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Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy Gieldowi,

Przekazujemy Raport Roczny podsumowuj^cy dziatalnosc EUROINVESTMENT S.A. w 2020 
roku.

Rok 2020 byt okresem podczas, ktorego Spotka nadal bezskutecznie poszukiwata 
finasowania do realizacji nowego obszaru dziatalnosci. Sytuacja gospodarcza do dnia 
opublikowania niniejszego Raportu tj. do dnia 19.03.2021, ze wygl^du na ograniczenia 
spowodowane epidemi^ Coronywirusa nie sprzyja osi^gni^ciu celu realizacji dziatania na 
nowym obszarze. Istnienie Spotki jest powaznie zagrozone i na dzien przekazania 
ninieniejszego raportu Zarz^d nie widzi mozliwosci kontynuwania dzialatnosci bez pozyskania 
finansowania.

Dane finansowe Spotki na dzien 31 grudnia 2020 roku wykazuj^ strat§ w wysokosci 
20 712,26 zt

Na dzien 31-12-2020 roku wyst^puje niedobor kapitatu wtasnego w kwocie 3 383 268,45 zt 
przy kapitale zapasowym w wysokosci 15 439 993,44,00 zt.

W zwi^zku w powyzej opisan^ sytuacja finansowe spotki jej wi^kszosciowy akcjonariusz w 
dniu 27 czerwca 2020 zobowi^zat si§ do podniesienia kapitatu Spoki i obj^cia w planowenej 
emisji akcji Serri H 150.000.000 akcji po cenie nominalnej jednego grosza. Odpowiednie 
umowy zostaty zawarte ale ze wzgl^du na ograniczone mozliwosi przyjazdu do Kraju z 
Niemiec- (siedziby wi^kszosciwego akcjinariusza) Zarz^d postanowit przeprowadzenie 
podniesienia kapitatu o 1.500.000,00 zt na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzaj^cym 
Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok.

Emisja ta przyczyni si§ do finansowej stabilizacji Spotki.

Prezes Zarz^du

Richard Kunicki

http://www.euroinvestment.pl
mailto:info@euroinvestment.pl


Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO Raport Roczny 2020
EURO INVESTM ENT S.A.

w tys. Zl w tys. EUR

2020 2019 2020 2019
od od od od

2020-01-01 2019-01-01 2020-01-01 2019-01-01
do do do do

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Przychody ze sprzedazy 0,00

Zysk (strata) ze sprzedazy (21) (25) (5) (6)

Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej (21) 525 (5) 114

Zysk (strata) brutto (21) 525 (5) 114

Zysk (strata) netto (21) 525 (5) 114

Przeplywy pieni^zne netto z dzialalnosci 
operacyjnej

0,00 0,00 0,00 0,00

Przeplywy pieni^zne netto z dzialalnosci 
inwestycyjnej

0,00 0,00 0,00 0,00

Przeplywy pieni^zne netto z dzialalnosci 
finansowej

0,00 0,00 0,00 0,00

Przeplywy pieni^zne netto razem 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktywa razem 37 35 (8) 8

Zobowi^zania i rezerwy na zobowi^zania 3 420 3 397 741 736

Kapital (fundusz) podstawowy 2 500 2 500 542 542

Kapital wlasny (3 383) (3 363) (733) (729)

Powyzsze dane finansowe za 2020 rok zostaly przeliczone na EURO wedlug sredniego kursu 
ogloszonego przez Narodowy Bank Polski na 31.12.2020 roku i wynosz^cego 4,6148 PLN za 
EURO



EUROINVESTMENT S.A.

Sprawozdanie finansowe
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Dla akcjonariuszy i Rady Nadzorczej EUROINVESTMENT S.A.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku z pözniejszymi zmianami 
Zarz^d jest zobowi^zany zapewnic sporz^dzenie rocznego sprawozdania finansowego daj^cego 
prawidtowy i rzetelny obraz sytuacji maj^tkowej i finansowej Spötki na koniec okresu obrotowego oraz 
wyniku finansowego za ten okres.

Elementy sprawozdania finansowego zostaty przedstawione w niniejszym dokumencie w nastQpuj^cej 
kolejnosci:

Strona
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 4
Bilans na dzien 31 grudnia 2020 roku wykazuj^cy po stronie aktywöw i pasywöw kwotQ 
36 837,79 ztotych 8-10
Rachunek zysköw i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku (wariant 
poröwnawczy) wykazuj^cy stratQ netto w kwocie 20 712,26 ztotych.

11-12
Przeptywy srodköw pieni^znych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 13-15
Zestawienie zmian w kapitale wtasnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 16
Dodatkowe informacje i objasnienia 17

Sprawozdanie Zarz^du z dziatalnosci stanowi zat^cznik do niniejszego sprawozdania finansowego.

Prezes Zarz^du

Richard Kunicki

Osoba odpowiedzialna 
za prowadzenie ksi^g rachunkowych 
Edyta Wtodarczyk



Warszawa, dnia 19 marca 2021 roku

1. Informacje o Spölce

a. EUROINVESTMENT S.A. (Spötka, Jednostka, Emitent) zostata zawiyzana Aktem notarialnym 
sporzydzonym w dniu 29.06.2007 r., Repertorium A nr 3282/2007, w Kancelarii Notarialnej Marek 
Rudzinski w Warszawie przy ul. Powyzkowskiej 44 C. Zgodnie ze statutem Spötka zostata 
zawiyzana na czas nieokreslony.
Spötka dokonata zmiany firmy z Virtaul Vision S.A. na EUROINVESTMENT S.A., na podstawie 
uchwaty Walnego Zgromadzenia z dnia 4 grudnia 2014 roku. Zmiana firmy zostata zarejestrowana 
w sydzie w dniu 29 stycznia 2015 roku.

b. Siedziba Spötki miesci siy w Warszawie przy ul. Bocianiej 47.

c. Spötka postuguje siy numerem REGON 141031623 oraz numerem NIP 9512223624.

d. Otwarcie ksiyg rachunkowych oraz rozpoczycie dziatalnosci nastypito z dniem 16 lipca 2007 roku.

e. Postanowieniem Sydu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sydowego Spötka zostata wpisana do Krajowego Rejestru Sydowego -  Rejestru 
Przedsiybiorcöw pod numerem KRS 0000284832.

f. Przedmiotem dziatalnosci Spötki jest przede wszystkim:

• dziatalnosc holdingöw finansowych
• dziatalnosc badawczo-rozwojowa,
• dziatalnosc gospodarcza pozostata,
• dziatalnosc zwiyzana z kultury, rekreacjy i sportem
• dziatalnosc wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nosniköw informacji,
• informatyka,

W biezycym okresie Spötka zaprzestata dziatalnosci zwiyzanej z produkcjy filmowy.

g. Wtadze spötki

Wtadzami spötki jest Zarzyd i Rada Nadzorcza.

W roku obrotowym Zarzyd sprawowany byt przez:
- Richarda Kunickiego -  Prezes Zarzydu.

W roku obrotowym w sktad Rady Nadzorczej wchodzili:
- Andrzej Görski Cztonek Rady Nadzorczej.
- Szymon Dybrowski Cztonek Rady Nadzorczej
- Sandra Maria Kunicki Cztonek Rady Nadzorczej,
- Ivan Solvason Cztonek Rady Nadzorczej,
- Ralph Christians Cztonek Rady Nadzorczej

2. Zasady przyj^te przy sporzydzeniu sprawozdania finansowego

a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 i zostato 
sporzydzone przy zatozeniu, ze Spötka bydzie kontynuowac dziatalnosc gospodarczy w dajycej siy 
przewidziec przysztosci oraz ze nie zamierza ani nie musi zaniechac dziatalnosci mino zmniejszenia 
jego zakresu. Zgodnie z wiedzy Zarzydu Spötki istniejy okolicznosci wskazujyce na zagrozenie 
kontynuowania dziatalnosci przez Spötky o ile nowe projekty nie zostany sfinansowane.



3. Zastosowane zasady i metody rachunkowosci

Zasady rachunkowosci przyjqte przy sporzqdzaniu sprawozdania finansowego sq zgodne z Ustawq 
o Rachunkowosci z 29 wrzesnia 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z pozniejszymi zmianami), 
zwanq dalej Ustawq.

Poszczegolne sktadniki aktywow i pasywow wycenia siq stosujqc rzeczywiscie poniesione na ich 
nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostroznosci.

a. Wartosci niematerialne i prawne, srodki trwale

Wartosci niematerialne i prawne, srodki trwate oraz srodki trwate w budowie wycenia siq wedtug cen 
nabycia lub kosztow wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne 
sq dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartosci niematerialne i prawne oraz srodki trwate o wartosci poczqtkowej nie przekraczajqcej 3.500 zt 
obciqzajq koszty dziatalnosci jednorazowo w miesiqcu oddania ich do uzytkowania.

Na sktadniki aktywow co do ktorych istnieje podejrzenie, ze w dajqcej siq przewidziec przysztosci nie 
bqdq przynosic korzysci ekonomicznych dokonuje siq odpisu z tytutu trwatej utraty wartosci.

b. Inwestycje dtugoterminowe
Udziaty w innych jednostkach wycenia siq wedtug cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytutu trwatej 
utraty wartosci lub wedtug wartosci godziwej.
Udzielone pozyczki dtugoterminowe wycenia siq w kwocie wymagajqcej zaptaty.

c. Inwestycje krotkoterminowe

Nabyte udziaty, akcje oraz inne aktywa krotkoterminowe ujmuje siq w ksiqgach rachunkowych na dzien 
ich nabycia lub powstania wedtug ceny nabycia. Na dzien bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji 
krotkoterminowych sq wycenione wedtug ceny nabycia lub ceny rynkowej, zaleznie od tego, ktora z nich 
jest nizsza.
Roznica miqdzy wyzszq cenq nabycia a nizszq cenq rynkowq obciqzajq koszty finansowe. Skutki 
wzrostu cen odnosi siq na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obnizki cen 
odpisywano w koszty do wysokosci poprzednio odpisanych w koszty roznic.

Udzielone pozyczki krotkoterminowe wycenia siq w kwocie wymagajqcej zaptaty.

d. Naleznosci i zobowiqzania

Naleznosci i zobowiqzania (w tym z tytutu kredytow i pozyczek) w walucie polskiej wykazywane 
sq wedtug wartosci podlegajqcej zaptacie. Naleznosci i zobowiqzania w walutach obcych w momencie 
powstania ujmowane sq wedtug sredniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. 
Dodatnie lub ujemne roznice kursowe powstajqce w dniu ptatnosci wynikajqce z roznicy pomiqdzy 
kursem waluty na ten dzien, a kursem waluty w dniu powstania naleznosci lub zobowiqzania, odnoszone 
sq odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzien bilansowy naleznosci i zobowiqzania w walucie obcej wycenia siq wedtug 
sredniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzien.

Wartosc naleznosci aktualizuje siq uwzglqdniajqc stopien prawdopodobienstwa ich zaptaty poprzez 
dokonanie odpisu aktualizujqcego.

e. Srodki pieni$zne
Krajowe srodki pieniqzne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia siq wedtug wartosci nominalnej. 
Wptyw walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia siq wg kursow kupna walut, stosowanych na ten 
dzien przez bank prowadzqcy rachunek dewizowy, zas rozchod walut wycenia siq wg kursu sprzedazy 
banku stosowanego na dzien ich rozchodu. Na dzien bilansowy srodki pieniqzne wyrazone w walucie 
obcej wycenia siq wedtug sredniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzien.



Ustalone na koniec roku obrotowego roznice kursowe wptywajq na wynik finansowy bqdqc odnoszone 
odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
f. Kapitaty

Kapitat zaktadowy wykazuje siq w wysokosci okreslonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze 
sqdowym.

Kapitat zapasowy tworzony jest z odpisow z czystego zysku rocznego Spotki. Ponadto do kapitatu 
zapasowego zaliczono rowniez nadwyzkq powstatq w wyniku sprzedazy akcji powyzej ich wartosci 
nominalnej, po potrqceniu kosztow emisji.
g. Rozliczenia miqdzyokresowe kosztow oraz rezerwy na zobowiqzania

W przypadku ponoszenia wydatkow dotyczqcych przysztych okresow sprawozdawczych Spotka 
dokonuje czynnych rozliczen miqdzyokresowych.

Wytworzone przez jednostkq filmy przeznaczone do sprzedazy wycenia siq w okresie przynoszenia 
przez nie korzysci ekonomicznych, nie dtuzszym niz 5 lat, w wysokosci nadwyzki kosztow ich 
wytworzenia nad przychodami wg cen sprzedazy netto uzyskanymi ze sprzedazy tych produktow w 
ciqgu tego okresu. Nieopisane po uptywie tego okresu koszty wytworzenia zwiqkszajq pozostate koszty 
operacyjne.

Rezerwy tworzy siq na zobowiqzania w przypadku gdy kwota lub termin zaptaty sq niepewne, ich 
powstanie jest pewne lub o duzym stopniu prawdopodobienstwa oraz wynikajq one z przesztych 
zdarzen i ich wiarygodny szacunek jest mozliwy.
Spotka tworzy rezerwy na koszty w wysokosci prawdopodobnych zobowiqzan przypadajqcych 
na biezqcy okres sprawozdawczy wynikajqcych ze swiadczen wykonanych na rzecz Spotki przez 
kontrahentow oraz z obowiqzku wykonania zwiqzanych z biezqcq dziatalnosciq przysztych swiadczen, 
ktorych kwotq mozna oszacowac, choc data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczen 
miqdzyokresowych biernych zalicza siq przede wszystkim: wartosc wykonanych niezafakturowanych 
ustug oraz dostaw, wartosci ustug ktore zostanq wykonane w przysztosci a dotyczq biezqcego okresu 
obrotowego.

h. Rezerwa i aktywa z tytutu odroczonego podatku dochodowego

Spotka nie tworzy rezerwy i aktywa z tytutu odroczonego podatku dochodowego, poniewaz nie 
wystqpujq przejsciowe roznice w momencie zaliczenia przychodow lub kosztow z punktu widzenia 
ustawy o rachunkowosci.

i. Wynik finansowy

Na wynik finansowy sktada siq: wynik na sprzedazy, wynik na pozostatej dziatalnosci operacyjnej, wynik 
na dziatalnosci finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiqzkowe obciqzenie wyniku. 
Spotka stosuje wariant porownawczy rachunku zyskow i strat.

Przychodem ze sprzedazy produktow, tj. wyrobow gotowych i ustug jest kwota nalezna z tego tytutu 
od odbiorcy, pomniejszona o nalezny podatek od towarow i ustug. Momentem sprzedazy jest 
przekazanie towarow odbiorcy lub odebranie przez niego ustugi.

Pozostate przychody i koszty operacyjne sq to koszty i przychody nie zwiqzane bezposrednio 
z normalnq dziatalnosciq, wptywajqce na wynik finansowy.

Przychody finansowe sq to nalezne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe 
sq to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz roznice kursowe dotyczqce 
srodkow trwatych w budowie wptywajq na wartosc nabycia tych sktadnikow majqtku. Roznice kursowe 
oraz odsetki od zobowiqzan i kredytow inwestycyjnych po oddaniu srodka trwatego do uzytkowania 
obciqzajq wptywajq na wynik operacji finansowych.





Sprawozdanie finansowe: okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 EUROINVESTMENT S.A.

BILANS zt

AKTYWA 31.12.2020 31.12.2019 PASYWA 31.12.2020 31.12.2019

A. Aktywa trwate 0,00 0,00 A. Kapital 
(fundusz) wtasny (3 383 268,45) (3 362 556,19)

WartoSci niematerialne 
i prawne

0,00 0,00
1. Kapital 
(fundusz) 
podstawowy

2 500 000,00 2 500 000,00
1. Koszty zakoriczonych 
prac rozwojowych

0,00 0,00

2. Warto$6firmy 0,00 0,00 li. Naleine wptaty 
na kapitat 
podstawowy 
(wielkoäd ujemna)

0,00 0,00
3. Inne wartoSci 
niematerialne i prawne

0,00 0,00

4. Zaliczki na warto&ci 
niematerialne i prawne

0,00 0,00 III. Udziaty (akcje) 
wtasne (wielkoäd 
ujemna)

0,00 0,00
II. Rzeczowe aktywa 
trwate 0,00 0,00

1. Srodki trwate 0,00 0,00
IV. Kapitat
(fundusz)
zapasowy

15 439 993,44 15 439 993,44a) grunty (w tym prawo 
uiytkowania wieczystego 
gruntu)

0,00 0,00

b) budynki, lokale i 
obiekty inZynierii Iqdowej 
i wodnej

0,00 0,00 V. Kapitat 
(fundusz) z 
aktualizacji 
wyceny

0,00 0,00
c) urz^dzenia 
techniczne i maszyny 0,00 0,00

d) Srodki transportu 0,00 0,00

VI. Pozostate 
kapitaty 
(fundusze) 
rezerwowe

0,00 0,00

e) inne §rodki trwate 0,00 0,00
a) w tym kapitat 
rezerwowy z doptat 
wspölniköw

0,00 0,00

2. Srodki trwate w 
budowie

0,00 0,00

b) w tym naleZne 
doptaty na poczet 
kapitatu 
rezerwowego 
(wielko$6 uiemna)

0,00 0,00

3. Zaliczki na Srodki 
trwate w budowie

0,00 0,00
VII. Zysk (strata) z 
lat ubiegtych

(21 302 549,63) (21 827 105,88)

III. Naleinoäci 
dtugoterm Inowe

0,00 0,00
VIII. Zysk (strata) 
netto

(20 712,26) 524 556,25
1. Odjednostek 
powiqzanych

0,00 0,00

2. Od pozostatych 
jednostek

0,00 0,00
IX. Odpisy z 
zysku netto w 
ciqgu roku 
obrotowego 
(wielkoSd ujemna)

0,00 0,00
IV. Inwestycje 
dtugoterminowe

0,00 0,00

1. NieruchomoSci 0,00 0,00 B. Zobowigzania i 
rezerwy na 
zobowi^zania

3 420 106,24 3 397 296,32
2. WartoSci 
niematerialne i prawne

0,00 0,00

3. Dtugoterminowe 
aktywa finansowe

0,00 0,00
1. Rezerwy na 
zobowiqzania

0,00 0,00
a) wjednostkach 
powi^zanych 0,00 0,00

- udziaty lub akcje 0,00 0,00
1. Rezerwa z tytutu 
odroczonego

0,00 0,00

Informacja stanowi integraln^ cz§§6 sprawozdania finansowego



Sprawozdanie finansowe: okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 EUROINVESTMENT S.A.

-  inne papiery 
warto$ciowe

0,00 0,00
podatku
dochodowego

- udzielone poiyczki 0,00 0,00 2. Rezerwa na 
öwiadczenia 
emerytalne i 
podobne

0,00 0,00
- inne dtugoterminowe 
aktywa finansowe

0,00 0,00

b) w pozostatych 
jednostkach

0,00 0,00 - dtugoterminowa 0,00 0,00

- udziaty lub akcje 0,00 0,00 - krötkoterminowa 0,00 0,00

- inne papiery 
wartoSciowe

0,00 0,00
3. Pozostate 
rezerwy

0,00 13 800,00

- udzielone poiyczki 0,00 0,00 - dtugoterminowe 0,00 0,00

- inne dtugoterminowe 
aktywa finansowe

0,00 0,00 - krötkoterminowe 0,00 13 800,00

4. Inne inwestycje 
dtugoterminowe

0,00 0,00
II. Zobowiqzania 
dtugoterminowe

1 600 000,00 1 600 000,00V. Dtugoterminowe
rozliczenia
mipdzyokresowe

0,00 0,00

1. Aktywa z tytutu 
odroczonego podatku 
dochodowego

0,00 0,00
1. Wobec 
jednostek 
powi^zanych

0,00 0,00

2. Inne rozliczenia 
mi^dzyokresowe

0,00 0,00
2. Wobec
pozostatych
iednostek

1 600 000,00 1 600 000,00

B. Aktywa obrotowe 36 837,79 34 740,13
a) kredyty i 
poiyczki

1 600 000,00 1 600 000,00

I. Zapasy 0,00 0,00 b) z tytutu emisji 
dtuinych papieröw 
wartoöciowych

0,00 0,00
1. Materiaty 0,00 0,00

2. Pötprodukty i produkty 
w toku 0,00 0,00

c) inne
zobowiqzania
finansowe

0,00 0,00

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00

4. Towary 0,00 0,00
III. Zobowiqzania 
krötkoterminowe

1 820 106,24 1 797 296,32
5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00

li. Naleinoöci 
krötkoterminowe

36 105,75 37 725,75

1. Wobec 
jednostek 
powiazanych

0,00 0,00

1. Naleinoöci od 
jednostek powi^zanych

0,00 0,00
a) z tytutu dostaw i 
ustug, o okresie 
wymagalnoöci:

0,00 0,00
a) z tytutu dostaw i 
ustug, o okresie sptaty: 0,00 0,00

- do 12 miesi^cy 0,00 0,00 - do12miesi$cy
0,00 0,00

- powyZej 12 miesi^cy 0,00 0,00
- powyiej 12 
miesi^cy

0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00 b) inne
0,00 0,00

2. Naleinoöci od 
pozostatych jednostek 36 105 ,75 34 725,75

2. Wobec
pozostatych
jednostek

1 820 106,24 1 797 296,32

a) z tytutu dostaw i 
ustug, o okresie sptaty:

0,00 0,00 a) kredyty i 
poiyczki

1 036,73 724,47

- do 12 miesi^cy 0,00 0,00 b) z tytutu emisji 
dtuinych papieröw 
wartoöciowych

0,00 0,00
- powyiej 12 miesi^cy 0,00 0,00

b) z tytutu podatköw, 
dotacji, cet, ubezpieczert 
spotecznych i

30 105,75 28 725,75
c) inne
zobowi^zania
finansowe

0,00 0,00

/
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Sprawozdanie finansowe: okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 EUROINVESTMENT S.A.

zdrowotnych oraz innych 
öwiadczert

c) inne 6 000,00 6 000,00 d) z tytutu dostaw i 
ustug, o okresie 
wymagalnoSci:

73 730,14 89 330,63
d) dochodzone na 
drodze s^dowej

0,00 0,00

III. Inwestycje 
krötkoterminowe

732,04 14,38 - do 12 miesi^cy 73 730,14 89 330,63

1. Krötkoterminowe 
aktywa finansowe

732,04 14,38
- powyiej 12 
miesi^cy 0,00 0,00

a) wjednostkach 
powi^zanych

0,00 0,00
e) zaliczki 
otrzymane na 
dostawy

0,00 0,00

- udziaty lub akcje 0,00 0,00
f) zobowi^zania 
wekslowe

0,00 0,00

- inne papiery 
wartoSciowe 0,00 0,00 g) z tytutu 

podatköw, cet, 
ubezpieczert i 
innych Swiadczert

0,00 0,00
- udzielone poZyczki 0,00 0,00

- inne krötkoterminowe 
aktywa finansowe

0,00 0,00
h) z tytutu 
wynagrodzert

0,00 0,00

b) wpozostatych 
jednostkach 0,00 0,00 i) inne 1 745 339,37 1 707 241,22

- udziaty lub akcje 0,00 0,00
3. Fundusze 
specjalne 0,00 0,00

- inne papiery 
warto§ciowe 0,00 0,00 ZF$S 0,00 0,00

- udzielone poZyczki 0,00 0,00 ZFRON 0,00 0,00

- inne krötkoterminowe 
aktywa finansowe

0,00 0,00
IV. Rozliczenia 
mi^dzyokresowe

0,00 0,00
c) örodki pieni^Zne i inne 
aktywa pieni^Zne

732,04 14,38

- örodki pieni^Zne w 
kasie i na rachunkach 732,04 14,38

1. Ujemna wartoöö 
firmy

0,00 0,00

- inne örodki pieni^Zne 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia 
mi^dzyokresowe

0,00 0,00

- inne aktywa pieni^Zne 0,00 0,00 - dtugoterminowe 0,00 0,00

2. Inne inwestycje 
krötkoterminowe 0,00 0,00 - krötkoterminowe 0,00 0,00

IV. Krötkoterminowe
rozliczenia
mipdzyokresowe

0,00 0,00 0,00 0,00

Aktywa razem 36 837,79 34 740,13 Pasywa razem 36 837,79 34 740,13

..Mv.4-wmt.ty.tl
Podpis osoby ktörej powierzono 
prowadzenie ksiqg rachunkowych Podpis Prezesa Zarzqdu

19.03.2021 19.03.2021
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Sprawozdanie finansowe: okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 EUROINVESTMENT S.A.

RACHUNEK ZYSKÖW I STRAT (wariant poröwnawczy) za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018

(wariant poröwnawczy) 01.01.2020-
31.12.2020

01.01.2019-
31.12.2019

A. Przychody netto ze sprzedazy i zröwnane z nimi, 
w tym: 0,00 0,00

- od jednostek pow iqzanych 0,00 0,00

I. Przychody netto ze sprzedaZy produktöw 0,00 0,00

II. Zmiana stanu produktöw (zwi^kszenie - wartoöö 
dodatnia, zmniejszenie - wartoöö ujemna)

0,00 0,00

III. Koszt wytworzenia produktöw na wtasne potrzeby 
jednostki

0,00 0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaZy towaröw i materiatöw 0,00 0,00

B. Koszty dziatalno&ci operacyjnej 20 712,26 24 957,69

I. Amortyzacja 0,00 0,00

II. ZuZycie materiatöw i energii 0,00 0,00

III. Ustugi obce 20 712,26 24 957,69

IV. Podatki i optaty, w tym: 0,00 0,00

- podatek akcyzowy 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia 0,00 0,00

VI. Ubezpieczenia spoteczne i inne öwiadczenia 0,00 0,00

VII. Pozostate koszty rodzajowe 0,00 0,00

VIII. Wartoöö sprzedanych towaröw i materiatöw 0,00 0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaiy (A-B) (20 712,26) (24 957,69)

D. Pozostate przychody operacyjne 0,00 553 800,00

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywöw trwatych 0,00 0,00

II. Dotacje 0,00 0,00

III. Inne przychody operacyjne 0,00 553 800,00

E. Pozostate koszty operacyjne 0,00 4 259,58

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywöw trwatych 0,00 0,00

II. Aktualizacja wartoöci aktywöw niefinansowych 0,00 0,00

III. Inne koszty operacyjne 0,00 4 259,58

/
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Sprawozdanie finansowe: okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 EUROINVESTMENT S.A.

F. Zysk (strata) z dziatalnoSci operacyjnej (C+D-E)
(20 712,26) 524 582,73

G. Przychody finansowe
0,00 0,00

1. Dywidendy i udziaty w zyskach, w tym:
0,00 0,00

- od jednostek powiqzanych
0,00 0,00

II. Odsetki, w tym:
0,00 0,00

- od jednostek powiqzanych 0,00 0,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

IV. Aktualizacja warto§ci inwestycji 0,00 0,00

V. Inne 0,00 0,00

H. Koszty finansowe 0,00 26,48

1. Odsetki, w tym: 0,00 26,48

- dla jednostek powiqzanych 0,00 0,00

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

III. Aktualizacja warto§ci inwestycji 0,00 0,00

IV. Inne 0,00 0,00

I. Zysk (strata) z dziatalno&ci gospodarczej (F+G-H) (20 712,26) 524 556,25

J. Wynik zdarzeri nadzwyczajnych (J.l.-J.ll.) 0,00 0,00

1. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

K. Zysk (strata) brutto (l+J) (20 712,26) 524 556,25

L. Podatek dochodowy 0,00 0,00

M. Pozostate obowiqzkowe zmniejszenia zysku 
(zwi?kszenia straty)

0,00 0,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) (20 712,26) 524 556,25

£c m ~ <a .

Podpis osoby ktörej powierzono 
prowadzenie ksiqg rachunkowych 
19.03.2021

Podpis Prezesa Zarz^du 
19.03.2021
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Sprawozdanie finansowe: okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 EUROINVESTMENT S.A.

Rachunek przeptywöw pieni$znych sporz^dzony za okres 1.01.2020 -  31.12.2020

2020-12-31 2019-12-31

A . Przeplywy Srodköw pienifZnych z dzialalno£ci operacyjnej

I. Zysk (strata) netto (20 712,26) 524 556,25

II. K orekty razem 21 117,66 (524 972,73)

1. A m ortyzacja 0,00 0,00

2. Z yski (straty/) z  tytuhi röZnic kursowych
0,00 0,00

3. Odsetki i udzialy w zyskach (dyw idendy)
0,00 0,00

4. Z ysk (strata) z  dzialalnoSci inwestycyjnej
0,00 0,00

5. Zm iana stanu rezerw
0,00 (13 800,00)

6. Zm iana stanu zapasöw 0,00 0,00

7. Zm iana stanu naleZnoSci (1 380,00) 13 969,40

8. Zm iana stanu zobowi^zah krötkoterm inowych, z  

wyj^tkiem poZyczek i kredytöw
22 497,66 14 857,87

9. Zm iana stanu rozliczen m ifdzyokresow ych 0,00 0,00

10. Inne korekty 0,00 (540 000,00)

III. Przeplywy pieni^Zne netto z dzialalnoSci operacyjnej

( I + I I )
405,40 (416,48)

B. Przeplywy ärodköw pieni^znych z dzialalnoSci inwestycyjnej

I. W plywy 0,00 0,00

1. Z bycie wartoäci niem aterialnych i prawnych oraz 

rzeczow ych  aktyw öw  trwalych

0,00 0,00

2. Z bycie inw estycji w  nieruchom oäci oraz wartoäci 

niem aterialne i prawne

0,00 0,00

3. Z aktyw öw  finansow ych, w  tym: 0,00 0,00

a) w  jednostkach powi^zanych
0,00 0,00

b) w  pozostalych  jednostkach
0,00 0,00

4. Inne w plyw y inw estycyjne
0,00 0,00

II. W ydatki 0,00 0,00

1. N abycie wartoSci niem aterialnych i prawnych oraz 

rzeczow ych  aktyw öw  trwalych
0,00 0,00

2. Inw estycje w  nieruchomoSci oraz wartoäci niematerialne

i prawne

0,00 0,00

3. N a  aktywa finansow e, w  tym:
0,00 0,00

a) w  jednostkach powi^zanych
0,00 0,00

b) w  pozostalych jednostkach
0,00 0,00
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Sprawozdanie finansowe: okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 EUROINVESTMENT S.A.

4. Inne w ydatki inw estycyjne
0,00 0,00

III. Przeplywy pieni^Zne netto z dzialalnoSci inwestycyjnej

(I—II)
0,00 0,00

C. Przeplywy Srodköw pienifZnych z dzialalnoSci finansowej

I. W plywy 312,26 416,48

1. W plyw  netto z  wydania udzialöw  (em isji akcji) i innych  
instrumentöw kapitalow ych oraz doplat do kapitalu

0,00 0,00

2. Kredyty i poZyczki 312,26 416,48

3. Em isja dhiZnych papieröw wartoSciowych 0,00 0,00

4. Inne w p lyw y finansow e 0,00 0,00

II. W ydatki 0,00 0,00

1. N abycie  udzialöw  (akcji) wtasnych
0,00 0,00

2. D yw idendy i inne wplaty na rzecz w laScicieli
0,00 0,00

3. Inne, niZ wplaty na rzecz w laScicieli, w ydatki z  podziatu
zysku

0,00 0,00

4. Splaty kredytöw i poZyczek 0,00 0,00

5. W ykup dhiZnych papieröw wartoSciowych
0,00 0,00

6. Z tytuhi innych zobowiqzari finansow ych
0,00 0,00

7. PlatnoSci zobowi^zan z  tytuhi um öw  leasingu  

finansow ego

0,00 0,00

8. Odsetki
0,00 0,00

9. Inne wydatki finansow e
0,00 0,00

III. Przeplywy pieni^Zne netto z dzialalno£ci finansowej ( I -  
II)

312,26 416,48

D. Przeplywy pieni^Zne netto razem (A.III.+B.III+C.III) 717,66 0,00

E. Bilansowa zm iana stanu Srodköw pienifZnych, w tym: 717,66 0,00

-  zm iana stanu Srodköw pieni^Znych z  tytuhi röZnic kursowych 0,00 0,00

F. Srodki pieni^Zne na poczqtek okresu 14,38 14,38

G. Srodki pienifZne na koniec okresu 717,66 14,38

-  o  ograniczonej moZliwo^ci dysponowania

... .y
Podpis osoby ktörej powierzono 

prowadzenie ksi^g rachunkowych

19.03.2021 19.03.2021

Podpis Prezesa Zarz^du

Informacja stanowi integraln$ cz$S6 sprawozdania finansowego 15



Sprawozdanie finansowe: okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 EUROINVESTMENT S.A.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wtasnym

od 1 stycznia 2020 od 1 stycznia 2019
do 31 grudnia 2020 do 31 grudnia 2010

Zt Zt
l. Kapitat wtasny na poczqtek okresu (BO) (3 887 112,44)

Kapitat podstawowy na poczqtek okresu
Zmiany kapitalu (funduszu) podstawowego 
zwi^kszenie

2 500 000,00 2 500 000,00

-  wydania udzialow (emisji akcji) 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00

Kapitat podstawowy na koniec okresu 2 500 000,00 2 500 000,00

Nalezne wptaty na kapitat podstawowy na poczqtek
okresu

Zmiana naleznych wplat na kapital podstawowy
zwi^kszenie
-wplata kapitalu

zmniejszenie
-nalezne lecz nie wniesione wplaty na kapital

0,00 0,00

Nalezne wptaty na kapitat podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00

Kapitat zapasowy na poczqtek okresu
Zmiany kapitalu (funduszu) podstawowego 
zwi^kszenie
-  emisja akcji powyzej wartosc nominalnq

15 439 993,44 15 439 993,44

Zmniejszenie

Kapitat zapasowy na koniec okresu 15 439 993,44 15 439 993,44

Strata z lat poprzednich na poczqtek okresu 21 287 105,88 21 795 911,00
Zwi^kszenie 0,00 31 194,88
Zmniejszenie 524 556,25

Strata z lat poprzednich na koniec okresu 21 302 549,63 21 827 105,88

Wynik netto
Zysk/strata netto (20 712,26) 524 556,25

II. Kapitat (fundusz) wtasny na koniec okresu (BZ) (3 383 268,45) (3 362 556,19)

Podpis osoby ktorej powierzono 
prowadzenie ksi^g rachunkowych Podpis Prezesa Zarz^du

19.03.2021 19.03.2021
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Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2020 - 31.12.2020 -  EUROINVESTMENT S.A.
INFORMACJE DODATKOWE i OBJASNIENIA

1. Wartosci niematerialne i prawne

6
Wartosc brutto na poczqtek okresu
Zwi^kszenia
Zmniejszenia
Wartosc brutto na koniec okresu

Skumulowana amortyzacja na poczqtek okresu
Amortyzacja za okres 
Na koniec okresu

Odpis aktualizujqcy

Wartosc netto na poczqtek okresu 
Wartosc netto na koniec okresu

2. Rzeczowe aktywa trwate

Urzqdzenia techniczne i maszyny 
Wartosc brutto na poczqtek okresu
Zwi^kszenia
Zmniejszenia
Wartosc brutto na koniec okresu

Skumulowana amortyzacja na poczqtek okresu
Amortyzacja za okres 
Na koniec okresu

Odpis aktualizujqcy

Wartosc netto na poczqtek okresu 
Wartosc netto na koniec okresu

Srodki transportu
Wartosc brutto na poczqtek okresu
Zwi^kszenia
Zmniejszenia
Wartosc brutto na koniec okresu

Skumulowana amortyzacja na poczqtek okresu
Amortyzacja za okres 
Zmniejszenie amortyzacji 
Na koniec okresu

Wartosc netto na poczqtek okresu 
Wartosc netto na koniec okresu

Inne Inne
W NiP W NiP

31 grudnia 20208 31 grudnia 2019
zt Zt

126 989,34 126 989,34
0,00 0,00
0,00 0,00

126 989,34 126 989,34

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

126 989,34 126 989,34

0,00 0,00
0,00 0,00

31 grudnia 2020 31 grudnia 2019

zt zt

985 938,73 985 938,73
0,00 0,00
0,00 0,00

985 938,73 985 938,73

643 040,06 643 040,06
1 186,77 1 186,77

644 226,83 644 226,83

341 711,90 341 711,90

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
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Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2020 - 31.12.2020 -  EUROINVESTMENT S.A.
INFORMACJE DODATKOWE i OBJASNIENIA

3. Poniesione naklady na niefinansowe aktywa trwale i WNiP

W 2019 roku spötka nie poniosta zadnych wydatköw na zakup aktywöw trwatych i WNiP

4. Naleznosci dlugoterminowe

Na dzien bilansowy pozycja nie wystQpuje.

5. Inwestycje dlugoterminowe

Na dzien bilansowy pozycja nie wystQpuje.

6. Dlugoterminowe rozliczenia mi$dzyokresowe

Na dzien bilansowy pozycja nie wyst^puje.

7. Zapasy

Na dzien bilansowy pozycja nie wyst^puje.

8. Naleznosci krotkoterminowe

31 grudnia 2020 31 grudnia 2019

zl zl

Naleznosci z tytulu dostaw i uslug wobec jedn. 
powi^zanych w tym:

0,00 0,00

Naleznosci z tytulu dostaw i uslug wobec jedn. 
pozostalych w tym:

0,00 0,00

Naleznosci z tytulu podatkow cel i ubezpieczen 
spolecznych w tym:
- podatek VAT do przeniesienia na nast^pny okres

30 105,75
30 105,75

28 725,75
28 725,75

Pozostale naleznosci w tym:
- kaucja

6 000,00
6 000,00

6 000,00
6 000,00

Ogolem naleznosci krotkoterminowe pozostale 36 105,75 34 725,75
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Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2020 - 31.12.2020 -  EUROINVESTMENT S.A.
INFORMACJE DODATKOWE i OBJASNIENIA

9. Inwestycje krotkoterminowe

9.1 Srodki pieni$zne

Srodki pieni^zne 
- na rachunku bankowym

31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
zt zt

732.04 14,38

732.04 14,38

10. Kapital podstawowy

Kapitat podstawowy Spötki na dzien bilansowy wynosit 2.500.000,00 zt i sktadat si§ z 250 000 000
akcji o wartosci nominalnej 1 grosz kazda, w tym:
■ 30.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartosci nominalnej 1 grosz kazda akcja i 

cenie emisyjnej 1 grosz kazda akcja,
■ 20.000.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii B o wartosci nominalnej 1 grosz kazda 

akcja i cenie emisyjnej 1 grosz kazda akcja,
■ 1.000.000 akcji zwyktych na okaziciela serii C o wartosci nominalnej 1 grosz kazda akcja i cenie 

emisyjnej 1 grosz kazda.
■ 24 820 918 akcji zwyktych na okaziciela serii D o wartosci nominalnej 1 grosz kazda akcja i cenie 

emisyjnej 0,20 groszy kazda.
■ 30 179 082 akcji zwyktych na okaziciela serii E o wartosci nominalnej 1 grosz kazda akcja i cenie 

emisyjnej 12 groszy kazda.
■ 26 500 000 akcji zwyktych na okaziciela serii F o wartosci nominalnej 1 grosz kazda akcja i cenie 

emisyjnej 8 groszy kazda.
■ 117 500 000 akcji zwyktych na okaziciela serii G o wartosci nominalnej 1 grosz kazda akcja i cenie 

emisyjnej 6 groszy kazda

Na dzien 31.12.2020 wiqkszosciowymi akcjonariuszami byli:

Akcjonariusz
Liczba Akcji 

Serii A
(uprzywil. 2:1)

Liczba Akcji 
Serii B, C, D, E, F 

(zwyklych)

Liczba akcji 
serii G Liczba Akcji 

ogölem)

Liczba glosöw 
na WZ z 

posiadanych 
akcji

Udzial 
w glosach 
na WZ z

posiadanych akcji
VAP Video Art Production 

GmbH
15.000.000 13.867.066 83.789.162 127.656.228 45,06,%

Pan Michal Sicisnki 15.000.000 10200.375 6.396.838 31.597.213 46.597.213 16,64%

Inni akcjonariusze - 78.432.559 27.314.000 105.746.559 105.746.559 38,3%

Razem 30 000 000 102 500 000 117 500 000 250 000000 280 000 000 100,00%
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Akcjonariusz
Liczba Akcji 

Serii A
(uprzywil. 2:1)

Liczba Akcji 
Serii B, C, D, E, F 

(zwyklych)

Liczba akcji 
serii G Liczba Akcji 

ogölem)

Liczba glosöw 
na WZ z 

posiadanych 
akcji

Udzial 
w glosach 
na WZ z

posiadanych akcji
VAP Video Art Production 

GmbH
15.000.000 13.867.066 83.789.162 112.656. 228 127.656.228 45,06,%

Pan Michal Sicisnki 15.000.000 10200.375 6.396.838 31.597.213 46.597.213 16,64%

Inni akcjonariusze - 78.432.559 27.314.000 105.746.559 105.746.559 38,3%

Razem 30 000 000 102 500 000 117 500 000 250 000000 280 000 000 100,00%

Powyzsza tabela pokazuje wiqkszosciowych akcjonariuszy na dzien 31.12.2019

Virtual Vision S.A., ktora zmienita nazw§ na EUROINVESTMENT SA wyemitowata 30.000.000 akcji 
imiennych uprzywilejowanych serii A. Uprzywilejowanie akcji polega na tym, ze na kazdq a k j  
uprzywilejowanq przypada prawo do dwoch gtosow na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
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11. Wynik finansowy

Strata netto za okres obrotowy od 1.01.2020 do 31.12.2020 wynosi 20 712,26 zt. Zarz^d proponuje, aby
strata pokryta zostata zyskami lat przysztych.

12. Rezerwy na zobowi^zania

Spötka nie tworzyta w 2020 roku zadnych rezerw

13. Zobowi^zania dtugoterminowe

31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
zt zt

Pozyczka udzielona przez Polski Instytut Sztuki Filmowej 
powyzej 1-go roku 1 600 000,00 1 600 000,00

1 600 000,00 1 600 000,00

Do dnia sporz^dzenia niniejszego raportu Emitent nie byt w stanie spetnic wymagan PISFU, co do
terminu sptaty i dodatkowego zabezpieczenia pozyczki.

14. Zobowi^zania krötkoterminowe

14.1 Zobowi^zanie z tytutu kredytöw i pozyczek

31 grudnia 2020 31 grudnia 2019

zt zt

Ujemne saldo na rachunku bankowym 1 036,73 724,47
1 036,73 724,47

14.2 Zobowi^zania z tytutu dostaw i ustug wobec jednostek pozostatych
wedtug terminu wymagalnosci

31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
zt zt

Zobowi^zania, ktorych termin wymagalnosci zapadnie: 
- do 1 miesi^ca
Zobowi^zania przeterminowane

615,00 615,00

- do 1 miesi^ca 615,00 615,00
- do 3 miesi^cy 1 845,00 1 845,00
- od 4 do 6 miesi^cy 1 230,00 1 230,00
- powyzej 6 miesi^cy 40 455,49 3 075,00
- powyzej roku 1 774 309,02 1 707 241,22

1 819,069,51 1 796 571,85
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31.12.2020 -  EUROINVESTMENT S.A.

14.3 Pozostate zobowi^zania wobec jednostek powi^zanych i pozostatych
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019

zt zt

Rozrachunki z VAP GmbH z tytutu zakupu udziatöw 0,00 557 294,02

Rozrachunki z Eurodental S.A. 200 000,00 200 000,00

Rozrachunki z Michatem Sicinskim 6 493,88 6 493,88

Rozrachunki z Panem Kunickim 37 380,49 574 854,82

Rozrachunki z LTV 0,00 367 133,50

Rozrachunki Mika 765,00 765,00

Rozrachunki Lex Com 700,00 700,00

Konwersja zobowi^zan na podwyzszenie kapitatu 1 500 000,00 0,00

1 745 339,37 1 707 241,22

15. Rozliczenia mi$dzyokresowe bierne
Na dzien bilansowy pozycja nie wystQpuje.

16. Zobowi^zania zabezpieczone na maj^tku Spotki i zobowi^zania
warunkowe

Pozyczka z PISF w wysokosci 1.600.000 zt zostata zabezpieczona cesjq praw do filmu (t^cznie z
cesjq praw do sfilmowani ksi^zki i praw do scenariusza) oraz wekslem wtasnym in blanco.

17. Koszty dziatalnosci operacyjnej
od 1 stycznia 2020 od 1 stycznia 2019

do 31 grudnia 2020 do 31 grudnia 2019
zt zt

Ustugi obce 20 712,26 24 957,69

20 712,26 24 957,69

18. Pozostate przychody operacyjne
od 1 stycznia 2020 od 1 stycznia 2019
do 31 grudnia 2020 do 31 grudnia 2019

zt zt
Spisane salda 0,00 553 800,00

0,00 553 800,00

19. Pozostate koszty operacyjne
od 1 stycznia 2020 od 1 stycznia 2019
do 31 grudnia 2020 do 31 grudnia 2019

zt zt
Pozostate 0,00 4 259,58

0,00 4 259,58

20. Przychody finansowe

Pozycja nie wystQpuje.
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21. Koszty finansowe
od 1 stycznia 2020 od 1 stycznia 2019

do 31 grudnia 2020 do 31 grudnia 2019
zt zt

Odsetki bankowe 0,00 26,48

0,00 26,48

22. Wynik zdarzen nadzwyczajnych
Na dzien bilansowy pozycja nie wystQpuje.

23. Rozliczenie gtöwnych pozycji rözni^cych podstaw$ opodatkowania
podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

od 1 stycznia 2020 od 1 stycznia 2019
do 31 grudnia 2020 do 31 grudnia 2019

zt zt
Zysk/Strata brutto 20 712,26 524 556,25

Koszty nie stanowi^ce kosztow uzyskania przychodow 
(roznice trwate):
- nieodliczony podatek VAT 0,00 1 380,00

- spisane salda 0,00 4 259,58

- pozostate 0,00 416,48

0,00 6 056,06

Koszty nie stanowi^ce kosztow uzyskania przychodow 
(roznice przejsciowe):

0,00 0,00

Nie jest przychodem spisane saldo 0,00 553 800,00

Strata/zysk podatkowy 0,00 0,00

Odliczenie od dochodu -  strata z poprzedniego roku 0,00 0,00

Podatek dochodowy 19% 
Zysk/strata netto (20 712,26) (23 187,69)

24. Pozostate obowi^zkowe zmniejszenia zysku
Na dzien bilansowy pozycja nie wyst^puje.

25. Kursy Walut przyj^te do wyceny
Do wyceny bilansowej spotka przyj^ta sredni kurs NBP z 31 12.2020 roku.
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26. Struktura srodköw pieni$znych w rachunku przeptywöw pieni$znych

Pozycja A II 1 Amortyzacja
Amortyzacja srodkow trwatych

31 grudnia 2020 
zt

0,00
0,00

31 grudnia 2019 
zt

0,00
0,00

Pozycja A II 3 Odsetki i udziaty w zyskach
Naliczone i zaptacone odsetki od pozyczki 0,00 0,00

Pozycja A II 4 Zysk strata z dziatalnosci inwestycyjnej
Strata z dziatalnosci inwestycyjnej

0,00 0,00

Pozycja A II 5 Zmiana stanu rezerw na zobowi^zania
Stan rezerw na pocz^tek roku 
Stan rezerw na koniec roku

0,00
0,00
0,00

(13 800,00)
13 800,00 

0,00

Pozycja A II 7 Zmiana stanu naleznosci
Stan naleznosci na pocz^tek roku 
Stan naleznosci na koniec roku
Korekty zwi^zane z kompensatq naleznosci w zwiazku z 
t ra n s a k j zakupu udziatow LTV

(1 380,00)
34 725,75 
36 105,75

13 969,40
48 695,15 
34 725,75

Pozycja A II 8 Zmiana stanu zobowi^zan bez pozyczek
Stan zobowi^zan na pocz^tek roku
Stan zobowi^zan na koniec roku
Korekty zwi^zane z kompensatq zobowi^zan oraz
niezaptaconymi na dzien bilansowy zobowi^zaniami z tytutu
nabycia udziatow LTV

22 497,66
1 796 571,85 
1 819 069,51

14 857,87
1 781 713,98 
1 796 571,85

Pozycja A II 9 Zmiana stanu rozliczen mi^dzyokresowe
Stan rozliczen na pocz^tek roku 
Stan rozliczen na koniec roku

0,00
0,00
0,00

Pozycja A II 9 Zmiana inne korekty
Stan rozliczen na pocz^tek roku 
Stan rozliczen na koniec roku 0,00

0,00
0,00 

540 000,00

27. Dziatalnosc zaniechana
W zwiazku z brakiem pozyskanie calkowitego finansowania produkcji filmu animowanego Emitent

zaprzestal dzialanosci filmowej.

28. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostki 
umöw nieuwzgl$dnionych w bilansie w zakresie niezb$dnym do oceny ich 
wptywu na s y t u a j  maj^tkow^, finansow^ i wynik finansowy jednostki.

Nie wystQpujq.

29. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostk$ na innych 
warunkach niz rynkowe ze stronami powi^zanymi, przez ktöre rozumie si§ 
jednostki powi^zane

Nie wystQpujq.

30. Wykaz spötek, w ktörych jednostka posiada co najmniej 20% udziatöw w 
kapitale lub ogölnej liczbie gtosöw w organie stanowi^cym
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brak

31. Znacz^ce zdarzenia po dniu bilansowym dotycz^ce lat ubiegtych.

brak

32. Zasady polityki rachunkowosci
Aktulne zasady polityki rachunkowosci byty kontynuowane przez caty 2020 rok i nie ulegty zmianie.

33. Konsolidacja sprawozdania finansowego
Od 2017 roku Spotka nie spetnia warunkow do konsolidacji sprawozdania finansowego

34. Zatrudnienie
W 2020 roku Spotka nie zatrudniata zadnych pracownikow w ramach umowy o prac§.

35. Wynagrodzenie, t^cznie z wynagrodzeniem z zysku, wyptacone lub 
nalezne osobom wchodzqcym w sktad organow zarz^dzaj^cych 
i nadzorczych Spotki

W okresie 1.01.2020 -  31.12.2020 r. osoby wchodz^ce w sktad organow zarz^dzaj^cych i nadzorczych 
Spotki nie pobieraty zadnych wynagrodzen.

36. Pozyczki i swiadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom 
wchodzqcym w sktad organow zarz^dzaj^cych i nadzoruj^cych Spötk$.

W okresie 1.01.2020 -  31.12.2020 Spotka nie udzielata zadnych pozyczek ani swiadczen o podobnym 
charakterze osobom wchodz^cym w sktad organow zarz^dzaj^cych i nadzoruj^cych SpotkQ.

37. Wynagrodzenie biegtego rewidenta lub podmiotu uprawnionego od 
badania sprawozdan finansowych, wyptaconym lub naleznym za rok 
obrotowy odr$bnie.

Wynagrodzenie za obowi^zkowe badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok wynosi 6.000 zt netto. 
Podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych nie wykonywat na rzecz Spotki innych ustug.

38. Transakcje z jednostkami powi^zanymi

W dniu 27 czerwca 2020 dwa podmioty powi^zane, do ktorych Spotka miata zobowiazania bilansowe 
na dzien 31 grudnia 2020 roku w wysokosci 941.988,31 zt dokonaty cesji wierztelnosci na rzecz VAP 
Video Art Production GmbH Spotka na 31 grudnia 2019 roku miata tez zobowiazania wykazane w 
Bilansie na dzien 31 grudnia 2019 w stosuku do VAP Video Art Production GmbH, b^d^cym 
wi^kszosciowym akcjonariuszem Spotki, w wysokoci 557.294,02 zt. Po w.w. cesji t^czne zobowiazania 
Spotki do firmy VAP Video Art Production GmbH, wyniosty 1.499.282,34. zt. Euroinvestment SA w celu 
podniesienia kapitatu Spotki planuje EmisjQ akcji Serii H i zawart z VAP Video Art Production GmbH, w 
ramach wzajemnego potr^cenia wierzytelnosci, umow§ na zapis na 150 milionow akcji Serii H po cenie 
nominalnej w wys. jednego grosza. Emisja ta przyczyni sie do stabilizacji finansowej spotki.

39. W przypadku wyst^pienia niepewnosci co do mozliwosci kontynuowania 
dziatalnosci opis tych niepewnosci oraz stwierdzenie, ze taka niepewnosc 
wyst$puje oraz wskazanie czy sprawozdanie zawiera korekty z tym 
zwi^zane
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W zwi^zku w powyzej opisanq sytuacja finansowe spötki wi^kszosciwy jej akcjinariusz w dniu 27 
czerwca 2020 zobowi^zat si§ do podniesienia kapitat Spöki i obj^ia w planowenej emisji akcji Serri H 
150 milionw akcji po cenie nominalnej jednego grosza.

Odpowiednie umowy zostay zawarte ale ze wzgledu na ograniczone mozliwosi przyjazdu do Kraju z 
Niemiec-(siedziby wi^kszosciwego akcjinariusza) Zarzad postanowil przeprowadzenie podniesienia 
kapitalu o 1.500.000 zl na Walnym zgromadzeniu zatwierdzajacym Sprawozdanie Finansowe za 2020 
rok.

Termin Walnego Zgromadzenie, ktore jest konieczne do procesu podniesienia kapitalu byl ze wzgledu 
na ograniczenia COVID w 2020 wieloktrnie przekladany. Przyjazd z za granicy przedstawiciela 
wi^kszosciowego akcjonariuszem Spötki zostal w koncu ostatecznie odwolany do czasu normalizacji 
sytuacji w kraju.
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ul. Bociania 47 REGON: 141031623

02-807 Warszawa NIP: 951-22-23-624

Tel. +48 22 382 30 16 Kapitat zaktadowy: 2.500.000,-- PLN

Fax +48 22 644 01 96 Syd rejonowy dla M. St. Warszawy

E-mail: info@euroinvestment.pl XI11 Wydziat Gospodarczy KRS

Strona internetowa: www.euroinvestment.pl KRS: 0000284832

Sprawozdanie Zarz^du z dziatalnosci EUROINVESTMENT S.A. za okres 

od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020

Sprawozdanie z dziatalnosci jednostki w okresie sprawozdawczym obejmuje:

1.0 Zdarzenia istotnie wptywajyce na dziatalnosc jednostki, jakie nastypity w roku obrotowym.

2.0 Przewidywany rozwoj jednostki

3.0 Wazniejsze osiygniycia w dziedzinie badan i rozwoju

4.0 Aktualny i przewidywany sytuacjy finansowy

5.0 Nabycie akcji wtasnych

6.0 Posiadane jednostki (oddziaty)

7.0 Informacjy o instrumentach finansowych

8.0 Opis podstawowych ryzyk i zagrozen

9.0 Rekomendacjy Zarzydu
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1.0 Zdarzenia istotnie wptywaj^ce na dziatalnosc jednostki, jakie nast^pity w okresie 
obrotowym, a takze po jego zakonczeniu.

W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020, a takze w okresie do dnia opublikowania niniejszego 
sprawozdania nastepuj^ce zdarzenia miaty wptyw na dziatalnosc jednostki, jak i zdarzenia podmiotow zaleznych 
lub powi^zanych:

W dniu 27 czerwca 2020 wiekszosciwy akcjinariusz Emitenta (podmiot powiazany) zobowi^zat sie do podniesienia 
kapitat Spoki i obj^ia w planowenej emisji akcji Serri H 150 milionw akcji po cenie nominalnej jednego grosza.

1.1.

OPIS GRUPY KAPITAtOWEJ

Od 2017 roku Spotka nie spetnia warunkow do konsolidacji sprawozdania finansowego

Transakcje z podmiotami powi^zanymi

Spotka byta lub jest stronq umow i transakcji z nastepuj^cymi podmiotami powi^zanymi:

VAP Video Art Production GmbH

W zwiaku z zawartymi w dniu 26.06.2020 umowami, zobowi^zania Spotki wobec VAP Video Art Production 
GmbH, (podmiotu, ktorego 100% udziatow posiada Prezes Zarz^du Emitenta) w wysokosci 557 294,02 zt 
zostanq przeksztalcone na kapital w momencie rejestracji emisji nowych Akcji.

1.2. Dziatalnosc spotki w okresie sprawozdawczym

ZWI^ZtA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAN LUB NIEPOWODZEN EMITENTA W OKRESIE, 
KTOREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAZNIEJSZYCH CZYNNIKOW I ZDARZEN, W 
SZCZEGOLNOSCI O NIETYPOWYCH CHARAKTERZE, MAJACYCH WPtYW NA OSI^GNI^TE WYNIKI

Transakcja zbycia aktywow CS EURODENTAL, nie zapewnita wystarczaj^cej ptynnosci finansowej co 
uniemozliwito sptaty zadtuzenia do PISF, ktory skierowat sprawe wierzytelnosci Emitenta do egzekucji komorniczej, 
a Emitent nie uzyskat nowej zgody PISF na zmiane terminu sptaty pozyczki w zwiazku z czym dziatalnosc Emitenta 
w dziedzinie produkcji filmowej zostata zakonczona a dalsza dziatalnosc spotki jest zagrozona. Spotka nie 
zapewnita finansowania podiecia nowej dziatalnosci.

Rok 2020 byt okresem podczas, ktorego Spotka nadal bezskutecznie poszukiwata finansowania do realizacji 
nowego obszaru dziatalnosci. Sytuacja gospodarcza do dnia opublikowania niniejszego Raportu tj. do dnia 
19.03.2021, ze wygledu na ograniczenia spowodowane epidemiq Coronywirusa nie sprzyja osi^gnieciu celu 
realizacji dziatania na nowym obszarze.

Istnienie Spotki jest powaznie zagrozone i na dzien przekazania niniejszego raportu Zarzad ma powazne obawy 
co do mozliwosci kontynuowania dziatalnosci.

Opinia Biegtego rewidenta za rok 2020 zostata wydana z zastrzezeniem. Biegty pokreslit, ze na dzien 31 grudnia 
2020 roku w Spotce EUROINVESTMENT SA wystepuje niedobor kapitatu wtasnego w kwocie 3.383 tys. zt, przy 
sumie bilansowej 37 tys. zt. Zobowi^zania Spotki t^cznie z rezerwami na dzien 31 grudnia 2020 wyniosty 3.420 tys. 
zt. Spotka nie posiada ptynnosci finansowej. Odnosz^c sie do opinii Biegtego wydanej z zastrzezeniem, ze wzgledu 
na niedobor w kapitale Zarzad informmuje , ze w dniu 27 czerwca 2020 dwa podmioty, do ktorych Spotka miata 
zobowi^zania bilansowe na dzien 31 grudnia 2019 roku w wysokosci 941.988,31 zt dokonaty cesji wierzytelnosci 
na rzecz VAP Video Art Production GmbH. Spotka na 31 grudnia 2019 roku miata tez zobowi^zania wykazane w 
Bilansie na dzien 31 grudnia 2019 w stosuku do VAP Video Art Production GmbH, bed^cym wiekszosciowym
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akcjonariuszem Spötki, w wysokoci 557.294,02 zt. Po w.w. cesji wierzytelnosci t^czne zobowi^zania Spötki do firmy 
VAP Video Art Production GmbH, wyniosty 1.499.282,34 zt.

W celu podniesienia kapitatu Spötki rekomendowango przez Bieglego rewidenta VAP Video Art Production GmbH 
zawart umowe na obj^cie 150 milionöw nowej EmisjQ akcji Serii H, w ramach wzajemnego potr^cenia 
wierzytelnosci. Podniesienie kapitatu Spöki o 1.500.000,00 PLN przyczyni si§ do dalszej stabilizacji finansowej 
Spötki.

Ze wzgledu na ograniczenia przyjazdu do kraju przedstawiciela wi^kszosciowego akcjonariusza Spötki, 
spowodowane restrykcjami panujacej pandemi Walne Zgromadzenienie nie odbyto si§ w planowanym terminie. 
Podniesienie kapitatu nast^pi podczas Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj^cego Sprawozdanie Finansowe Spötki 
za 2020 rok.

1.2.1 Zdarzenia po 31 grudnia 2020 roku i inne dziatania Emitenta i zdarzenia po 31 
grudnia 2020 do chwili opublikowania niniejszego raportu:

Rada Nadzorcza Spötki, mocq uchwaty nr 2019001 z dnia 20 czerwca 2019 roku, dziataj^c w oparciu o 
postanowienia § par. 13 ust. 2 punkt 3 Statutu Spötki, dokonata wyboru podmiotu uprawnionego do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spötki za 2019 i 2020 rok. Dobadania tych sprawozdan 
wybrano firm§ audytorskq o numerze ewidencyjnym 731.

2.0. Przew idyw any rozwoj jednostki

Emitent planuje kolejne Emisje Akcji w celu pozysaknia kapitatu na zakup udziatöw i akcji w innych podmiotach.

3.0  W azniejsze osi^gni^cia w  dziedzinie badan i rozwoju

W okresie sprawozdawczym spötka nie miata zadnych waznych osi^gni^c w dziedzinie badan i rozwoju.

4 .0  Aktualna i przew idyw ana sytuacja finansowa

• Spötka na 31 grudnia 2020 rok wykazuje strate z w wysokosci 21 tys. zt w poröwnaniu do 
zysku 524 rys zl 2019 roku

W ocenie Zarz^du aktualna sytuacja finansowa spötki jest zalezna od powodzenia nowego projektu.

Jedn. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Przychody 
ze sprzedazy Tys. Zt 0 401 2327 245 0 9 0 29 - 550 738 0 0 0

Koszty
operacyjne Tys. Zt 514 312 2001 219 361 2 341 1 270 2 723 2 690 927 702 31 25 21

Wynik brutto Tys. Zt -514 -89 -141 19 -188 -8.751 -6.445 -2 376 -3 034 -557 42 -31 525 -21

4.1. Informacje o wszcz^tych wobec spötki post$powaniach.
Wedle wiedzy Zarz^du, wobec Spötki nie byty wszcz^te post^powania upadtosciowe, uktadowe ani likwidacyjne i 
nie byty wszcz^te post^powania ugodowe arbitrazowe ani egzekucyjne ale zostaty wszcz^te postepowania 
komornicze o uregulowanie naleznosci bilansowych Emitenta.

4.2 Zobowi^zania Spötki

Spötka EUROINVESTMENT S.A. nie posiada zobowi^zan wobec posiadaczy instrumentöw finansowych 
(obligacji), ktöre byty zwi^zane z ksztattowaniem si§ jego sytuacji ekonomicznej- finansowej. Zobowi^zania Spötki 
t^cznie z rezerwami na zobowi^zania na 31 grudnia 2020 rok wynoszq 3.420 tys. zt.
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4.3 Informacje o nietypowych zdarzeniach lub okolicznosciach, maj^ce wptyw na wyniki 
dziatalnosci gospodarczej Spotki w okresie obj^tym sprawozdaniem finansowym.
W okresie obj^tym sprawozdaniem finansowym, jak rowniez do dnia sporz^dzenia niniejszego sprawozdania, nie 
wyst^pity zadne nietypowe zdarzenia lub okolicznosci maj^ce wptyw na wyniki dziatalnosci gospodarczej Spotki.

4.5 Wskazanie zmian w sytuacji gospodarczej, maj^tkowej i finansowej Spotki
Po sporz^dzeniu danych finansowych uj^tych w sprawozdaniu finansowym, stanowi^cym czesc niniejszego 
dokumentu nie nast^pity w sytuacji gospodarczej, maj^tkowej i finansowej Spotki zadne istotne zmiany oraz nie 
ujawnity si§ informacje istotne dla ich oceny.

5.0  In form acja o nabyciu akcji wtasnych

Spotka nie nabyta wtasnych akcji.

6.0  Posiadane przez jednostk^ odziaty

Spotka nie posiada oddziatow.

7.0  In form acja o instrum entach finansowych

Dziatalnosci spotki nie wi^ze si§ w istotny sposob z posiadaniem instrumentow finansowych. W okresie 
sprawozdawczym spotka nie posiadata instrumentow finansowych, co do ktorych zasadne bytoby przekazywanie 
informacji okreslnych w art. 49. ust. 7 ustawy o rachunkowosci.

8 .0  Opis podstawowych ryzyk i zagrozen

8.1.1 Ryzyko zwi^zane histori^ dziatalnosci Spotki.

Spotka zmanita obszar swojej dziatalnosci i o ile Spotka nie osi^gnie na rynku oczekiwanej pozycji i nie b^dzie w 
stanie zrealizowac swoich planow strategicznych i finansowych istnieje niepewnosc w kwestii oszacowania 
kosztow Spotki w powi^zaniu z niepewnosciq uzyskiwanych przychodow.

8.1.2 Ryzyko zwi^zane z dziatalnosci^ na rynku

Emitent jest jednym z wielu podmiotow dziataj^cych na rynku co t^czy si§ z ryzykiem specyficznym dla 
podmiotow w tej dziatalnosci.

8.1.3 Ryzyko zwi^zane z dziatalnosci^ firm konkurencyjnych.

Specyfika wyboru podmiotow zaleznych nie jest konkurencyjna do typowych firm holdingowych wyst^puj^cych na 
rynku , wi§c ryzyko zwi^zane z dziatalnosci^ firm konkurencyjnych jest na srednim poziomie.

8.1.4 Ryzyko zwi^zane z kadr^ menadzersk^ Spotki

Nalezy zwrocic uwag§, ze Spotka jest podmiotem gospodarczym o niewielkich rozmiarach, czego konse kw e n j 
jest wykonywanie specjalistycznych zadan przez pojedynczych pracownikow. W przypadku utraty tych specjalistow 
przez SpotkQ, istnieje ryzyko pogorszenia si§ jakosci i terminowosci swiadczonych ustug. W efekcie moze to 
skutkowac pogorszeniem si§ warunkow przysztych kontraktow Spotki i w zwi^zku z tym obnizeniem planowanych 
zyskow Spotki.

8.1.5 Ryzyko zwi^zane z powi^zaniami rodzinnymi pomi$dzy cztonkami organow 
Spotki

Pomi^dzy cztonkami organow zarz^dzaj^cych i nadzorczych Spotki wyst^pujq powi^zania osobiste (rodzinne): 
a) Richard Maria Kunicki -  Prezes Zarz^du jest ojcem Sandry Marii Kunicki -  Cztonka Rady Nadzorczej,
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b) Andrzej Görski -  Przewodnicz^cy Rady Nadzorczej jest bratem zony Richarda Kunickiego - Prezesa Zarz^du 
EUROINVESTMENT S.A.
Istniejq interpretacje wskazuj^ce na mozliwosc powstania ryzyk, polegaj^cych na negatywnym wptywie powi^zan 
rodzinnych pomi^dzy cztonkami organöw Spötki na ich decyzje. Dotyczy to w szczegölnosci wptywu tych powi^zan 
na Rad§ Nadzorczq Spötki w zakresie prowadzenia biez^cego nadzoru nad dziatalnosci^ Spötki, w tym dziatalnosci 
Zarz^du.

Przy ocenie prawdopodobienstwa wyst^pienia takiego ryzyka nalezy jednak wzi^c pod uwag§ fakt, iz organy 
nadzoruj^ce podlegajq kontroli innego organu -  Walnego Zgromadzenia, a w interesie cztonköw Rady Nadzorczej 
lezy wykonywanie swoich obowi^zköw w sposöb rzetelny i zgodny z prawem. W przeciwnym razie grozi im 
odpowiedzialnosc przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spötki -  polegaj^ca na nieuzyskaniu absolutorium 
z wykonania obowi^zköw lub odpowiedzialnosc karna z tytutu dziatania na szkodQ Spötki (odpowiedzialnosc ta 
dotyczy röwniez cztonköw Zarz^du).

8.1.6 Ryzyko zwi^zane z s y t u a j  finansow^ Spötki.

Niniejsze sprawozdanie nie zawiera prognozy dziatalnosci Spötki na rok 2020; jest to zwi^zane z charakterem 
dziatalnosci Spötki w nowej dziedzinie.

Zbycie aktywöw EURODENTAL S.A., pozwalaj^ce na k o n so lid a j wyniköw finansowych spötki jawnej z wynikami 
EMITENTA nie umozliwito sptaty zadtuzenia do PISFU- a Emitent nie uzyskat nowej zgody PISFU na zmiany 
terminu sptaty pozyczki -  co wskazuje, ze dziatalnosc Spötki jest powaznie zagrozona.

Istnienie Spötki jest powanie zagrozone i na dzien przekazania nienieniejszego raportu Zarzad czyni starania w 
kierunku uruchomienia nowego zakresu dziatalnosci. Uzaleznione to jest od uzyskania finansowania

8.2 Czynniki zwi^zane z otoczeniem, w jakim Spötka prowadzi swoj^ dziatalnosc.

8.2.1 Ryzyko zwi^zane ze zmiany sytuacji makroekonomicznej.

Obecne pozytywne tendencje wzrostowe w gospodarce zostaty zaktöcone, a tempo wzrostu PKB moze ulec 
obnizeniu. Skutkiem takiego obrotu spraw moze byc ograniczenie budzetöw na projekty IT. Sytuacja dekoniunktury 
na rynku moze bezposrednio przetozyc si§ na zmniejszenie budzetöw nowych projektöw. Sytuacja taka moze 
spowodowac, ze Emitent b^dzie miat trudnosci w pozyskaniu kontrahentöw i uzyskaniu takiego poziomu sprzedazy 
produktöw i ustug, ktöry pozwoli jej utrzymac si§ na rynku.

8.2.2 Ryzyko zwi^zane ze zmianami regulacji prawnych

Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogq rodzic dla Spötki pewne ryzyko w zakresie prowadzonej 
przez niq dziatalnosci gospodarczej. Dotyczy to w szczegölnosci regulacji z dziedzin prawa spötek handlowych, 
podatkowego, przepisöw reguluj^cych dziatalnosc gospodarczq, przepisöw prawa pracy i ubezpieczen 
spotecznych czy prawa papieröw wartosciowych. Nalezy zauwazyc, iz przepisy polskiego prawa przechodzq 
obecnie proces intensywnych zmian zwi^zanych z dostosowaniem do przepisöw unijnych. Zmiany te mogq miec 
wptyw na otoczenie prawne dziatalnosci Spötki i na jej wyniki finansowe. Zmiany te mogq ponadto stwarzac 
problemy wynikaj^ce z niejednolitej wyktadni prawa, ktöra obecnie jest dokonywana nie tylko przez s^dy krajowe, 
organy administracji publicznej, ale röwniez przez s^dy wspölnotowe. Interpretacje dotycz^ce zastosowania 
przepisöw, dokonywane przez s^dy i inne organy interpretacyjne bywajq cz^sto niejednoznaczne lub rozbiezne, 
co moze generowac ryzyko prawne. Orzecznictwo s^döw polskich musi pozostawac w zgodnosci z orzecznictwem 
wspölnotowym. Tymczasem niezharmonizowane z prawem unijnym przepisy prawa krajowego mogq budzic wiele 
w^tpliwosci interpretacyjnych oraz rodzic komplikacje natury administracyjno -  prawnej. W gtöwnej mierze ryzyko 
moze rodzic stosowanie przepisöw krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi czy tez odmiennie 
interpretowanymi.

8.2.3 Ryzyko zwi^zane ze zmiennosci^ kursöw walutowych
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Dziatalnosc EUROINVESTMENT S.A. bqdzie w duzej mierze skierowana do kontrahentöw zagranicznych. W 
zwiqzku z tym, mozna oczekiwac, ze kontrakty, ktöre Spötka zamierza zawrzec prowadzqc dziatalnosc, bqdq 
opiewaty na kwoty wyrazone w walutach obcych. W zwiqzku z tym Spötka narazona jest na ryzyko kursowe 
zwiqzane ze zmianami kursu PLN wobec euro istnieje zatem ryzyko, ze duze wahania kursöw walut mogq 
spowodowac straty lub zyski z tytutu röznic kursowych.

8.2.4 Ryzyko zwiqzane z politykq fiskalnq

Polski system podatkowy charakteryzuje siq duzq zmiennosciq przepisöw, ktöre dodatkowo sformutowane sq w 
sposöb nieprecyzyjny i ktörym brakuje jednoznacznej wyktadni. Interpretacje przepisöw podatkowych ulegajq 
czqstym zmianom, przy czym zaröwno organy skarbowe jak i orzecznictwo sqdowe w sferze podatköw nie majq 
wypracowanych jednolitych stanowisk. Wszystko to sprawia, ze polskie spötki narazone sq na wiqksze ryzyko niz 
spötki dziatajqce w bardziej stabilnych systemach podatkowych.

O ile zaistniejq okolicznosci, w ktörych organy podatkowe przyjmq interpretacjq przepisöw podatkowych odmiennq 
od przyjqtej przez Spötkq, a bqdqcej podstawq wyliczenia zobowiqzania podatkowego, mogq miec one negatywny 
wptyw na dziatalnosc Spötki, jej sytuacjq finansowq, wyniki oraz perspektywy rozwoju.

8.3 Czynniki ryzyka zwiqzane z rynkiem kapitatowym

8.3.1 Ryzyko zwiqzane z ptynnosciq obrotu oraz przysztym kursem akcji

Na zachowania inwestoröw majq wptyw rozmaite czynniki, takze niezwiqzane bezposrednio z sytuacjq finansowq 
Spötki, takie jak sytuacja na rynkach swiatowych oraz sytuacja makroekonomiczna Polski.
Ptynnosc akcji, a takze kurs instrumentöw finansowych notowanych na NewConnect zalezy od ilosci oraz wielkosci 
zlecen kupna/sprzedazy sktadanych przez inwestoröw. Poniewaz Spötka nie jest w stanie przewidziec poziomu 
podazy i popytu emitowanych przez siebie instrumentöw finansowych, dlatego nie ma pewnosci, ze osoba 
nabywajqca akcje bqdzie mogta je zbyc w dowolnym terminie i po satysfakcjonujqcej cenie.

8.3.2 Ryzyko zawieszenia notowan akcji Spötki na rynku NewConnect

1. Organizator Alternatywnego Systemu moze zawiesic obröt instrumentami finansowymi na okres nie dtuzszy 
niz 3 miesiqce, z zastrzezeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 2:

1) na wniosek emitenta,

2) jezeli uzna, ze wymaga tego interes i bezpieczenstwo uczestniköw obrotu,

3) jezeli emitent narusza przepisy obowiqzujqce w alternatywnym systemie.

2. W przypadkach okreslonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obröt 
instrumentami finansowymi na okres nie dtuzszy niz miesiqc.

1. Jezeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisöw obowiqzujqcych w alternatywnym systemie obrotu lub nie 
wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowiqzki okreslone w niniejszym rozdziale, w szczegölnosci obowiqzki 
okreslone w § 15a, § 15b, § 17 - 17b, Organizator Alternatywnego Systemu moze, w zaleznosci od stopnia i 
zakresu powstatego naruszenia lub uchybienia:
1) upomniec emitenta,

2) natozyc na emitenta karq pieniqznq w wysokosci do 50.000 zt,

3) zawiesic obröt instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,

4) wykluczyc instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

Na dzien sporzqdzanie niniejszego Raportu akcje Spötki nie sq zawieszone.

8.3.3 Ryzyko wykluczenia akcji Spötki z obrotu na rynku NewConnect.

1. Organizator Alternatywnego Systemu moze wykluczyc instrumenty finansowe z obrotu:
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1) na wniosek emitenta, z zastrzezeniem mozliwosci uzaleznienia decyzji w tym zakresie od spetnienia przez 
emitenta dodatkowych warunkow,

2) jezeli uzna, ze wymaga tego interes i bezpieczenstwo uczestnikow obrotu,

3) wskutek ogtoszenia upadtosci emitenta albo w przypadku oddalenia przez sad wniosku o ogtoszenie upadtosci 
z powodu braku srodkow w majatku emitenta na zaspokojenie kosztow postipowania,

4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta.

2. Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

1) w przypadkach okreslonych przepisami prawa,

2) jezeli zbywalnosc tych instrumentow stata s ii ograniczona,

3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentow,

4) po uptywie 6 miesiicy od dnia uprawomocnienia s i i  postanowienia o ogtoszeniu upadtosci emitenta, 
obejmujacej likwidacji jego majatku, lub postanowienia o oddaleniu przez sad wniosku o ogtoszenie tej upadtosci 
z powodu braku srodkow w majatku emitenta na zaspokojenie kosztow postipowania.

8.3.4 Ryzyko natozenia na Spötki kar administracyjnych przez KNF w przypadku niedopetnienia 
wymaganych prawem obowi^zköw

Spötki notowane na rynku NewConnect sa spotkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie. W zwiazku z 
powyzszym, KNF posiada kompetencji do naktadania na Spotki kar administracyjnych za niewykonywanie 
obowiazkow wynikajacych z Ustawy o Ofercie (rozdz. 7 Art. 96) lub Ustawy o Obrocie (Dziat VI11 art. 165-167 oraz 
171-176)

10.0  Rekomendacja Zarz^du
Istnienie Spotki jest powanie zagrozone i na dzien przekazania nienieniejszego raportu Zarzad nie widzi mozliwosi 
kontynuwania dzialalnosci o ile nie zostanie uzyskane nowe finasowanie; na dzien przekazania nienieniejszego 
raportu Zarzad czyni starania w kierunku uruchomienia nowego zakresu dziatalnosci. Uzaleznione to jest od 
uzyskania finansowania.

Zarzad podczas Walnego Zgromadzenia zatwierdzajacego Sprawozdanie Finansowe Spotki za 2020 rok 
podejmie decyzje co do dalszch poczynan.

Richard Kunicki

Prezes Zarzadu
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Warszawa 19 marca 2021

OSWIADCZENIE ZARZADU W SPRAWIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarz^d Spötki EUROINVESTMENT S.A. oswiadcza, ze wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie 
finansowe i dane poröwnywalne sporz^dzone zostaty zgodnie z przepisami obowi^zuj^cymi emitenta, oraz ze 
o d z w ie rc ie d j w sposöb prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacjQ maj^tkowq i finansowq emitenta oraz jego wynik 
finansowy, oraz ze sprawozdanie z dziatalnosci emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis 
podstawowych zagrozen i ryzyk.

Richard Kunicki

Prezes Zarz^du
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Warszawa, 19 marca 2021

OSWIADCZENIE ZARZADU W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
i niezaleznej opinii o badaniu, zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa krajowego 

SPRAWOZDAN FINANSOWYCH SPOLKI

Zarz^d Euroinvestment S.A. oswiadcza, ze firma audytorska uprawniona do badania rocznego sprawozdania 
finansowego, dokonuj^ca badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Euroinvestment S.A. na 
rok 2020 zostata wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotycz^cymi wyboru i procedury wyboru firmy 
audytorskiej. Ponadto, Zarz^d Euroinvestment S.A. oswiadcza, ze firma audytorska i cztonkowie zespotu 
dokonuj^cy badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 spetniajq warunki do 
wyrazenia bezstronnego i niezaleznego sprawozdania, zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami, standardami 
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Richard Kunicki

Prezes Zarz^d
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INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD LADU 
KORPORACYJNEGO, O KTORYCH MOWA WDOKUMENCIE „DOBRE 

PRAKTYKISPOLEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”

LP. ZASADA
TAK/NIE/ 
NIE DOTY- 
CZY

KOMENTARZ

1.

Spötka powinna prowadzic przejrzystq i 
efektywnq polityki informacyjnq, zaröwno 
z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak 
i z uzyciem nowoczesnych technologii oraz 
najnowszych narzidzi komunikacji 
zapewniaj^cych szybkosc, 
bezpieczenstwo oraz szeroki i 
interaktywny dostip do informacji. Spötka 
korzystaj^c w jak najszerszym stopniu z 
tych metod, powinna zapewnic 
odpowiedniq komunikacji z inwestorami i 
analitykami, wykorzystuj^c w tym celu 
röwniez nowoczesne metody komunikacji 
internetowej, umozliwiac transmitowanie 
obrad walnego zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowac 
przebieg obrad i upubliczniac go na stronie 
internetowej.

TAK

Emitent stosuje t i  praktyki z 
zamiarem pominiicia rejestrowania, 
transmisji i upubliczniania obrad 
WZ, gdyz w opinii Spötki stosowanie 
powyzszej praktyki nie przyniesie 
wymiernych korzysci w poröwnaniu 
do przewidywanych kosztöw takiego 
postipowania. W celu ograniczenia 
skutköw niestosowania czisci tej 
zasady Emitent bidzie monitorowat 
zainteresowanie akcjonariuszy 
takim rozwi^zaniem oraz koszty 
stosowania tego rozwi^zania, co 
pozwoli podj^c racjonalnq decyzji o 
dalszym niestosowaniu tej zasady w 
przysztosci.

2.

Spötka powinna zapewnic efektywny 
dostip do informacji niezbidnych do 
oceny sytuacji i perspektyw spötki oraz 
sposobu jej funkcjonowania.

TAK

3.

Spötka prowadzi korporacyjnq stroni 
internetowq i zamieszcza na niej:
3.1. podstawowe informacje o spötce i jej 
dziatalnosci (strona startowa), TAK

3.2. opis dziatalnosci emitenta ze 
wskazaniem rodzaju dziatalnosci, 
z ktörej emitent uzyskuje najwiicej 
przychodöw,

TAK
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3.3. opis rynku, na ktörym dziata emitent, 
wraz z okresleniem pozycji emitenta na 
tym rynku,

TAK

Emitent zamiescit opis rynku na 
ktörym dziata w Dokumencie 
Informacyjnym zamieszczonym na 
swojej stronie internetowej, lecz nie 
okresla swojej pozycji na tym rynku, 
gdyz jest ona trudna do okreslenia 
dla Spötki. Kiedy Emitent b^dzie w 
stanie odpowiedzialnie okreslic 
swojq p o z y j  na rynku zamiesci 
stosownq in fo rm a j na stronie 
internetowej.

3.4. zyciorysy zawodowe cztonköw 
organöw spötki,

TAK

3.5. powzi^te przez zarz^d, na podstawie 
oswiadczenia cztonka rady nadzorczej, 
informacje o powi^zaniach cztonka rady 
nadzorczej
z akcjonariuszem dysponuj^cym akcjami 
reprezentuj^cymi nie mniej niz 5% ogölnej 
liczby gtosöw na walnym zgromadzeniu 
spötki,

TAK

Emitent przedstawit wszelkie znane 
mu powi^zania cztonköw Rady 
Nadzorczej z akcjonariuszami 
posiadaj^cymi co najmniej 5% 
ogölnej liczby gtosöw na Walnym 
Zgromadzeniu Spötki w 
Dokumencie Informacyjnym, ktöry 
zostat zamieszczony na stronie 
internetowej Spötki. Dalsze 
informacje w tym zakresie b§dq 
zamieszczane bezposrednio na 
stronie internetowej.

3.6. dokumenty korporacyjne spötki,
TAK

3.7. zarys planöw strategicznych spötki,

TAK

Emitent przedstawit strategiQ 
rozwoju Spötki w Dokumencie 
Informacyjnym, ktöry zostat 
zamieszczony na stronie 
internetowej Spötki. . Dalsze 
informacje w tym zakresie b§dq 
zamieszczane bezposrednio na 
stronie internetowej.
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3.8. opublikowane prognozy wynikow 
finansowych na biez^cy rok obrotowy, 
wraz z zatozeniami do tych prognoz oraz 
korektami do tych prognoz (w przypadku 
gdy emitent publikuje prognozy),

TAK

W przypadku kiedy Emitent 
podejmie decyzjQ o publikacji 
prognoz finansowych informacja 
takq Emitent zamiesci na swojej 
stronie internetowej oraz przekaze 
do publicznej wiadomosci w sposob 
wtasciwy dla przekazywania 
informacji biez^cych i okresowych.

3.9. Struktur^ akcjonariatu emitenta, ze 
wskazaniem gtownych akcjonariuszy oraz 
akcji znajdujqcych si§ w wolnym obrocie,

TAK

3.10. dane oraz kontakt do osoby, ktora 
jest odpowiedzialna w spotce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami.

TAK

3.11. (skreslony)

3.12. opublikowane raporty biez^ce i 
okresowe, TAK

3.13. kalendarz zaplanowanych dat 
publikacji finansowych raportow 
okresowych, dat walnych zgromadzen, a 
takze spotkan z inwestorami 
i analitykami oraz konferencji prasowych,

TAK
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3.14. informacje na temat zdarzen 
korporacyjnych, takich jak wyptata 
dywidendy, oraz innych zdarzen 
skutkuj^cych nabyciem lub ograniczeniem 
praw po stronie akcjonariusza, z 
uwzglednieniem terminöw oraz zasad 
przeprowadzania tych operacji. Informacje 
te powinny byc zamieszczane w terminie 
umozliwiaj^cym podjecie przez 
inwestoröw decyzji inwestycyjnych,

TAK

3.15. (skreslony)

3.16. pytania akcjonariuszy dotycz^ce 
spraw objetych porz^dkiem obrad, 
zadawane przed i w trakcie walnego 
zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 
zadawane pytania, TAK

3.17. informacje na temat powodöw 
odwotania walnego zgromadzenia, zmiany 
terminu lub porz^dku obrad wraz z 
uzasadnieniem, TAK

3.18. informacje o przerwie w obradach 
walnego zgromadzenia i powodach 
zarz^dzenia przerwy, TAK

3.19. informacje na temat podmiotu, z 
ktörym spötka podpisata umowe o 
swiadczenie ustug Autoryzowanego 
Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu 
strony internetowej, numeröw 
telefonicznych oraz adresu poczty 
elektronicznej Doradcy,

TAK
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3.20. In fo rm a j na temat podmiotu, ktöry 
petni f u n k j  animatora akcji emitenta,

TAK

3.21. dokument informacyjny (prospekt 
emisyjny) spötki, opublikowany w ci^gu 
ostatnich 12 miesi^cy,

TAK

3.22. (skreslony)

Informacje zawarte na stronie internetowej 
powinny byc zamieszczane w sposöb 
umozliwiaj^cy tatwy dost^p do tych 
informacji. Emitent powinien dokonywac 
aktualizacji informacji umieszczanych na 
stronie internetowej. W przypadku 
pojawienia si§ nowych, istotnych informacji 
lub wyst^pienia istotnej zmiany informacji 
umieszczanych na stronie internetowej, 
aktualizacja powinna zostac 
przeprowadzona niezwtocznie. TAK

4.

Spötka prowadzi korporacyjnq stron§ 
internetowq, wedtug wyboru emitenta, w 
j^zyku polskim lub angielskim. Raporty 
biez^ce i okresowe powinny byc 
zamieszczane na stronie internetowej co 
najmniej w tym samym j^zyku, w ktörym 
nast^puje ich publikacja zgodnie z 
przepisami obowi^zuj^cymi emitenta. TAK
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Spötka powinna prowadzic politykQ 
informacyjnq ze szczegölnym 
uwzgl^dnieniem potrzeb inwestoröw 
indywidualnych. W tym celu Spötka, poza 
swojq stronq korporacyjnq powinna 
wykorzystywac indywidualnq dla danej

5.
spötki s e k j  relacji inwestorskich 
znajdujqcq na stronie 
www.GPWInfoStrefa.pl.

TAK

6.

Emitent powinien utrzymywac biez^ce 
kontakty z przedstawicielami 
Autoryzowanego Doradcy, celem 
umozliwienia mu prawidtowego 
wykonywania swoich obowi^zköw wobec 
emitenta. Spötka powinna wyznaczyc 
osobQ odpowiedzialnq za kontakty z 
Autoryzowanym Doradcy. TAK

7.

W przypadku, gdy w spötce nast^pi 
zdarzenie, ktöre w ocenie emitenta ma 
istotne znaczenie dla wykonywania przez 
Autoryzowanego Doradcy swoich 
obowi^zköw, emitent niezwtocznie 
powiadamia o tym fakcie 
Autoryzowanego Doradcy.

TAK

8.

Emitent powinien zapewnic 
Autoryzowanemu Doradcy dost^p do 
wszelkich dokumentöw i informacji 
niezb^dnych do wykonywania 
obowi^zköw Autoryzowanego Doradcy. TAK
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9.

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1. in fo rm a j na temat tqcznej 
wysokosci wynagrodzen wszystkich 
cztonköw zarzqdu i rady nadzorczej,

NIE

9.2. in fo rm a j na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy 
otrzymywanego od emitenta z tytutu 
swiadczenia wobec emitenta ustug w 
kazdym zakresie.

NIE

10.

Cztonkowie zarzqdu i rady nadzorczej 
powinni uczestniczyc w obradach 
walnego zgromadzenia w sktadzie 
umozliwiajqcym udzielenie 
merytorycznej odpowiedzi na pytania 
zadawane w trakcie walnego 
zgromadzenia.

TAK

11.

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy 
wspötpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizowac publicznie 
dost^pne spotkanie 
z inwestorami, analitykami i mediami.

NIE

Ze wzgl^du na fakt, iz 
przedmiotowe spotkania nie 
cieszq si§ zazwyczaj duzym 
zainteresowaniem akcjonariuszy, 
zas koszty ich organizacji sq 
stosunkowo wysokie, Emitent nie 
stosuje niniejszej praktyki. W celu 
ograniczenia skutköw 
niestosowania tej zasady Emitent 
b^dzie na biezqco monitorowat 
zainteresowanie akcjonariuszy 
oraz potencjalnych inwestoröw 
takimi spotkaniami.
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12.

Uchwata walnego zgromadzenia w 
sprawie emisji akcji z prawem poboru 
powinna precyzowac cen§ emisyjnq albo 
mechanizm jej ustalenia lub zobowiqzac 
organ do tego upowazniony do ustalenia 
jej przed dniem ustalenia prawa poboru, 
w terminie umozliwiajqcym podj^cie 
decyzji inwestycyjnej. TAK

Do dnia sporzqdzenia niniejszego 
oswiadczenia Walne 
Zgromadzenie Emitenta nie 
podejmowato uchwat w 
przedmiotowym zakresie, 
jednakze w przysztosci Emitent 
zamierza stosowac si§ do tej 
dobrej praktyki.

13.

Uchwaty walnego zgromadzenia 
powinny zapewniac zachowanie 
niezb^dnego odst^pu czasowego 
pomi^dzy decyzjami powodujqcymi 
okreslone zdarzenia korporacyjne a 
datami, w ktorych ustalane sq prawa 
akcjonariuszy wynikajqce z tych zdarzen 
korporacyjnych.

TAK

13a.

W przypadku otrzymania przez zarzqd 
emitenta od akcjonariusza 
posiadajqcego co najmniej potow§ 
kapitatu zaktadowego lub co najmniej 
potow^ ogotu gtosow w spotce, informacji 
o zwotaniu przez niego nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia w trybie 
okreslonym w art. 399 § 3 Kodeksu 
spotek handlowych, zarzqd emitenta 
niezwtocznie dokonuje czynnosci, do 
ktorych jest zobowiqzany w zwiqzku z 
organizacjq i przeprowadzeniem 
walnego zgromadzenia. Zasada ta ma 
zastosowanie rowniez w przypadku 
upowaznienia przez sqd rejestrowy 
akcjonariuszy do zwotania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu 
spotek handlowych.

TAK
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14.

Dzien ustalenia praw do dywidendy oraz 
dzien wyptaty dywidendy powinny byc tak 
ustalone, aby czas przypadajqcy 
pomi^dzy nimi byt mozliwie najkrotszy, a 
w kazdym przypadku nie dtuzszy niz 15 
dni roboczych. Ustalenie dtuzszego 
okresu pomi^dzy tymi terminami 
wymaga szczegotowego uzasadnienia.

TAK

Do dnia sporzqdzenia niniejszego 
oswiadczenia Emitent nie 
dokonywat wyptat dywidendy, 
jednakze w przysztosci, w 
przypadku wyptaty dywidendy 
Spotka zamierza stosowac si§ do 
tej dobrej praktyki.

15.

Uchwata walnego zgromadzenia w 
sprawie wyptaty dywidendy warunkowej 
moze zawierac tylko takie warunki, 
ktorych ewentualne ziszczenie nastqpi 
przed dniem ustalenia prawa do 
dywidendy.

TAK

W 2012 r. oraz do dnia 
sporzqdzenia niniejszego raportu 
Emitent nie dokonywat wyptat 
dywidendy, warunkowej, jednakze 
w przysztosci, w przypadku 
wyptaty dywidendy warunkowej 
Spotka zamierza stosowac si§ do 
tej dobrej praktyki.

16.

Emitent publikuje raporty miesi^czne, w 
terminie 14 dni od zakonczenia miesiqca. 
Raport miesi^czny powinien zawierac co 
najmniej:

• informacje na temat wystqpienia 
tendencji i zdarzen w otoczeniu 
rynkowym emitenta, ktore w 
ocenie emitenta mogq miec w 
przysztosci istotne skutki dla 
kondycji finansowej oraz 
wynikow finansowych emitenta,

• zestawienie wszystkich 
informacji opublikowanych przez 
emitenta w trybie raportu 
biezqcego w okresie obj^tym 
raportem,

• informacje na temat realizacji 
celow emisji, jezeli taka 
realizacja, chocby w cz^sci, 
miata miejsce w okresie obj^tym 
raportem,

• kalendarz inwestora, obejmujqcy 
wydarzenia majqce miec miejsce 
w nadchodzqcym miesiqcu, 
ktore dotyczq emitenta i sq 
istotne z punktu widzenia 
interesow inwestorow, w 
szczegolnosci daty publikacji 
raportow okresowych, 
planowanych walnych 
zgromadzen, otwarcia 
subskrypcji, spotkan z 
inwestorami lub analitykami,

TAK
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oraz oczekiwany termin 
publikacji raportu analitycznego.

16a.

W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowi^zku informacyjnego okreslonego 
w Zat^czniku nr 3 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu 
(„Informacje biez^ce i okresowe 
przekazywane w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect”) 
emitent powinien niezwtocznie 
opublikowac, w trybie wtasciwym dla 
przekazywania raportow biez^cych na 
rynku NewConnect, informacja 
wyjasniaj^cq zaistniatq sytuacjQ.

TAK

17. (skreslony)
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