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1. List do Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A.  

 

Szanowni Państwo,  

 

Niniejszym przekazujemy Państwu raport roczny Aiton Caldwell S.A. (dawniej FreecoNet Tlenofon S.A.) za 

2011 rok. Poprzedni rok był dla Spółki czasem pełnym dynamicznych zmian w wielu obszarach naszej 

działalności.  

W pierwszej połowie 2011 roku FreecoNet Tlenofon S.A. zmienił nazwę na Aiton Caldwell S.A. Rebranding 

był elementem strategii Spółki, w ramach której, pod nową nazwą skupione zostały istniejąca marka 

FreecoNet  oraz dołączyły nowe marki działające w branży telekomunikacyjnej. Proces ma na celu budowę 

silnej marki Aiton Caldwell S.A. kojarzonej w kraju oraz zagranicą, jako liczącego się gracza na 

międzynarodowym rynku telekomunikacyjnym.   

W 2011 roku Spółka konsekwentnie realizowała wyznaczoną strategię rozwoju, zarówno w obszarze 

rozbudowy istniejących produktów, jak i w zakresie tworzenia kolejnych innowacyjnych rozwiązań.  

Aiton Caldwell S.A. w 2011 roku zwiększył przychody ze sprzedaży o 47% w stosunku do roku 

poprzedniego. Wzrost sprzedaży osiągnięto poprzez inwestycje w nowe rozwiązania telekomunikacyjne, 

dzięki którym Spółka sukcesywnie pozyskiwała nowych klientów. 

Spółka osiągnęła również lepsze wyniki finansowe niż w roku ubiegłym. Wynik z działalności operacyjnej 

wzrósł o 9%, natomiast wynik netto zwiększył się o 12% do poziomu 758 tys. zł w 2011 roku. Natomiast, 

EBITDA z uwzględnieniem zmiany amortyzacji wartości zakupionych zorganizowanych części 

przedsiębiorstw wzrosła o 32% do poziomu 2.484 tys. zł.  

Ważnym momentem w historii Spółki było rozpoczęcie prac nad nowymi produktami Vanberg Systems oraz 

Smarto.  

Vanberg Systems został wdrożony na przełomie II i III kwartału roku, jako w pełni zintegrowane rozwiązanie 

komunikacyjne w modelu SaaS dostępne u jednego dostawcy, z jednym punktem serwisu i jedną fakturą. 

Produkt ten znajduje się obecnie w fazie wczesnego wzrostu według cyklu życia produktu. Prognozuje się 

odniesienie sukcesu komercyjnego dla produktu w przeciągu najbliższego roku. 

Marka Smarto zadebiutowała w IV kwartale roku, jako zintegrowany i kompleksowy system, opierający się 

na udostępnianiu usług telekomunikacyjnych, hostingowych oraz związanych z bezpieczeństwem danych 

również w technologii SaaS. Oferta, zgodnie z potrzebami klientów, będzie stale poszerzana o rozwiązania 

wspomagające zarządzanie firmą (m.in. CRM, e-prawnik, e-księgowość). Smarto znajduje się w fazie 

wprowadzenia produktu na rynek, a jego sukces komercyjny prognozowany jest na okres najbliższych 

dwóch lat.  

W 2011 roku Spółka znaczną część swoich zasobów skoncentrowała na wdrożenie wspomnianych 

produktów. Szacujemy, iż w obecnym 2012 roku przychody ze sprzedaży obu marek mogą wzrosnąć do 

20% całkowitych przychodów ze sprzedaży produktów Aiton Caldwell S.A.  

Dynamiczny rozwój Aiton Caldwell S.A. spowodował konieczność reorganizacji Spółki. Transformacja objęła 

przede wszystkim obszar zarządzania – wprowadzono zarządzanie przez procesy oraz przygotowano 

Spółkę do rozwoju międzynarodowego.  

Powyższe zmiany uwarunkowały również przeprowadzone na przełomie 2011 i 2012 roku przeniesienie 

siedziby firmy do Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. W wyniku konsolidacji biur zamknięte 

zostały pozostałe oddziały w Gdyni i Gdańsku.  
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Pierwsze kroki ku ekspansji na rynki międzynarodowe poczyniono w połowie roku, gdy w Spółce został 

stworzony Dział Eksportu, który dokonał analiz potencjalnych rynków zbytu. W wyniku jego pracy podjęto 

wstępne rozmowy z kontrahentami, których owocem było podpisanie listu intencyjnego z rumuńskim 

operatorem telekomunikacyjnym MEDIASAT w IV kwartale roku. W 2012 roku Spółka planuje rozpoczęcie 

współpracy także z innymi kontrahentami.  

Milowym krokiem w strategii Spółki był jej debiut na NewConnect w grudniu 2011 roku. Wartość oferty 

prywatnej wyniosła 1,68 mln zł. Celami emisyjnymi Spółki były akwizycje na rynku polskim, ekspansja na 

rynki zagraniczne oraz rozbudowa sieci kanałów sprzedaży dla nowych produktów. Cele emisyjne 

realizowane są w sposób ciągły od wejścia na NewConnect. Aktualnie prowadzona jest dalsza analiza 

polskiego rynku VoIP w celu potencjalnych akwizycji. Ponadto, w 2012 roku Spółka zamierza odświeżyć 

ofertę FreecoNet oraz znacznie rozszerzyć kanały dystrybucji zwiększając tym samym dostępność 

wszystkich oferowanych produktów.  

Poczynione inwestycje oraz osiągnięte wyniki finansowe w 2011 roku są dobrym prognostykiem na kolejne 

lata. Realizacja strategii Spółki nie byłaby i nie będzie możliwa bez zaangażowania Pracowników, Partnerów 

oraz Akcjonariuszy, którym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, dotychczasową współpracę oraz 

zaufanie, jakim obdarzyli Aiton Caldwell SA.  

 

 

Z poważaniem, 

 

 

Jan Wyrwiński                                  Michał Krużycki 

Prezes Zarządu                                Wiceprezes Zarządu 
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2. Podstawowe informacje o Spółce 

 

nazwa (firma) :   Aiton Caldwell Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: Aiton Caldwell S.A.) 

forma prawna :   spółka akcyjna 

kraj siedziby :   Polska 

siedziba :   Gdańsk 

adres :   ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk 

telefon :    (58) 50 50 000 

faks :    (58) 50 50 001 

adres poczty elektronicznej :   biuro@aitoncaldwell.pl 

adres głównej strony internetowej :   www.aitoncaldwell.pl 

identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej :  REGON 220676951 

numer według właściwej identyfikacji podatkowej :  NIP 583-304-27-23 

numer Krajowego Rejestru Sądowego:    KRS 0000313046 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@aitoncaldwell.pl
http://www.aitoncaldwell.pl/
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3. Wybrane dane finansowe 

 

Wybrane dane finansowe dane Aiton Caldwell SA za lata 2010-2011, dane w PLN oraz EUR: 

Wyszczególnienie 

01-01-2011 -   
31-12-2011    

01-01-2010 -   
31-12-2010 

01-01-2011 -   
31-12-2011 

01-01-2010 -  
31-12-2010 

  dane w PLN dane w PLN dane w EUR dane w EUR 

Rachunek zysków i strat          

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi    10 231 385 6 944 113 2 483 346 1 740 379 

Amortyzacja (w tym amortyzacja wartości firmy) 1 511 052 989 473 366 760 247 988 

Zysk (strata) ze sprzedaży 687 368 970 108 166 837 243 135 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej     973 032 895 972 236 173 224 554 

EBITDA 2 484 084 1 885 444 602 933 472 542 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem       1 008 033 840 563 244 668 210 667 

Zysk (strata) netto      758 304 676 501 184 054 169 549 

Bilans          

Kapitał własny  5 955 121 3 987 044 1 347 312 1 006 829 

Należności długoterminowe 73 453 50 000 16 618 12 626 

Należności krótkoterminowe 567 595 481 343 128 415 121 551 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 282 430 1 708 596 742 631 431 464 

Zobowiązania długoterminowe  25 502 36 961 5 770 9 333 

Zobowiązania krótkoterminowe  941 101 1 304 863 212 919 329 511 

 

Do przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2011 roku, 

użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj. 1 EUR = 4,42 PLN. Pozycje rachunku 

zysków i strat wykazane w tej tabeli za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 

EUR = 4,12 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez 

Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2011 roku do 

31 grudnia 2011 roku). 

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2010 roku, 

użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj.1 EUR =3,96 PLN. Pozycje rachunku 

zysków i strat wykazane w tej tabeli za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 

EUR = 3,99 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez 

Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2010 roku do 

31 grudnia 2010 roku). 
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4. Roczne sprawozdanie finansowe  

4.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
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4.2. Bilans 
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4.3. Rachunek zysków i strat 
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4.4. Rachunek przepływów pieniężnych 
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4.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym 
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4.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 
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5. Sprawozdanie Zarządu 

 

 

 

 

 

 

AITON CALDWELL S.A. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W 

ROKU 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk, 30 marca 2012 roku  
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

 

nazwa (firma) :   Aiton Caldwell Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: Aiton Caldwell S.A.) 

forma prawna :   spółka akcyjna 

kraj siedziby :   Polska 

siedziba :   Gdańsk 

adres :   ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk 

telefon :    (58) 50 50 000 

faks :    (58) 50 50 001 

adres poczty elektronicznej :   biuro@aitoncaldwell.pl 

adres głównej strony internetowej :   www.aitoncaldwell.pl 

identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej :  REGON 220676951 

numer według właściwej identyfikacji podatkowej :  NIP 583-304-27-23 

numer Krajowego Rejestru Sądowego:    KRS 0000313046 

 

Profil działalności gospodarczej Spółki Aiton Caldwell SA obejmuje świadczenie usług SaaS (Software as 

a Service) opartych na zdalnym udostępnianiu oprogramowania poprzez sieć internet, które można 

integrować z dowolnym systemem telekomunikacyjnym IP oraz z systemami tradycyjnymi. Unikalne 

rozwiązania telefonii internetowej skierowane są zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. 

Spółka, obsługując blisko 130 tys. użytkowników, oferuje autorskie rozwiązania operatorskie za 

pośrednictwem trzech linii biznesowych:  

 FreecoNet (platforma telekomunikacyjna dla użytkowników domowych oraz małego biznesu 

oferująca szeroki wachlarz usług telefonii internetowej oraz darmowe rozmowy),  

 Vanberg Systems (zaawansowany i kompleksowy system dla firm z sektora MSP zapewniający 

sprawną komunikację dzięki zaawansowanym usługom telekomunikacyjnym oraz nowoczesnym 

urządzeniom biurowym) oraz  

 SMARTO (zintegrowany system oferujący kompleksowe usługi teleinformatyczne dla mikro i małych 

firm, ze szczególnym uwzględnieniem startupów).  

 

Wartość kapitału zakładowego Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wynosiła 

1.002.273 zł (słownie: milion dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote). 

 

Struktura organizacyjna Spółki i zmiany w podstawowych zasadach zarządzania 

 

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki oraz w podstawowych 

zasadach zarządzania. Zatrudnienie wzrosło o 13 osób w stosunku do roku 2010, do 32 pracowników na 

umowę o pracę (na koniec okresu). Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2011 wynosiło 24 osoby. 

mailto:biuro@aitoncaldwell.pl
http://www.aitoncaldwell.pl/
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Skład Zarządu uległ zmianie. Stanowisko Wiceprezesa Zarządu objął Michał Krużycki, tym samym Zarząd 

zmienił się z jednoosobowego na dwuosobowy. Stanowisko Prezesa Zarządu nadal zajmuje Jan Wyrwiński. 

 

Osoby zarządzające i nadzorujące 

 

Prezes Zarządu: Jan Wyrwiński 

Wiceprezes Zarządu: Michał Krużycki 

Dyrektor Techniczny: Łukasz Ratajczyk (poza zarządem) 

Dyrektor Sprzedaży: Piotr Richter (poza zarządem) 

Dyrektor Marketingu: Iwona Oleszczuk (poza zarządem) 

Dyrektor Eksportu: Jacek Faron (poza zarządem) 

 

Skład Rady Nadzorczej (na dzień 29/03/2012): Krzysztof Malicki (przewodniczący), Anna Ciołkowska, Jacek 

Świderski, Ryszard Wojnowski, Bogdan Bartkowski. 

 

2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

 

Podstawowe produkty oraz rynki sprzedaży 

 

Aiton Caldwell S.A. to lider polskiego rynku hostowanych usług telekomunikacyjnych dla firm  

z sektora MSP oraz klientów indywidualnych. Głównym obszarem działania Spółki jest świadczenie usług 

SaaS (Software as a Service) opartych na zdalnym udostępnianiu oprogramowania poprzez sieć internet. 

 

Oferowane unikalne rozwiązanie operatorskie stanowi podstawę bezpiecznej i niezawodnej platformy 

telekomunikacyjnej zastępującej systemy fizyczne. Skalowalność, gwarancja wysokiej dostępności oraz 

łatwość w obsłudze i zarządzaniu to najważniejsze wyznaczniki wysokiej jakości oferowanych usług. 

 

Obecnie firma posiada ok. 40 proc. rynku VoIP oraz 2 proc. polskiego rynku MSP, obsługując blisko 130 tys. 

użytkowników, którym oferuje swoje rozwiązanie za pośrednictwem trzech linii produktowych: 

 

FreecoNet - platforma telekomunikacyjna dla klientów indywidualnych i małego biznesu. Oferuje tanie i 

wysokiej jakości usługi telefonii internetowej VoIP oraz darmowe rozmowy pomiędzy wszystkimi 

zarejestrowanymi na niej numerami telefonów. W ramach usług FreecoNet funkcjonuje również platforma 

Tlenofon, przejęta przez Aiton Caldwell S.A. w roku 2010. 

 

Vanberg Systems - pierwszy na rynku zaawansowany i kompleksowy system dla firm z sektora MSP 

zapewniający sprawną komunikację. To operator telekomunikacyjny, nowoczesne usługi centrali 

telefonicznej oraz zaawansowane urządzenia dostępne u jednego dostawcy, z jednym punktem serwisu i 

jedną fakturą. 
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Smarto - zintegrowany system oferujący kompleksowe usługi teleinformatyczne dla mikro  

i małych firm, ze szczególnym uwzględnieniem startupów. Rozwiązanie składa się z trzech modułów: 

telefonii VoIP, hostingu oraz bezpieczeństwa danych. 

 

Przychody netto ze sprzedaży produktów za rok 2011 przed zmianą polityki rachunkowości wyniosły 9.732 

tys. zł (słownie dziewięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych), a po zmianie polityki 

rachunkowości w 2011, w zakresie ujmowania przychodów ze sprzedaży usług typu prepaid, wynoszą 

10.231 tys. zł (słownie dziesięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych). 

 

Spółka świadczy 96,5% usług na rynku polskim. W 2011 86% przychodów Spółki stanowiła sprzedaż 

produktów FreecoNet oraz Tlenofon, łącznie na rynku krajowym oraz zagranicą. Ponadto, 10% przychodów 

Aiton Caldwell S.A. pochodziło z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich. Sprzedaż produktów pod nowymi 

markami: Vanberg Systems oraz Smarto stanowiła 1% przychodów Spółki w 2011. Pozostałe przychody 

stanowiły natomiast 3% ogółu przychodów Spółki. Sprzedaż produktów pod nowymi markami rozpoczęła się 

odpowiednio w III oraz IV kwartale 2011 roku. 

 

Zarząd uważa, iż produkty Vanberg Systems oraz Smarto odniosą sukces komercyjny w Polsce w ciągu 

najbliższych 2-3 lat, skutecznie wypełniając niszę, jaką obecnie jest brak w pełni zintegrowanego 

rozwiązania komunikacyjnego dla małego biznesu dostępnego w modelu SaaS (Software as a Service) oraz 

kompleksowego zintegrowanego systemu łączącego usługi telekomunikacyjne, hostingowe oraz inne usługi 

wspierające funkcjonowanie i zarządzanie małą firmą w oparciu o SaaS. W 2012 roku przychody ze 

sprzedaży obu marek mają wzrosnąć do 20% całkowitych przychodów ze sprzedaży produktów Aiton 

Caldwell S.A. 

 

W okresie sprawozdawczym 3,5% sprzedaży Spółki stanowiła sprzedaż zagraniczna. W celu realizacji zadań 

związanych z potencjalną współpracą zagraniczną w połowie 2011 roku w Spółce stworzony został Dział 

Eksportu. Spółka nawiązała wstępne kontakty w krajach takich jak: Rumunia, Stany Zjednoczone i Ukraina. 

Owocem dotychczasowej działalności Działu Eksportu było podpisanie listu intencyjnego z rumuńskim 

operatorem telekomunikacyjnym MEDIASAT w IV kwartale 2011 roku. Dział Eksportu część swoich działań 

realizuje w ramach projektu unijnego: POIG, Działanie 6.1: Paszport do eksportu. 

 

Czynniki mające wpływ na osiągnięte przychody ze sprzedaży wyrobów 

 

W 2011 roku przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 9.732 tys. zł przed zmianą polityki 

rachunkowości oraz 10.231 tys. zł po jej zmianie. 

 

W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost zainteresowania usługami Spółki u klientów z sektora MSP 

między innymi ze względu na ciągłe poszerzanie oferty o rozwiązania, które odpowiadają ich potrzebom. 

Ponadto, umacniająca się pozycja Spółki na rynku telekomunikacyjnym pozwoliła na wynegocjowanie z 
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operatorami lepszych warunków współpracy. Tym samym Spółka Aiton Caldwell S.A. może proponować 

swoim klientom coraz lepszą ofertę.  

 

W roku obrachunkowym Spółka aktywnie i dynamicznie pozyskiwała nowych klientów indywidualnych oraz 

biznesowych zwiększając jednocześnie wartość przychodu z klienta. Z platform FreecoNet oraz Tlenofon w 

2011 roku korzystało w sumie 130 tys. użytkowników. W 2011 pozyskanych zostało 20 tys. nowych klientów, 

z czego 5 tys. to grupy biznesowe, a 15 tys. to klienci indywidualni. We współpracy z partnerem 

technologicznym – Datera S.A. – Spółka wprowadza nowe usługi i technologie na rynek utrzymując 

przewagę konkurencyjną wynikającą z innowacyjności. W kwietniu 2011 roku na rynku zadebiutowała marka 

Vanberg Systems – oferta kompleksowych usług telekomunikacyjnych dla biznesu. Oferta Vanberg Systems 

obejmuje przede wszystkim rozwiązania usprawniające komunikację w firmie poprzez dostarczenie 

profesjonalnego sprzętu, usług hostowanych oraz usług centrali telekomunikacyjnej.  

 

Najmłodszym produktem Aiton Caldwell jest marka Smarto, uruchomiona w październiku 2011 roku. Smarto 

jest produktem oferującym rozwiązania wspierające zarządzanie firmą poprzez dostarczenie pełnego 

zaplecza technicznego.  

 

Obie nowe linie biznesowe są innowacyjnymi rozwiązaniami na rynku polskim, kreującymi obszar rozwiązań 

telekomunikacyjnych dla biznesu. 

 

W IV kwartale 2011 roku w Spółce nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Sprzedaży. Zmiana pociągnęła 

za sobą opracowanie nowej strategii sprzedaży, rozwoju/rozbudowy Działu Sprzedaży i dalszy rozwój 

kanałów sprzedaży produktu Smarto oraz Vanberg Systems. 

 

W 2011 roku rozpoczęto rozbudowę kanałów sprzedaży bezpośredniej oraz pośredniej. W ramach 

rozbudowy kanału sprzedaży bezpośredniej zatrudniono nowych pracowników, natomiast w ramach 

reorganizacji kanału sprzedaży pośredniej podjęto współpracę z nowymi partnerami z branży IT. Do końca 

2012 roku sieć dystrybucji obejmie obszar całego kraju. 

 

Nakłady i zamierzenia inwestycyjne 

 

Ogólna wartość inwestycji dokonanych przez Spółkę w 2011 roku wyniosła 994 tys. zł i dotyczyła nabycia 

wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych na potrzeby Spółki. Wśród działań 

inwestycyjnych zrealizowanych w 2011 roku najważniejszymi były wprowadzenie i rozwój dwóch nowych linii 

biznesowych: Smarto oraz Vanberg Systems. Powstanie linii Smarto było współfinansowane ze środków 

unijnych w ramach projektu unijnego 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. 

Natomiast linia Vanberg Systems została wykreowana w całości ze środków własnych Spółki. Inwestycja w 

nowe marki dotyczyła przede wszystkim wydatków na analizę rynku, organizację zespołu projektowego, jak 

również inwestycji w sprzęt techniczny oraz oprogramowanie. Z powstaniem nowych marek związane było 

wyodrębnienie odpowiadających im działów w ramach struktury organizacji Spółki. W roku 2011 powstał 
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również Dział Eksportu, powołany przez Zarząd w związku z intensyfikacją działań nakierowanych na rozwój 

na rynkach zagranicznych. 

 

Dynamiczny rozwój Aiton Caldwell S.A. spowodował konieczność reorganizacji Spółki. Transformacja objęła 

przede wszystkim obszar zarządzania – wprowadzono zarządzanie przez procesy oraz przygotowano 

Spółkę do rozwoju międzynarodowego. 

 

Powyższe zmiany uwarunkowały również przeprowadzone na przełomie 2011 i 2012 roku przeniesienie 

siedziby firmy do Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. W wyniku konsolidacji biur zamknięte 

zostały pozostałe oddziały w Gdyni i Gdańsku. Celem tego działania było usprawnienie procesów w firmie, 

przede wszystkim umożliwienie bezpośredniej komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami. 

 

Ogółem w roku 2011, na działalność inwestycyjną Spółka wydała 994 tys. zł. Na zakup wartości 

niematerialnych i prawnych wydano łącznie 742 tys. zł, tj. 75% całości inwestycji. 19% wykorzystanych 

środków pochodziła ze środków własnych Spółki, pozostałe 81 % stanowiło kwotę dofinansowania w ramach 

realizowanych projektów unijnych. Pozostałe inwestycje w kwocie 252 tys. zł w roku 2011 dotyczyły 

wydatków na zakup środków trwałych, w całości sfinansowanych ze środków własnych Spółki.  

 

W roku 2011 Spółka prowadziła projekty w ramach umowy o dofinansowanie unijne. Projekty zostały 

rozpoczęte w latach 2009 i 2010. Pierwszy projekt dotyczy: „Innowacyjnego systemu zintegrowanych 

kanałów wymiany informacji B2B z partnerami w firmie FreecoNet Tlenofon S.A.” w ramach Programu 

Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie 

innowacyjności gospodarki. Projekt został zakończony w marcu 2011 roku. Nakłady poniesione na realizację 

projektu w tym roku to: 788.846 zł, przeznaczone na wykonanie III etapu budowy systemu. W roku 2011 

kontynuowano projekt rozpoczęty w 2010 roku pod nazwą „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy 

FreecoNet Tlenofon S.A.” W ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, Oś priorytetowa 

6: Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie; 6.1: Paszport do eksportu. Projekt ma na celu 

przygotowanie Spółki do działań eksportowych, a docelowo ekspansję na rynki zagraniczne. 

 

Rok 2011 był dla Spółki okresem dynamicznego rozwoju. Poniesione nakłady inwestycyjne przysłużą się 

wzrostowi wolumenu sprzedaży nowych linii biznesowych na rynku polskim, jak i przygotują Spółkę do 

współpracy z partnerami zagranicznymi. 

 

Informacje o umowach znaczących dla działalności Spółki 

 

W okresie sprawozdawczym Spółka zawierała umowy handlowe, dostaw, kooperacji zarówno kontynuujące 

dotychczasową współpracę, jak również nawiązujące nowe stosunki gospodarcze, które wynikały z 

działalności operacyjnej firmy. Poniżej opisane zostały najważniejsze umowy zawarte przez Spółkę w 2011 

roku.  
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Po udanych rozmowach, w październiku 2011 Spółka podpisała list intencyjny z partnerem w Rumunii, firmą 

MEDIASAT. W wyniku nawiązania współpracy Spółki rozpoczęły negocjacje, mające na celu opracowanie 

projektu telefonii SaaS dla klientów biznesowych na rynek rumuński oraz ustalenie warunków współpracy 

przy jego wdrożeniu. 

 

9 grudnia 2011 Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect, wprowadzając do publicznego obrotu: 

 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

 9.182 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

 409.091 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

 wyemitowano również nową serię akcji: 84.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.  

 

Zgodnie z wymogami giełdowymi podpisano umowy z Autoryzowanym Doradcą – firmą: M&M Doradztwo 

Gospodarcze Sp. z o.o. oraz Animatorem Rynku – firmą: Dom Maklerski BDM S.A. 

 

W związku z konsolidacją biur Spółki na terenie Trójmiasta podpisano umowę najmu powierzchni w 

Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Nowa powierzchnia została objęta przez Spółkę w IV kwartale 

2011 roku. 

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi 

 

Spółka Datera S.A. jest powiązana osobowo ze Spółką Aiton Caldwell S.A. poprzez osoby akcjonariuszy. W 

2011 roku Spółki współpracowały ze sobą na następujących płaszczyznach: 

1. Datera S.A. jest licencjodawcą w Umowie Licencji oraz Umowie Serwisowej platformy operatorskiej 

Carrier-eX. Datera S.A. świadczy dla Aiton Caldwell S.A. usługi serwisowe wynikające z Umowy 

Serwisowej. 

2. Spółka realizowała dla Datera S.A. usługi telekomunikacyjne. Datera S.A. jest użytkownikiem typu 

prepaid platformy FreecoNet. 

3.  Datera S.A. realizowała czynności wynikające z umowy partnerskiej. Datera S.A. jest uczestnikiem 

Programu Partnerskiego Aiton Caldwell S.A.  

4. Datera S.A. refakturuje na Aiton Caldwell S.A. koszty wspólnie wynajmowanej powierzchni biurowej, 

na podstawie umowy o podziale kosztów administracyjnych. 

 

Zmiany w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki 

 

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z 

innymi podmiotami. 
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Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, udzielonych 

poręczeniach i gwarancjach 

 

Dane dotyczące zaciągniętych kredytów, umów pożyczek, udzielonych poręczeniach i gwarancjach zostały 

przedstawione w Sprawozdaniu Finansowym, w informacji dodatkowej do bilansu. 

 

W roku 2011 dokonano spłaty wszystkich zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w 

poprzednich okresach. Ponadto w roku 2011 nie wystąpiły nowe zobowiązania tego typu. 

 

3. WYNIKI FINANSOWE 

 

W 2011 roku Spółka odnotowała znaczny wzrost (47%) przychodów ze sprzedaży. Wzrost ten był 

spowodowany przede wszystkim powiększeniem bazy klientów FreecoNet oraz Tlenofon, jak również 

zwiększeniem przychodu z rozliczeń międzyoperatorskich. Przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 2,7 mln 

zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2010 roku, tj. do poziomu 9,7 mln zł przed zmianą polityki 

rachunkowości oraz 10,2 mln zł po jej zmianie. 

 

Koszty działalności operacyjnej Spółki w omawianym okresie wzrosły o 60% rok do roku. Wzrost ten był 

przede wszystkim związany z nakładami na rozwój linii biznesowych Smarto oraz Vanberg Systems. 

Największy udział w kosztach miały usługi obce, stanowiące 66% sumy kosztów roku 2011. Ponadto, na 

poziom kosztów istotnie wpłynęła również wielkość wynagrodzeń wraz z narzutami – 14% oraz amortyzacja 

– 12%. Wartość amortyzacji wzrosła ponad dwukrotnie (127%), do poziomu 1.155 tys. zł. Natomiast wartość 

amortyzacji, w tym amortyzacji wartości firmy ujętej w pozostałych kosztach operacyjnych, wzrosła w 2011 

roku do poziomu 1.511 tys. zł. Wzrost amortyzacji spowodowany był dokonaniem przez Spółkę 

nieodnawialnych inwestycji w nowe rozwiązania technologiczne przeznaczone dla nowych linii biznesowych 

w latach 2010-2011 oraz zakupem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Tlenofon w roku 2010. Na 

początku 2011 Spółka dokonała aktualizacji stawek amortyzacji zakupionych w 2009 oraz 2010 

zorganizowanych części przedsiębiorstw wydłużając prognozowany okres ich użytkowania. Zmiana została 

podyktowana prognozą, zgodnie z którą Spółka przez dłuższy okres, niż pierwotnie założono, będzie 

uzyskiwała istotne korzyści ekonomiczne z tytułu użytkowania elementów zakupionych zorganizowanych 

części przedsiębiorstw.   

 

Wpływ na zaprezentowane w 2011 roku wyniki finansowe miała również decyzja Zarządu o wprowadzeniu 

zmiany w polityce rachunkowości. Zmiana ta pozwala na prawidłowe odzwierciedlenie przychodów Spółki, 

poprzez odmienne księgowanie niewykorzystanych sald kont prepaid na koniec okresu bilansowego 

użytkowników platform FreecoNet oraz Tlenofon, zwiększając tym samym przejrzystość działania Spółki. 

Zmiana wpłynie na dane finansowe Spółki zwiększając wartość przychodów oraz pozycje wynikowe o 499 

tys. zł w stosunku do tych pozycji przed zmianą. 
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Spółka zanotowała zysk ze sprzedaży w wysokości 188 tys. zł w ujęciu przed zmianą polityki rachunkowości. 

Zmiana dodatnio wpłynęła na tę pozycję, zwiększając ją do wartości 687 tys. zł. W porównaniu do roku 2010 

Spółka zanotowała spadek wyniku ze sprzedaży o 782 tys. zł przed zmianą polityki rachunkowości oraz o 

283 tys. zł po zmianie polityki rachunkowości. 

 

W 2011 roku Spółka zaksięgowała 690 tys. zł w pozycji dotacji z tytułu realizowanych w roku 2010 

otrzymanych w ramach prowadzonych projektów unijnych 1.2, 6.1 oraz 8.2 współfinansowanych ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego 

„Innowacyjna Gospodarka”.  

 

Wynik z działalności operacyjnej w 2011 roku był dodatni i wyniósł 474 tys. zł oraz 973 tys. zł odpowiednio 

przed i po zmianie polityki rachunkowości. Wynik był o 47% niższy przed zmianą polityki rachunkowości oraz 

o 9% wyższy po zmianie polityki rachunkowości niż w roku poprzednim. 

 

Aiton Caldwell S.A. w 2011 roku wygenerował zysk netto w wysokości 354 tys. zł (przed zmianą polityki 

rachunkowości) oraz 758 tys. zł (po zmianie polityki rachunkowości). Dla porównania w 2010 roku wynik 

netto Spółki wyniósł 677 tys. zł.  

 

Główną pozycję w strukturze pasywów Spółki stanowił kapitał własny: 5.955 tys. zł po zmianie polityki 

rachunkowości dotyczącej zmiany sposobu rozliczenia przychodów prepaid, stanowiący odpowiednio 75% 

sumy bilansowej. Znaczną pozycję zajmują również zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości 

2.021 tys. zł po zmianie polityki rachunkowości, stanowiące odpowiednio 25% sumy pasywów. Na sumę 

zobowiązań i rezerw na zobowiązania najsilniej wpłynęła pozycja zobowiązań krótkoterminowych w 

wysokości 941 tys., z czego 80% stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy. Ze względu 

na zmianę polityki rachunkowości istotnie zmieniła się wartość rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych 

kosztów. Wielkość rezerw wzrosła do 606 tys. zł, z czego 82% stanowiły pozostałe rezerwy krótkoterminowe. 

Z kolei wartość rozliczeń międzyokresowych spadła z poziomu 1 521 tys. zł w 2010 do 448 tys. zł na koniec 

2011 roku. Ponad 90% rozliczeń stanowiły inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Najmniejszy 

udział w sumie zobowiązań miała wartość zobowiązań długoterminowych, wynoszących 25,5 tys. zł, w 

całości stanowiących inne zobowiązania finansowe Spółki. 

 

Z kolei, aktywa trwałe stanowiły około 51% sumy majątku Spółki licząc 4.064 tys. zł po zmianie polityki 

rachunkowości. Na wielkość aktywów trwałych w największym stopniu (ponad 85%) wpłynęły wartości 

niematerialne i prawne. Wartość aktywów obrotowych wynosiła 3.913 tys. zł, tj. 49% aktywów Spółki. 

Inwestycje krótkoterminowe wynosiły 3.282 tys. zł, czyli ponad 41% sumy bilansowej, w tym środki pieniężne 

stanowiły 3.282 tys. zł i były o ponad 1,5 mln zł wyższe niż przed rokiem. 

 

Rok obrotowy w Spółce w 2011 roku trwał od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku. 
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Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń 

 

Wśród najistotniejszych czynników ryzyka i zagrożeń należy wymienić przede wszystkim te, które 

bezpośrednio wynikają z prowadzenia działalności, a więc: 

 

Ryzyko konkurencji  

 

Spółka działa na silnie konkurencyjnym rynku, tj. rynku hostowanych usług telekomunikacyjnych dla małych i 

średnich przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych, a głównym działaniem Aiton Caldwell S.A. jest 

świadczenie usług SaaS (Software as a Service), stąd istnieje ryzyko działań konkurentów Spółki 

zmierzających do pozyskania jej klientów lub oferowania lepszych warunków handlowych jej potencjalnym 

klientom. Podmiot nie ma wpływu na działania podejmowane przez konkurentów, jednakże jest w stanie z 

nimi skutecznie konkurować dzięki możliwości szybkiego reagowania na potrzeby klientów, stały rozwój 

oferowanych usług i produktów. Nie można jednak wykluczyć, że w sytuacji zaostrzenia konkurencji na 

rynku, rentowność działalności Spółki może ulec okresowemu pogorszeniu.  

  

Ryzyko zmian w przepisach prawnych i podatkowych  

 

Częste zmiany w ustawodawstwie, głównie w zakresie polityki podatkowej narażają Spółkę na ryzyko 

wystąpienia niekorzystnych uregulowań prawnych, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie 

sytuacji finansowej Spółki. Zagrożeniem dla działalności Aiton Caldwell S.A. jest niestabilność i brak 

spójności przepisów prawnych oraz uznaniowość interpretacyjna. Ewentualne zmiany przepisów prawa, w 

tym prawa podatkowego, spółek handlowych, prawa telekomunikacyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych oraz regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania spółek publicznych mogą zmierzać w 

kierunku negatywnie oddziałującym na działalność Spółki.  

  

Ryzyko związane z wykorzystywaniem infrastruktury telekomunikacyjnej innych operatorów  

 

Świadcząc oferowane przez siebie usługi, Aiton Caldwell S.A., na podstawie zawartych umów, wykorzystuje 

elementy infrastruktury sześciu innych operatorów telekomunikacyjnych, co w pełni zaspokaja bieżące 

potrzeby Spółki w tym zakresie. Nie można jednak wykluczyć, że może dojść do zakończenia współpracy 

Spółki z którymś z tych podmiotów, co może ewentualnie spowodować okresowe pogorszenie poziomu 

usług świadczonych przez Aiton Caldwell S.A. do czasu rozpoczęcia współpracy z innym operatorem bądź 

rozszerzenia zakresu współpracy z pozostałymi podmiotami.  

  

Ryzyko dotyczące możliwości rozwoju rynku telefonii stacjonarnej  

 

Ekspansywny rozwój telefonii mobilnej skutkujący spadkiem cen usług oferowanych przez takich operatorów 

znacząco ogranicza potencjał wzrostu rynku telefonii stacjonarnej, który obecnie kurczy się. Trend ten może 

mieć w przyszłości negatywny wpływ na wyniki Spółki. Występującą jednak obecnie tendencją na rynku 
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usług telefonii stacjonarnej jest utrata abonentów przez dominującego gracza na rzecz mniejszych 

operatorów alternatywnych, do których zalicza się także Aiton Caldwell S.A. Perspektywy ewentualnego 

wzrostu tej części rynku telekomunikacyjnego związane są z ciągłym prowadzeniem prac nakierowanych na 

dywersyfikację świadczonych usług oraz wdrażanie kolejnych produktów, co jest jednym z głównych celów 

bieżących działań kierownictwa i zespołu Spółki.  

 

Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych dotyczących rynku usług telekomunikacyjnych  

 

Szybki rozwój Internetu i rosnący zakres możliwości jego wykorzystania sprawiają, że koniecznym staje 

stosunkowo częste wprowadzanie zmian lub całkowicie nowych regulacji prawnych dotyczących 

funkcjonowania, handlu i świadczenia usług w sieci. W związku z tym, nie można wykluczyć wprowadzenia 

przepisów prawa, które mogą wpłynąć niekorzystnie na możliwości rozwoju produktów i usług Spółki lub 

będą wiązały się z koniecznością poniesienia przez Aiton Caldwell S.A. dodatkowych kosztów w celu 

sprostania tym nowym wymogom prawnym. 

 

Ryzyko związane z uzależnieniem od kluczowych pracowników  

 

Działalność Spółki prowadzona jest w oparciu o nowoczesne rozwiązania informatyczne oraz o wiedzę i 

umiejętności zawodowe swoich pracowników. Ewentualna, jednoczesna utrata kilku kluczowych 

pracowników może okresowo wpłynąć na efektywność prowadzonej przez Aiton Caldwell S.A. działalności. 

W celu zapobieżenia zaistnieniu takiej sytuacji, Spółka zabiega o stworzenie swoim pracownikom warunków 

pracy, które zapewniać im będą możliwości rozwoju oraz wpływ na funkcjonowanie firmy, co skutkuje niskim 

poziomem rotacji personalnej. Wewnętrzne uzgodnienia w Spółce przewidują, iż kluczowi pracownicy 

mający pozytywny wpływ na jej działalność, wizerunek oraz osiągane wyniki, po akceptacji Zarządu i Rady 

Nadzorczej, będą mogli obejmować po cenie niższej od bieżącej ceny rynkowej, akcje serii B emitowane w 

ramach kapitału docelowego.  

  

Ryzyko związane ze wzrostem Aiton Caldwell S.A.  

 

Aktualne plany Spółki zakładają jej dynamiczny rozwój, zwłaszcza w latach 2011-2012. Poza rozwojem i 

poszerzaniem gamy oferowanych produktów i usług, wzrost ten ma być realizowany dzięki akwizycjom oraz 

ekspansji międzynarodowej, na co mają zostać przeznaczone środki pozyskane z emisji akcji serii D. Nie 

można wykluczyć, iż realizacja wszystkich zakładanych celów emisyjnych Spółki w krótkim okresie może 

przejściowo wpłynąć na obniżenie poziomu efektywności zarządzania prowadzonej przez Aiton Caldwell 

S.A. działalności i osiągane wyniki finansowe. W opinii Spółki, kluczowym czynnikiem, który ma zapobiec 

wystąpieniu niekorzystnych zjawisk wewnątrz organizacji jest wdrożenie przygotowywanych przez Spółkę 

procedur, które będą miały na celu efektywne zarządzanie realizowanymi projektami na poziomie wyższej 

oraz średniej kadry zarządzającej.   
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Ryzyko płynności finansowej 

 

W roku 2011 Spółka uruchomiła dwie nowe linie biznesowe: Vanberg Systems oraz Smarto. Z wejściem na 

rynek nowych produktów związane jest poniesienie dodatkowych kosztów. Dokonywane inwestycje w sprzęt 

znajdujący się w ofercie Vanberg Systems oraz Smarto skutkują pojawieniem się ryzyka płynności 

finansowej. W celu zabezpieczenia przed utratą płynności Spółka wprowadziła system budżetowania 

obejmujący całą działalność Aiton Caldwell S.A. Prognozowane koszty i wydatki są na bieżąco 

kontrolowane, a w przypadku odchyleń od planu uruchamiana jest procedura interwencyjna. Ponadto, 

Spółka przeprowadza okresowy monitoring rynków finansowych w poszukiwaniu optymalnych źródeł 

finansowania w przypadku zapotrzebowania na kapitał obcy. 

 

Czynniki istotne dla rozwoju Spółki i perspektywy działalności 

 

W roku 2011 Spółka rozwijała się dynamicznie i pozyskiwała nowych klientów, głownie z sektora MSP, 

zwiększając przy tym wartość przychodu z klienta. W przedstawionym okresie powstały dwa nowe produkty 

(Vanberg Systems oraz Smarto), oferujące kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne dla biznesu, tym 

samym Spółka poszerzyła swoją ofertę o produkty dedykowane stricte wymagających klientom biznesowym.  

 

Ważnym wydarzeniem w długoterminowej strategii Spółki był debiut na rynku NewConnect, który miał 

miejsce 9 grudnia 2011 roku. Celem debiutu było pozyskanie kapitału oraz kontynuacja umacniania marki 

Aiton Caldwell dzięki jej większej transparentności i rozpoznawalności. W drodze emisji nowych akcji serii D 

pozyskano kapitał w wysokości 1,68 mln zł. Środki te zostaną wykorzystane na kontynuację procesu 

konsolidacji polskiego rynku VoIP, rozbudowę kanałów sprzedaży oraz poszerzenie działalności na rynki 

zagraniczne. 

 

W listopadzie 2011 roku Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu listu intencyjnego z rumuńskim 

operatorem telekomunikacyjnym MEDIASAT. Tym samym rozpoczęto negocjacje dotyczące wspólnego 

projektu wprowadzenia telefonii SaaS dla biznesu na rynku rumuńskim. Rozpoczęto również rozpoznanie 

rynku ukraińskiego, poprzez spotkania z głównymi operatorami krajowymi, oraz USA, poprzez analizę 

możliwych kanałów sprzedaży usług firmy. Ze względu na intensyfikację działań skierowanych na rynki 

zagraniczne Zarząd podjął decyzję o utworzeniu Działu Eksportu. 

 

Lata 2011-2012 są dla Spółki okresem intensywnego rozwoju, zarówno w zakresie wewnętrznych 

przekształceń, tworzenia nowych produktów i umacniania marki, jak i ekspansji na rynki zagraniczne. 

Debiutujące w roku 2011 linie biznesowe będą w kolejnych latach silnie rozwijane, równolegle z 

rozpoznawalną marką FreecoNet, w celu umocnienia pozycji lidera na krajowym rynku telekomunikacyjnym. 

Rozpoczęta w roku 2011 analiza rynków Ukrainy, Rumunii oraz USA, kontynuowana w roku 2012, ma w 

perspektywie 2-3 lat zagwarantować Spółce pozycję lidera w regionie Europy Środkowej oraz pretendenta 

do pozycji znaczącego gracza na rynku globalnym. 
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Lata 2012-2013 stanowią dla Spółki czas wyzwań i dynamicznego rozwoju. Będzie to okres szczególnie 

istotny dla przyszłości Aiton Caldwell S.A., ponieważ zweryfikowane przez rynek zostaną decyzje podjęte w 

minionym okresie, przede wszystkim: wprowadzenie nowych produktów - Vanberg Systems oraz Smarto, jak 

również decyzja o wejściu na rynki zagraniczne.  

 

 

Gdańsk – 30/03/2012    

 

 

Jan Wyrwiński                                  Michał Krużycki 

Prezes Zarządu                                Wiceprezes Zarządu 
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6. Opinia i raport biegłego rewidenta 
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7. Informacja na temat stosowania przed Aiton Caldwell S.A. zasad 

ładu korporacyjnego oraz przestrzegania zasad dobrych praktyk 

spółek notowanych na rynku NewConnect w roku 2011 

 

Nazwa tak/nie - komentarz 

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, za wyjątkiem 

transmitowania obrad walnego 

zgromadzenia z wykorzystaniem 

sieci Internet, rejestrowania 

przebiegu obrad i upubliczniania 

go na stronie internetowej. 

Emitent nie planuje 

transmitowania obrad walnego 

zgromadzenia z wykorzystaniem 

sieci Internet z uwagi na znaczne 

koszty ww. transmisji. W opinii 

Emitenta informacje dotyczące 

walnych zgromadzeń, 

publikowane na stronie 

internetowej Spółki zapewniają 

pełny zakres informacji. 

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 

(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 

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 

3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na 

bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych 

Tak 
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prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),  

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 

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, w przypadku gdy takie 

zdarzenie będzie mieć miejsce 

3.16.     pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych 

porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie 

walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 

zadawane pytania, 

Tak, w przypadku gdy takie 

zdarzenie będzie mieć miejsce 

3.17.     informację na temat powodów odwołania walnego 

zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad 

wraz z uzasadnieniem, 

Tak, w przypadku gdy takie 

zdarzenie będzie mieć miejsce 

3.18.     informację o przerwie w obradach walnego 

zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, 

Tak, w przypadku gdy takie 

zdarzenie będzie mieć miejsce 

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 

3.20.     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 

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, strona prowadzona jest w 

języku polskim 

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 

Tak 
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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:   

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.  

Tak 

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, w przypadku gdy takie 

zdarzenie będzie mieć miejsce  

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 

13a.      W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od 

akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę 

kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 

głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie 

określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje 

czynności , do których jest zobowiązany w związku z 

Tak 
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organizacją i przeprowadzeniem walnego 

zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w 

przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy 

akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu 

spółek handlowych. 

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty 

dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający 

pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku 

nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu 

pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego 

uzasadnienia.  

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 

 

Emitent nie publikuje raportów 

miesięcznych. W ocenie 

Emitenta publikowane przez 

Spółkę raporty bieżące i 

okresowe, w sposób 

wystarczający zapewniają 

informacje o Emitencie, 

niezbędne dla akcjonariuszy i 

inwestorów. 

 

16a.      W przypadku naruszenie przez emitenta obowiązku 

informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

(„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie 

opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania 

raportów bieżących na rynku NewConnect, informację 

wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

Tak 
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8. Oświadczenia Zarządu 
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