNOS zwiększa swoją sprzedaż zarówno w kanale tradycyjnym jak i 
nowoczesnym.      
Grupa Kapitałowa HORTICO w sposób rozważny podchodzi do strony kosztów. W 2020r. dynamika 
wzrostu kosztów była mniejsza niż dynamika wzrostu przychodów. W 2020r. najbardziej wzrósł poziom 
kosztów usług obcych oraz wynagrodzeń.  
Wzrost kosztów wynagrodzeń związany jest przede wszystkim z presją płacową ze strony pracowników.  
Na wynik finansowy Grupy Kapitałowej HORTICO w 2020r. wpływ miały również następujące zdarzenia: 

⎯ sprzedaż hali przy ul. Giełdowej 12H we Wrocławiu. Hala ta została sprzedana za kwotę 1 135 200 
zł netto.  

⎯ duże wahania kursów walutowych. Sytuacja ta przyczyniła się do wygenerowania większego 
poziomu innych kosztów finansowych w Grupie. Poziom ten w 2020r wyniósł 390,9 tys. zł. W roku 
2019 poziom innych kosztów finansowych wynosił 161,5 tys. zł. 

⎯ obniżenie stóp procentowych w 2020r przełożyło się na obniżenie kosztów finansowych z tytułu 
odsetek od kredytu. Poziom kosztów z tego tytułu w 2020r wyniósł 350,9 tys. zł. W roku 2019 
poziom kosztów finansowych z tytułu odsetek wynosił 578,1 tys. zł 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania perspektywy rozwoju Grupy są bardzo dobre. Pierwszy 
kwartał 2021r. był rekordowym w historii Grupy, GK HORTICO SA (HORTICO SA, PNOS i 
OGROFOL) osiągnęła w nim: 

→ 43,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o ok. 25% r/r), 

→ 7,7 mln zł EBITDA (wzrost o 76,5% r/r), 

→ 7,1 mln zł EBIT (wzrost o 89% r/r), 

→ 5,6 mln zł zysku netto (wzrost o 114,5% r/r). 
W ocenie Zarządu pozycja bilansowa Grupy na k. 2021r. winna być silna.  

9. Czynnik ryzyka i opis zagrożeń 

Działalność prowadzona przez Grupę Kapitałową naraża ją m.in. na następujące rodzaje ryzyka: 
Ryzyka identyfikowane przez HORTICO SA: 

⎯ ryzyko spadku marż handlowych,  

⎯ ryzyko jakości należności,  

⎯ ryzyko koncentracji umów i zamówień, 

⎯ ryzyko walutowe, 

⎯ ryzyko konkurencji, 

⎯ ryzyko wzrostu stóp procentowych, 

⎯ ryzyko wpływu pandemii koronawirusa na biznes operacyjny Spółki. 
Ryzyka identyfikowane przez PNOS: 

⎯ ryzyko spadku marż handlowych, 

⎯ ryzyko jakości należności, 

⎯ ryzyko pozyskania dobrej jakości materiału siewnego odmian obcych do konfekcjonowania, 

⎯ ryzyko wzrostu cen produkcji i zakupu nasion, 

⎯ ryzyko konkurencji,  

⎯ ryzyko pozyskania nasion odmian własnych z hodowli zachowawczej i reprodukcji w kontraktacji, 

⎯ ryzyko wzrostu cen opakowań, 

⎯ ryzyko spadku popularności odmian PNOS i ryzyko utraty pozycji na rynku nasion tradycyjnych, 

⎯ ryzyko zmian kursu PLN/EURO, 

⎯ ryzyko zmian gustów i przyzwyczajeń konsumentów, 

⎯ ryzyko utraty kluczowych pracowników, 

⎯ ryzyku utraty kluczowych klientów zarówno w kanale tradycyjnym, jak i nowoczesnym, 

⎯ ryzyko wpływu pandemii koronawirusa na działalność operacyjną. 
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10. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 
 
Nie dotyczy. 

 
11. Nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość 

nominalna, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cena nabycia 
oraz cena sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia 

 
W roku 2020 Spółka nie nabyła akcji własnych, w Spółce nie ma uchwalonego programu skupu akcji własnych. 
 

12. Instrumenty  finansowe w zakresie: ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń 
przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej. 

 

Grupa Kapitałowa w dniu bilansowym posiadała m.in. takie instrumenty finansowe, jak udzielone pożyczki, 
środki pieniężne, należności i zobowiązania z tyt. dostaw i usług (w tym w Euro) oraz zobowiązania z tytułu 
kredytów. Poza tym spółki nie posiadają żadnych innych instrumentów finansowych, które wpływałyby na 
ryzyko kredytowe, zakłóceń przepływów pieniężnych oraz utraty płynności finansowej. 

13. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego 

Zakres stosowania zasad ładu korporacyjnego został szczegółowo przedstawiony w sprawozdaniu Zarządu z 
działalności Spółki HORTICO za rok 2020. 

 

Wrocław, dnia 2021-05-27 

 

Paweł Kolasa – Prezes Zarządu jednostki dominującej : ………………………………………………… 

 

 

Andrzej Guszał – Wiceprezes Zarządu jednostki dominującej: ………………………………………….. 

 

 

Kinga Kazubowska-Talaga – Członek Zarządu jednostki dominującej: …………………………………..  

 

Informacja w przedmiocie stosowania przez HORTICO S.A. w roku obrotowym 2020 zasad 

ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych 

na NewConnect”. 

 

         Zarząd HORTICO S.A w działając w oparciu o postanowienia & 5 ust.6.3 zał. Nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnet” prezentuje zakres stosowania zasad ładu korporacyjnego przez 

HORTICO S.A. 
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PKT 

DOBRYCH 

PRAKTYK 

DOBRA PRAKTYKA OŚWIADCZENIE O 

ZAMIARZE 

STOSOWANIA 

TAK/NIE 

UZASADNIENIE ZAMIARU NIESTOSOWANIA 

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, 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 

przez Internet, 

rejestracji 

przebiegu obrad 

walnego oraz 

upublicznianiem 

takiej rejestracji. 

Wszystkie istotne informacje dotyczące zwołania i przebiegu walnego 

zgromadzenia będą publikowane przez emitenta w formie raportów bieżących 

oraz umieszczane na jego stronie internetowej – zatem akcjonariusze 

niebiorący udziału osobiście w walnym zgromadzeniu oraz inni zainteresowani 

inwestorzy będą mieli możliwości zapoznania się ze sprawami poruszanymi na 

tym walnym zgromadzeniu. Koszty związane z infrastrukturą techniczną 

umożliwiającą transmisję obrad walnego zgromadzenia przez Internet oraz 

rejestracji jego przebiegu emitent uznaje za niewspółmierne do ewentualnych 

korzyści z tego wynikających. 

 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 

informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 

perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 

 

TAK  

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

 

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności 

 

TAK  

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju TAK  
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działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej 

przychodów 

 

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z 

określeniem pozycji emitenta na tym rynku 

 

TAK, przy czym z 

uwagi na 

ograniczenia w 

dostępie do 

wiarygodnych 

statystycznych 

informacji o rynku  

określenie pozycji 

emitenta będzie 

się odbywać na 

podstawie 

szacunków 

emitenta    

 

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 

reprezentującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby 

głosów na WZ 

 

TAK  

3.6. dokumenty korporacyjne spółki 

 

TAK  

3.7. zarys planów strategicznych spółki TAK  
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3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na 

bieżący rok obrotowy wraz z założeniami do tych 

prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje) 

 

TAK  

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  

3.12. 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, przy czym 

emitent nie może 

zapewnić, iż o 

wszystkich 

spotkaniach z 

inwestorami i 

analitykami będzie 

informował 

inwestorów, część 

takich spotkań 

może mieć 

charakter spotkań 

one- to-one.  
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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 

 

TAK  

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych 

porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie 

walnego zgromadzenia wraz z odpowiedziami na 

zadawane pytania 

 

NIE Emitent nie zamierza prowadzić rejestracji video obrad WZ. 

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  
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3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję 

animatora akcji emitenta 

 

TAK  

3.21 dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, 

opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

 

TAK  

 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  

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów 

indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją 

stroną korporacyjną powinna wykorzystywać 
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indywidualną dla danej spółki sekcję relacji 

inwestorskich znajdującą 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 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: 
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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 

 

TAK  

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 Emitent nie jest w stanie określić zainteresowania inwestorów, analityków i 

mediów spotkaniami z emitentem. Emitent zamierza podejmować działania w 

celu organizacji takich spotkań, ich liczba będzie jednak pochodną 

zainteresowania rynku takimi spotkaniami.  

 

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  
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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.  

 

TAK  

13 a. 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 zgromadzenia w trybie określonym 

w art. 399 par. 3 KSH, zarząd emitenta niezwłocznie 

dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w 

związku z organizacją i przeprowadzeniem 

zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również 

w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy 

akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia na podstawie art. 400 par. 3 KSH. 

 

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  
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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 
jeśli 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, przy czym 

emitent zamierza 

przedstawiać w 

formie raportów 

bieżących 

informację o 

realizacji celów 

emisji 

Zdaniem emitenta (biorąc pod uwagę sezonowość sprzedaży) raporty 

miesięczne mogą nie oddawać w sposób wiarygodny sytuacji finansowej oraz 

trendów w działalności gospodarczej, emitent nie może także zapewnić, iż 

będzie w posiadaniu informacji o planowanych terminach publikacji raportów 

analitycznych. 
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16a.  W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku 

informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do 

Regulaminu ASO („Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 

rynku New Connect”) emitent powinien 

niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla 

przekazywania raportów bieżących na rynku New 

Connect, informację wyjaśniającą zaistniałą 

sytuację. 

TAK  

 

Wrocław dnia 27-05-2021 
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