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Wstęp
Niniejsze Sprawozdanie sporządzono w dniu 20 marca 2015 roku celem przedstawienia
akcjonariuszom Aztec International Spółka Akcyjna (dalej: Aztec, Spółka) działalności Spółki w
roku obrotowym 2014, zgodnie z wymogiem określonym w art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek
handlowych (Dz .U. 2000.94.1037).

Sprawozdanie obejmuje zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994
roku (Dz. U. t.j. z 2013 r. poz. 330, 613.) istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji
finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis
zagrożeń, a w szczególności następujące części:
1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku

obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania
finansowego.
2. Przewidywany rozwój jednostki.
3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.
4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.
5. Nabycie akcji własnych.
6. Posiadane przez jednostkę oddziały.
7. Instrumenty finansowe.
8. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego.

Ogólna charakterystyka Spółki
Spółka powstała w dniu 4 sierpnia 2008 roku w wyniku przekształcenia Aztec International Sp.
z o.o. w spółkę akcyjną. Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
Na dzień bilansowy (31.12.2014) kapitał podstawowy Spółki wynosił 3 414 667,00 zł i dzielił
się na 3 414 667 akcji po 1 zł każda.
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Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Aztec International S.A. na dzień 31.12.2014r.:
Rada Nadzorcza:

Zarząd:
1. Marek Ciulis – Prezes Zarządu

1. Henry de Graan – Przewodniczący

2. Rafał Cędrowski – Wiceprezes Zarządu,

2. Aneta Grząbka – Sekretarz
3. Matthew de Graan

Dyrektor Finansowy

4. Maciej Gramala
5. Tomasz Nieborak
6. David Welk

Prezes Zarządu

Marek Ciulis

Wiceprezes Zarządu

Rafał Cędrowski

Poznań, 20 marca 2015 roku
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1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku
obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania
finansowego

I kwartał 2014 roku

a) Aztec International S.A. zakwalifikował się do II etapu VII edycji konkursu Złota Strona
Emitenta
Dnia 10 lutego 2014 roku ogłoszono informację, iż Aztec International S.A. znalazł się w grupie
13 spółek notowanych na alternatywnym rynku NewConnect, które zakwalifikowały się do II
edycji konkursu Złota Strona Emitenta. Jest to już VII edycja konkursu organizowanego przez
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, którego celem jest wyróżnienie serwisów Relacji
Inwestorskich.

b) Aztec International S.A. Gepardem Biznesu 2013 roku
W

rankingu

przeprowadzanym

corocznie

przez

Instytut

Nowoczesnego

Biznesu,

przedsiębiorstwa, które uzyskały tytuł Geparda Biznesu 2013 roku, musiały spełnić kryterium
wzrostu wartości rynkowej o więcej niż 10% w latach 2011-2013. Według Instytutu
Nowoczesnego Biznesu wartość rynkowa Aztec wzrosła o 137%, co pozwoliło na uzyskanie
tego prestiżowego tytułu po raz kolejny.

II kwartał 2014 roku

a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 8 maja 2014 roku
Dnia 8 maja 2014 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas
którego podjęto między innymi następujące uchwały:
1.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013,
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za
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rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec
International S.A. w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego
Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2013.
2.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za rok 2013.

3.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za rok 2013.

4.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Spółki z działalności Aztec International S.A za rok obrotowy 2013.

5.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2013.

6.

Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013.

7.

Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.

III kwartał 2014 roku

a) Zawiązanie w dniu 29 lipca 2014 roku nowego podmiotu – Bimecom S.A.
W dniu 29 lipca 2014 roku doszło do zawiązania nowego podmiotu – Bimecom S.A. z siedzibą
w Poznaniu. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 19 września 2014 roku.
W powołanym podmiocie Aztec posiada 55% udziałów. Aztec International S.A. rozszerzył
swoją ofertę o produkowane przez spółkę zależną membrany hydroizolacyjne.

b) Przedłużenie znaczącego kontraktu
W dniu 7 sierpnia 2014 roku doszło do podpisania kontraktu przedłużającego współpracę ze
znaczącym na arenie międzynarodowej kontrahentem na kolejne 2 lata. Przedmiotem umowy
jest dostarczenie przez Spółkę szerokiego zakresu akcesoriów budowlanych. Kontrakt ten jest
niezmiernie istotny, ponieważ całkowita jego wartość opiewa na 2 mln EUR.
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IV kwartał 2014 roku

a) Zawarcie istotnej umowy – pozyskanie finansowania w formie kredytu energetycznego

Spółka zainteresowana jest długofalowymi inwestycjami, mającymi na celu ochronę
środowiska. W okresie objętym niniejszym raportem uzyskała kredyt na sfinansowanie zakupu
i montażu nowej linii technologicznej do malowania proszkowego podkładek siodłowych.
Inwestycja ta znacząco przyczyni się to do poprawy efektywności i wydajności energetycznej
produkcji, między innymi poprzez zmniejszenie zużycia, niezbędnej w procesie produkcyjnym,
energii nawet o kilkadziesiąt procent.

b) Aztec International S.A. powtórnie uhonorowany tytułem Gazeli Biznesu
W IV kwartale 2014 roku Emitent otrzymał informację o powtórnym uzyskaniu tytułu Gazeli
Biznesu za 2013 rok. W rankingu przeprowadzanym corocznie przez Coface, na zlecenie gazety
„Puls Biznesu”, Aztec International S.A. został uznany za jedną z najbardziej dynamicznie
rozwijających się małych i średnich firm w regionie.

I kwartał 2015 roku

a) Aztec International S.A. zakwalifikował się do II etapu VIII edycji konkursu Złota Strona
Emitenta
Aztec International S.A. zakwalifikował się do II etapu ośmej edycji konkursu na najlepszą
stronę internetową spółki giełdowej – Złota Strona Emitenta VII. W I etapie Konkursu oceniono
strony internetowe 900 polskich oraz zagranicznych spółek giełdowych, których akcje były
notowane w dniu 29 sierpnia 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych,

w tym także

na rynku NewConnect. W bieżącym roku do II etapu konkursu zakwalifikowano 53 spółki
giełdowe. Według Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, spółki wykazały się wysokim i
bardzo wyrównanym poziomem zawartości merytorycznej witryn internetowych.
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2. Przewidywany rozwój jednostki:

I.

Nowe produkty

Celem rozszerzenia oferty produktowej zarówno Aztec International S.A., jak i całej Grupy
Kapitałowej, 29 lipca 2014 roku powołano spółkę zależną Bimecom S.A., której przedmiotem
działalności będzie między innymi produkcja membran hydroizolacyjnych. Dotychczas podjęto
działania mające na celu udoskonalenie linii technologicznej, przeprowadzano analizy rynku
oraz rozpoczęto proces certyfikacji produktu – jako ostatni krok przed rozpoczęciem masowej
produkcji.

II.

Inwestycje w infrastrukturę produkcyjną

Od początku działalności Spółki, Zarząd zwracał dużą uwagę na konieczność inwestowania w
infrastrukturę produkcyjną. Wdrażanie nowych technologii, takich jak nowoczesne linie
produkcyjne oraz maszyny jest niezbędnym czynnikiem do zdobywania trwałej przewagi
konkurencyjnej oraz poprawy rentowności. Pod koniec I kwartału 2015 roku w Aztec
International S.A. uruchomiona zostanie nowa linia technologiczna, znacznie zwiększając
efektywność produkcji.

Zarząd Aztec International S.A. przywiązuje również ogromną wagę do troski o aspekty
środowiskowe, stale podejmując działania mające na celu eliminacje szkodliwych dla
środowiska praktyk, przyczyniając się do stabilnego oraz zrównoważonego rozwoju Spółki.
Uzyskany w omawianym okresie kredyt na finansowanie poprawy efektywności
energetycznej, dotyczący zakupu i montażu linii technologicznej do malowania proszkowego
podkładek siodłowych, znacząco przyczyni się do zwiększenia wydajności energetycznej oraz
do zmniejszenia niezbędnej w procesie produkcji energii, nawet o kilkadziesiąt procent.

3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
W roku 2014 Spółka nie prowadziła działań w dziedzinie badań i rozwoju.
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4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

I.

Działalność operacyjna i finansowa
a. Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej

Przychody ze sprzedaży spółki Aztec International na koniec 2014 roku ukształtowały się na
poziomie 16,3 mln zł, co oznacza 8,8% spadek w porównaniu z rokiem poprzednim, co jest
związane z niesfinalizowaniem jednego z kontraktów w omawianym okresie (Wykres 1).
Sytuacja ta jednak nie powinna wzbudzać niepokoju, gdyż zdaniem Zarządu obniżenie
obrotów w Aztec International S.A. jest sytuacją przejściową, spowodowaną niekorzystną
koniunkturą na rynku materiałów budowlanych oraz kryzysem na wschodzie Europy, co
doprowadziło do wstrzymania rozmów dotyczących kontraktów w Europie Wschodniej.

Warto zwrócić uwagę na dynamikę przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, która w
porównaniu z 2013 rokiem (01.01-31.12.2013) wzrosła o 18,5% w 2014 roku
(01.01-31.12.2014). Na koniec 2014 roku koszty operacyjne w Aztec International S.A.
wyniosły 15,9 mln zł, co oznacza 9% spadek w porównaniu z rokiem poprzednim.
Wykres 1. Przychody i koszty działalności operacyjnej Aztec International S.A. za okres 01.01.31.12.2013 oraz 01.01-31.12.2014 (w mln PLN).
mln PLN 18,0

17,9 17,5
16,3 15,9

16,0
14,0
12,0
10,0

Przychody ze sprzedaży

8,0

Koszty operacyjne

6,0
4,0
2,0
0,0
2013

2014

Źródło: Opracowanie własne
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Analizując dynamikę kosztów rodzajowych, największe zmiany odnotowano w zużyciu
materiałów i energii, które spadły o 17,9%, co jest dodatnio skorelowane ze zmianą
przychodów netto ze sprzedaży. Najwyższy procentowy wzrost kosztów dotyczył natomiast
wynagrodzeń, na co wpływ miała obrana przez Zarząd strategia rozwoju sieci sprzedażowej
Aztec International S.A. (Tabela 1).

Tabela 1. Dynamika kosztów rodzajowych Aztec International S.A. za okres 01.01-31.12.2013 oraz
01.01-31.12.2014 (w PLN).

Rodzaj kosztu
Koszty działalności operacyjnej

2013

2014

Dynamika

17 492 226,32

15 854 908,57

-9,4%

558 970,84

554 375,20

-0,8%

11 416 533,98

9 372 620,01

-17,9%

1 207 279,21

1 178 387,86

-2,4%

Podatki i opłaty

148 065,31

147 662,81

-0,3%

Wynagrodzenia

2 299 413,52

2 642 813,58

14,9%

300 745,16

300 591,65

-0,1%

257 467,79

219 861,51

-14,6%

1 303 750,51

1 438 595,95

10,3%

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce

Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i
materiałów

Źródło: opracowanie własne

b. Wyniki finansowe

W omawianym okresie wynik finansowy wyniósł 278 tys. zł. Jest to wynik niższy niż w roku
poprzedzającym, jednak sytuacja w Spółce jest stabilna i nie powinna wzbudzać niepokoju.
Zdaniem Zarządu obniżona efektywność ekonomiczna Emitenta jest sytuacją przejściową.
Mimo niższego zysku w stosunku do 2013 roku, na uwagę zasługuje wyższy aniżeli w 2013 roku
wskaźnik rentowności sprzedaży oraz rentowności działalności operacyjnej. Zmiana wartości
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pozostałych wskaźników rentowności wynika z kosztu odsetek oraz różnic kursowych. (Tabela
2).

Tabela 2. Wybrane wskaźniki rentowności spółki Aztec International S.A. za okres 01.01-31.12.2013
oraz 01.01-31.12.2014 (%).

Wskaźniki rentowności
Rentowność sprzedaży1
Rentowność działalności operacyjnej2
Rentowność brutto3
Rentowność netto4
Rentowność kapitału własnego (ROE) 5
Rentowność aktywów (ROA)6

2013

2014
2,3%
2,4%
4,3%
3,5%
5,6%
4,0%

3,0%
3,1%
2,5%
1,7%
2,4%
1,8%

Źródło: opracowanie własne

1

wskaźnik obliczony, jako iloraz zysku ze sprzedaży oraz przychodów netto ze sprzedaży.

2

wskaźnik obliczony, jako iloraz zysku z działalności operacyjnej oraz przychodów netto ze sprzedaży.

3

wskaźnik obliczony, jako iloraz zysku przed opodatkowaniem oraz przychodów netto ze sprzedaży.

4

wskaźnik obliczony, jako iloraz zysku netto oraz przychodów netto ze sprzedaży.

5

wskaźnik obliczony, jako iloraz zysku netto i kapitału własnego.

6

wskaźnik obliczony, jako iloraz zysku netto i aktywów razem.

c. Stanowisko Zarządu dotyczące realizacji publikowanych prognoz w latach
ubiegłych w stosunku do osiągniętych wyników
Spółka dotychczas nie podawała do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych.

II.

Pozycje bilansowe
a. Aktywa

W analizowanym okresie nastąpił około 19% wzrost rzeczowych aktywów trwałych w
porównaniu z rokiem poprzednim. Wpłynęły na to, przede wszystkim, podejmowane przez
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Zarząd inwestycje w infrastrukturę produkcyjną, takie jak zakup oraz modernizację linii
technologicznych oraz maszyn, co świadczy o ciągłym rozwoju Spółki.
Spadek wartości aktywów obrotowych w porównaniu z rokiem poprzednim (31.12.2013)
spowodowany jest przede wszystkim spadkiem zapasów o 661,6 tys. zł w ujęciu nominalnym.
Sytuacja ta świadczy o efektywnym zarządzaniu kapitałem w spółce produkcyjnej. (Wykres 3).
Warto zwrócić uwagę na stabilność struktury aktywów, która na przestrzeni lat utrzymywana
jest na podobnym poziomie.

Wykres 3. Struktura aktywów w Aztec International S.A. na dzień 31.12.2013 oraz 31.12.2014 (%).

100%
90%
80%

39%

42%

70%
60%
50%

Aktywa trwałe

40%

Aktywa obrotowe

30%

61%

58%

2013

2014

20%
10%
0%

Źródło: opracowanie własne

Efektywne zarządzanie płynnością potwierdzają również wybrane wskaźniki. Wskazują one na
bezpieczną sytuację finansową Spółki Aztec International oraz jej zdolność do terminowego
regulowania zobowiązań. (Tabela 3).
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Tabela 3. Wybrane wskaźniki płynności spółki Aztec International S.A. za okres 01.01-31.12.2013 oraz
01.01-31.12.2014.

Wskaźniki płynności finansowej

2013

2014

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej1

2,43

2,46

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej2

0,77

0,83

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej3

0,31

0,24

Źródło: opracowanie własne

1

wskaźnik obliczony, jako iloraz aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych.

2

wskaźnik obliczony, jako iloraz aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy, krótkoterminowe

rozliczenia międzyokresowe oraz zobowiązań krótkoterminowych.
3

wskaźnik obliczony, jako iloraz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych oraz zobowiązań

krótkoterminowych.

b. Pasywa

Struktura pasywów na przestrzeni lat 2013-2014 utrzymywana była na podobnym poziomie.
Najistotniejsze zmiany w 2014 roku w obszarze pasywów dotyczą wzrostu kapitałów własnych
w porównaniu z rokiem poprzednim oraz spadku kapitałów obcych o 2 punkty procentowe.
Struktura ta jest oceniana jako stan bardzo korzystny, świadczący o bezpieczeństwie
finansowym Spółki oraz o wiarygodności w oczach inwestorów. (Wykres 4).
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Wykres 4. Struktura pasywów w Aztec International S.A. na dzień 31.12.2013 oraz 31.12.2014 ( %).
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70,0%
60,0%

71%
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50,0%
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Źródło: opracowanie własne

III.

Czynniki ryzyka i opis zagrożeń

Do najistotniejszych czynników ryzyka działalności operacyjnej i finansowej Aztec
International S.A. zalicza:
 Ryzyko kursowe

Spółka posiada kontrakty handlowe zawierane w znacznej większości z dostawcami

i

odbiorcami mającymi swoje siedziby poza granicami kraju. Rozliczenia handlowe prowadzone
są przez Spółkę w walutach obcych. Występuje w związku z tym ryzyko kursowe. W celu
zminimalizowania tego ryzyka Spółka ustala wysokość marż handlowych na poziomach, które
pozwalają niwelować ewentualne różnice. Ponadto Spółka dokłada wszelkich starań, aby
kontrakty zakupowe i sprzedażowe wyrażane były w tych samych walutach, dzięki czemu
ograniczane jest ryzyko kursowe. Obecnie Spółka, jako klient hurtowy banku rozlicza
transakcje walutowe po kursie korzystniejszym niż kurs dostępny dla klienta detalicznego.
Ponadto rozpoczęto rozmowy mające na celu zabezpieczenie ryzyka walutowego poprzez
zawarcie transakcji walutowych typu forward.
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 Ryzyko konkurencji

Spółka działa w otoczeniu rynkowym, na którym funkcjonują podmioty oferujące podobne
produkty. Z uwagi na posiadane patenty i znaki towarowe wyroby Spółki zapewniają
określoną, bardzo wysoką jakość. Istnieje ryzyko, iż konkurencja mająca trudności ze zbytem
własnych produktów o niższej jakości będzie konkurowała na poziomie cen sprzedaży.

W

celu wyeliminowania tego ryzyka Spółka między innymi zawiera kontrakty długoterminowe ze
sprawdzonymi i stałymi odbiorcami, którzy cenią jakość oferowanych przez Spółkę produktów.
 Ryzyko płynności finansowej

Spółka w pierwszych miesiącach każdego roku obrotowego przeznacza znaczne środki
finansowe na zapasy magazynowe surowców do produkcji wyrobów gotowych oraz
uzupełnienie stanu magazynu towarami handlowymi. Z uwagi na występującą sezonowość
sprzedaży produktów gotowych i towarów handlowych istnieje ryzyko zmniejszenia się
wielkości posiadanych środków finansowych pozwalających na bieżącą obsługę płatności

z

tytułu zobowiązań krótkoterminowych. Spółka w celu minimalizacji tego ryzyka podejmuje
kroki mające na celu wydłużenie terminów płatności u swoich dostawców, a jednocześnie
stara się o skrócenie terminów płatności u odbiorców. Spółka zamierza zminimalizować to
ryzyko również poprzez uzyskiwanie przedpłat za zamówione produkty i towary oraz
współpracę z bankami w zakresie finansowania zakupów surowców.
 Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji materiałów na potrzeby budownictwa.
Sezonowość prac branży budowlanej przekłada się na sezonowość sprzedaży gotowych
wyrobów i towarów handlowych przez Spółkę. Spółka stara się zminimalizować to ryzyko
poprzez dywersyfikację rynków zbytu w kierunku obszarów obarczonych mniejszym ryzykiem
sezonowości. Ponadto Aztec International S.A. w celu ograniczenia ryzyka sezonowości
zawiera długoterminowe kontrakty z możliwością realizacji w okresie zimowym.
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Oprócz wyżej wymienionych ryzyk, Zarząd nie dostrzega zagrożeń dla kontynuacji działalności
Spółki w nadchodzącym roku.

IV.

Sytuacja kadrowa

W 2014 roku przeciętne zatrudnienie w Aztec International S.A. wynosiło około 27 etatów i w
porównaniu z 2013 rokiem (około 28 etatów) nie uległo istotnym zmianom. Struktura
organizacyjna Spółki obejmuje 11 stanowisk w działach sprzedaży, zaopatrzenia, finansów,
administracji i 16 etatów związanych z produkcją. Poziomy wykształcenia i doświadczenia kadr
odpowiadają wymaganiom na poszczególnych stanowiskach.
Aztec International S.A. zatrudniał w 2014 roku przedstawicieli handlowych poza terytorium
kraju. Spółka współpracowała również ze zleceniobiorcami oraz w razie konieczności,
korzystała z usług agencji pracy tymczasowej, dzięki czemu w sposób elastyczny uzupełniano
posiadane zasoby kadrowe.
Biorąc pod uwagę obecne zdolności produkcyjne, stosowaną technologię oraz wielkość
sprzedaży, struktura i wielkość zatrudnienia znajduje się na optymalnym poziomie.
Spółka w najbliższym czasie nie przewiduje istotnych zmian w poziomie i strukturze
zatrudnienia.

V.

Podsumowanie

Pomimo gorszych wyników finansowych aniżeli w roku poprzednim najistotniejszy jest fakt, iż
na koniec 2014 roku Aztec International S.A. osiągnął dodatni wynik finansowy na wszystkich
szczeblach działalności. W kolejnych latach działania Zarządu będą skupione na wdrażaniu
działań mających na celu poprawę efektywności ekonomicznej i rentowność Spółki oraz
pozyskiwaniu nowych, znaczących kontraktów zarówno w kraju jak i na arenie
międzynarodowej.

5. Akcje własne
Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Aztec nie nabywał akcji własnych.
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6. Posiadane przez jednostkę oddziały
Spółka nie posiada oddziałów.

7. Instrumenty finansowe
Spółka w 2014 roku nie korzystała z instrumentów finansowych.

8. Stosowanie ładu korporacyjnego
Spółka nie jest jednostką, której papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym.
Akcje Spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i w związku z tym
Spółka przyjęła do stosowania obowiązujący na tym rynku zbiór zasad ładu korporacyjnego
"Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" zawarte w Załączniku Nr 1 do Uchwały
Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31
października 2008 roku, zmienione Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.
Szczegółowe stanowisko Spółki w przedmiocie stosowania „Dobrych Praktyk Spółek
notowanych na NewConnect” stanowi załącznik nr 12 do Jednostkowego Raportu Rocznego
za 2014 rok, którego elementem jest niniejsze sprawozdanie.

Prezes Zarządu

Marek Ciulis

Wiceprezes Zarządu

Rafał Cędrowski

Poznań, 20 marca 2015 roku
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