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Zawartość
List zarządu

I. Ogólne informacje o Emitencie

II. Oświadczenie zarządu

III. Informacje o wyborze biegłego rewidenta

IV. Oświadczenie o wyborze firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego

V. Informacje określone w przepisach o rachunkowości

VI. Opis działalności gospodarczej spółki

VII. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych.

VIII. Istotne wydarzenia w roku bilansowym oraz po dacie bilansu

IX. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno – finansowych ujawnionych w
rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o
nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte
przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie
perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym

X. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń z określeniem w jakim stopniu emitent jest
na nie narażony

XI. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

XII. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organemwłaściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

XIII. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem
wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług
(jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży emitenta ogółem, a także zmianach w tym
zakresie w roku obrotowym

XIV. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowej i zagraniczne,
oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z
określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku
gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze
sprzedaży ogółem – nazwy(firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub w
zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem

XV. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych
emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach
ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji

XVI. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi
podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych
(papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz
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nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek
powiązanych oraz opis metod ich finansowania

XVII. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego
zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe wraz z ich
kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji – obowiązek uznaje
się za spełniony poprzez wskazanie miejsca zamieszczenia informacji w sprawozdaniu
finansowym

XVIII. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach
dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i
wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności

XIX. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym
uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym emitenta, z podaniem
co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu
wymagalności

XX. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i
gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych
jednostkom powiązanym emitenta

XXI. Opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji do chwili sporządzenia
sprawozdania z działalności

XXII. Nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość
nominalna, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia
oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia

XXIII. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie a
wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok

XXIV. Ocena wraz z jej uzasadnieniem dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze
szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań,
oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza
podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom

XXV. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych,
w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian
w strukturze finansowania tej działalności

XXVI. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik finansowy za rok
obrotowy 2019, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń
na osiągnięty wynik

XXVII. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

XXVIII. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju
przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektywy rozwoju działalności emitenta co
najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który
sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z
uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej
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XXIX. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego
grupą kapitałową

XXX. Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi przewidujące
rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska
bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie bądź zwolnienie następuje z powodu
połączenia emitenta przez przejęcie

XXXI. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów
motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów
opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach
subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych,
należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i
nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy
odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w
przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie
informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we
władzach jednostek podporządkowanych; jeżeli odpowiednie informacje zostały
przedstawione w sprawozdaniu finansowym - obowiązek uznaje się za spełniony
poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym

XXXII. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta
oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób
zarządzających i nadzorujących emitenta (dla każdej osoby oddzielnie)

XXXIII. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu
bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy

XXXIV. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

XXXV. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych sporządzone zgodnie z wymogami
art. 49b ust. 2–8 ustawy o rachunkowości – w przypadku emitenta spełniającego kryteria
określone w art. 49b ust. 1 tej ustawy, który nie sporządza oświadczenia na temat
informacji niefinansowych, o którymmowa w ust. 6 pkt 7

XXXVI. Ocena dokonana przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący wraz z
uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania
finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem
faktycznym

XXXVII. Stanowisko zarządu lub osoby zarządzającej wraz z opinią rady nadzorczej lub osoby
nadzorującej emitenta odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w
sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej albo do odmowy
wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym zawierające również:
a) wskazanie wpływu, w ujęciu ilościowym i jakościowym, przedmiotu zastrzeżenia,

opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, na roczne sprawozdania
finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe,

b) z przedstawieniemw każdym przypadku oceny istotności,
c) przedstawienie podjętych lub planowanych przez emitenta działań

w związku z zaistniałą sytuacją;
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XXXVIII. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o
podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo
byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych
związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
organu; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu
finansowym – obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich
zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym;
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List Zarządu

W imieniu Platynowe Inwestycje SE mam przyjemność przedstawić Państwu Sprawozdanie z

działalności Spółki za rok obrotowy 2019, zawierający wykaz najważniejszych informacji na

temat działalności Spółki oraz wydarzeń jakie miały miejsce w minionym roku.

Rok ten był dla Spółki okresem kontynuacji działalności w obszarze działalności finansowej,

która stanowi znaczącą część osiąganych przychodów Emitenta. W roku sprawozdawczym

2019, Zarząd konsekwentnie utrzymywał proces optymalizacji kosztów, zaś Spółka wykazała

zysk z działalności gospodarczej oraz zysk z działalności operacyjnej.

W ocenie Zarządu sytuacja Emitenta jest stabilna i nie występuje ryzyko utraty płynności i

kontynuowania działalności.

W imieniu Zarządu wyrażam nadzieję, że konsekwentne dążenie do założonych celów

gospodarczych oraz ograniczanie kosztów, pozwoli nam na osiągnięcie dodatnich wyników

finansowych w 2020r., które spełnią oczekiwania naszych Akcjonariuszy. Składam również

podziękowania wszystkim Akcjonariuszom za zaufanie jakim obdarzyli Spółkę inwestując w jej

akcje oraz Kontrahentom i Kooperantom życząc dalszej, wzajemnie owocnej współpracy.

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do
czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta

i upoważniony do samodzielnej reprezentacji

/-/Agnieszka Gujgo
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I. OGÓLNE INFORMACJE O EMITENCIE

Nazwa Emitenta: Platynowe Inwestycje SE
Siedziba: Płock
Adres: 09-407 Płock, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35
Tel./faks tel. 22/2905797; faks 22/2905797
Numer KRS: 0000734433
REGON:012594154
NIP: 5260300948
Kapitał zakładowy opłacony: 1 940 00,00 EUR

Organy Spółki:

Skład Zarządu Spółki

Agnieszka Gujgo – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji
Prezesa Zarządu Emitenta i upoważniony do samodzielnej reprezentacji

Rada Nadzorcza:

Agnieszka Gujgo - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Ina Patrowicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Kamil Koralewski - Sekretarz Rady Nadzorczej
Damian Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej
Eliza Studzińska - Członek Rady Nadzorczej

Komitet Audytu

Damian Patrowicz – Przewodniczący Komitetu Audytu
Agnieszka Gujgo – Członek Komitetu Audytu
Ina Patrowicz – Członek Komitetu Audytu

Skład Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu na dzień przekazania niniejszego sprawozdania
nie uległ zmianie

Stan na dzień publikacji:

1. Kapitał zakładowy opłacony: 1 940 00,00 EUR
2.Wartość nominalna 1 akcji – 0,02 EUR
3. Ilość wszystkich akcji – 9 700 000

Przedmiotem działalności Spółki Według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów
Wartościowych wWarszawie jest sektor działalności usługi inne.
Według Polskiej Klasyfikacji Działalności przedmiotem działalności Spółki jest –pozostała
finansowa działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych pod numerem PKD 6499Z

Czas trwania Jednostki:
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Spółka została utworzona na czas nieoznaczony

II. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1. pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) („Rozporządzenie”)

Zarząd Platynowe Inwestycje Spółka Europejska oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy,
roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z
obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Platynowe Inwestycje SE oraz jej wynik
finansowy oraz to, że sprawozdanie roczne Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i
osiągnięć oraz sytuacji Platynowe Inwestycje SE.
Zarząd Platynowe Inwestycje SE pragnie zwrócić uwagę, iż wszystkie istotne zdarzenia,
które wystąpiły w 2019 roku, a odgrywały z różnych względów istotne dla Spółki znaczenie,
publikowane były za pośrednictwem Raportów Bieżących i Okresowych przekazywanych
Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych oraz agencji informacyjnej
wskazanej przez KNF – jest to Polska Agencja Prasowa S.A.
W świetle powyższego Zarząd Platynowe Inwestycje SE przedstawia poniżej z zachowaniem
należytej staranności i dokładności Sprawozdanie Zarządu z działalności Platynowe
Inwestycje za 2019 rok.

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do
czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta

i upoważniony do samodzielnej reprezentacji
/-/Agnieszka Gujgo

III. INFORMACJE OWYBORZE BIEGŁEGO REWIDENTA

Na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie rekomendacji
wydanej przez Komitet Audytu Platynowe Inwestycje SE, wybrała firmę audytorską Marcin
Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia, z siedzibą w Wólka Kozodawska 05-502 przy ul.
Bukietowa 4, gmina Piaseczno (nr ewidencyjny 3872), do przeprowadzenia przeglądu
półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020.
Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia posiada uprawnienia do badania sprawozdań
finansowych. Firma audytorska wpisana jest na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez
Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3872.
Umowa z firmą audytorską została zawarta na okres jej realizacji.

Strony uzgodniły wynagrodzenie:

 za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019 w kwocie
20 000,00 złotych netto.
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IV. OŚWIADCZENIE O WYBORZE FIRMY AUDYORSKIEJ UPRAWNIONEJ DO
PREPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Oświadczenia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Platynowe Inwestycje SE oświadcza, że w jej ocenie sprawozdanie z
działalności emitenta i sprawozdanie finansowe zostały sporządzone zgodnie z księgami,
dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza Platynowe Inwestycje SE
niniejszym oświadcza, że w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i
funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków
kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z
zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych – przez powołany komitet audytu, Zostały spełnione warunki
określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu
radzie nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do
niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa
Emitent, oraz w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są
przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu
nadzorującego oraz kontrolującego w roli Komitetu Audytu

Agnieszka Gujgo

/-/Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Ina Patrowicz

/-/Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Kamil Koralewski

/-/Sekretarz Rady Nadzorczej

Eliza Studzińska

/-/ Członek Rady Nadzorczej

.

Damian Patrowicz

/-/Członek Rady Nadzorczej

Oświadczenie Zarządu

(na podstawie §70 ust.1.pkt 7 i § 71 ust1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
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Na podstawie oświadczenia złożonego przez Radę Nadzorczą o dokonaniu wyboru firmy
audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego badania finansowego spółki
Platynowe Inwestycje SE. Zarząd Platynowe Inwestycje SE oświadcza, że wybór firmy
audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
został dokonany zgodnie z przepisami, z tym dotyczącymi wyboru i procedury firmy
audytorskiej, a także firma audytorska oraz członkowie firmy wykonujący badanie spełniali
warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i
zasadami etyki zawodowej.

A) Przestrzegane są przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta obowiązującymi okresami karencji.
B) Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą
audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym
warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do
czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta

i upoważniony do samodzielnej reprezentacji
/-/Agnieszka Gujgo

V. INFORMACJE OKREŚLONEW PRZEPISACH O RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę zostały zaprezentowane w sprawozdaniu
finansowym.

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI

Zarząd Platynowe Inwestycje SE w Płocku zaktualizował strategię rozwoju Spółki przekazując
taką informację do publicznej wiadomości w dniu 21.09.2018r. Działalność Spółki koncentruje
się głównie w obszarze działalności finansowej.

Zarząd poinformował wówczas, że kontynuując i rozwijając dotychczasowy zakres działalności
Spółki zamierza podjąć działania na nowych polach.

Spółka w ramach zaktualizowanej strategii rozwoju Spółki prowadzi działalność w zakresie
handlu kryptowalutami i tokenami inwestycyjnymi. Emitent podjął działania w zakresie handlu
kryptowalutami.

Emitent wskazał, że w jego ocenie działalność w zakresie handlu kryptowalutami dobrze
wpisuje się w profil Spółki oraz stanowić będzie źródło dodatkowych przychodów
pozwalających na dalszy rozwój Spółki. Jednocześnie Zarząd zauważa szanse rynkowe dostępne
dla Emitenta jako Spółki Europejskiej związane z ponadnarodowym charakterem branży
kryptowalut.

Emitent zamierza kontynuować rozwój spółki w tym kierunku.

Zarząd ocenia rynek i branżę kryptowalut jako obiecującą i znajdującą się na wczesnym stadium
rozwoju, co daje Spółce szanse na osiągnięcie ponadprzeciętnych zwrotów z dokonywanych
inwestycji na tym rynku.
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Spółka nie wyklucza, że w przypadku gdy dojdzie do zmiany warunków gospodarczych lub w
przypadku gdy Zarząd uzna określone projekty w branży, w której wcześniej działał Emitent, za
atrakcyjne i nie obarczone zbyt dużym ryzykiem gospodarczym, również prowadzić dalszą
działalność w tym zakresie.

Wpływ pandemii koronawiursa COVID-19 na działalność Emitenta

Zarząd Platynowe Inwestycje SE nawiązaniu do oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru
Giełd i Papierów Wartościowych "ESMA" oraz komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego
niniejszym informuje, że aktualnie nie odnotowuje istotnych skutków związanych z wpływem
koronawirusa COVID-19 na bieżącą działalność Emitenta.

Emitent podejmuje czynności mające na celu minimalizację zagrożenia dla pracowników i
współpracowników Emitenta w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.

Na obecnym etapie pandemii Emitent obserwuje czy będzie ona miała znaczący wpływ na rynki
finansowe a tym samym czy wpłynie na możliwość realizacji założonej przez Emitenta Strategii.

Jednakże Emitent na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się
skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i ocenia wpływ pandemii na
działalność Emitenta.

Na dzień publikacji raportu, z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki, Zarząd Emitenta
nie może w sposób jednoznaczny określić wpływu rozprzestrzeniania się wirusa na działalność,
wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Spółki w kolejnych okresach.

W przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe i sytuację
gospodarczą Emitenta, Zarząd Emitenta będzie informował osobnymi raportami bieżącymi,
niezwłocznie po wystąpieniu takich zdarzeń.

VII.OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE INFORMACJI NIEFINANSWYCH

Zarząd oświadcza, iż Spółka nie jest zobowiązana do opracowania odrębnego raportu
dotyczącego informacji niefinansowych zgodnie z Art. 49 b ust 9 UOR.

VIII. ISTOTNE WYDARZENIA W ROKU BILANSOWYM – informacje przekazane w
raportach bieżących

-Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019.

Dnia 28 stycznia 2019 roku raportem bieżącym nr 1/2019 Emitent poinformował, że
przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2019 w następujących datach:

Jednostkowy raport za I kwartał 2019 r. w dniu 30.05.2019 r. (czwartek)

Jednostkowy raport za III kwartał 2019 r. w dniu 29.11.2019 r. (piątek)

Emitent poinformował, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV
kwartał roku 2018 oraz za II kwartał roku 2019.
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Raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu
27.09.2019 r. (piątek)

Raporty roczny za rok 2018 Emitent opublikuje w dniu 30.04.2019 r. (wtorek)

Jednocześnie Zarząd Platynowe Inwestycje SE poinformował iż ewentualne zmiany dat
przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

-Sprzedaż jednostek kryptowaluty bitcoin.

Dnia 4 lutego 2019 roku raportem bieżącym nr 2/2019 Emitent poinformował, że w
nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 22.09.2018r. dokonała zbycia w drodze
umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu niepublicznego, części posiadanych jednostek
kryptowaluty bitcoin w liczbie 23,5 jednostek za łączną cenę 352.500,00 zł tj. 15.000,00 zł za
każdą jednostkę kryptowaluty.

Emitent poinformował, że część ceny sprzedaży w wysokości 180.862,22 zł została rozliczona
przez Emitenta z kupującym w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności, natomiast
pozostała część ceny w kwocie 171.637,78 zł została zapłacona przez kupującego na rachunek
bankowy Spółki.

Emitent poinformował, że po transakcji z dnia 04.02.2019r. Spółka posiada 50 jednostek
kryptowaluty bitcoin. Emitent poinformował, że cena nabycia posiadanych przez Spółkę
jednostek krypotwaluty bitcoin to 25.000,00 zł za każdą jednostkę.

-Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Dnia 6 marca 2019 roku raportem bieżącym nr 3/2019 Emitent poinformował, że Rada
Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 06.03.2019r. postanowiła oddelegować na mocy art.
383 § 1 k.s.h. do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres od dnia 06.03.2019r. do dnia
05.03.2019r. Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Gujgo.

-Informacja o aktualizacji aktywów finansowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
spółki.

Dnia 26 kwietnia 2019 roku raportem bieżącym nr 4/2019 Emitent poinformował, że w
związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem okresowym za rok 2018,
którego publikacja przewidziana była na dzień 30.04.2019r., Zarząd Emitenta w dniu
26.04.2019r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.12.2018r. aktualizacji z tytułu zmniejszenia
wartości aktywów prezentowanych w pozycji wartości niematerialne prawne Spółki, o kwotę
832 872,55 zł.

Aktualizacją objęte były aktywa Emitenta w postaci 73,5 bitcoina.

Emitent nabył 73,5 bitcoina w dniu 22.09.2018r. za łączną cenę 1.844. 648,56 zł. gdzie cena za
jednego bitcoina wynosiła 25 097,26 zł. Na dzień 31.12.2018r. wartość 73,5 bitcoina to kwota
1.011.776,01 zł przy kursie za jednego bitcoina 13.765,66 zł.

W konsekwencji opisanej powyżej aktualizacji wartości aktywów, wynik finansowy Emitenta za
2018 rok uległ zmniejszeniu o 832 872,55 zł.

Jednocześnie Emitent poinformował, iż zgodnie z wykonaną analizą kurs na dzień 26.04.2019r.
za jednego bitcoina wynosił 20 204,99 zł.
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-Sprzedaż jednostek kryptowaluty bitcoin.

Dnia 13 maja 2019 roku raportem bieżącym nr 6/2019 Emitent poinformował, że w dniu
13.05.2019r. Spółka dokonała zbycia w drodze umowy cywilnoprawnej na rzecz
podmiotu niepublicznego 50 sztuk jednostek kryptowaluty bitcoin za łączną cenę 1 375
000,00 zł tj. 27 500,00 zł za każdą jednostkę kryptowaluty.

Emitent poinformował, że cena sprzedaży zostanie zapłacona przez kupującego na rachunek
bankowy Spółki w terminie do dnia 31.12.2019r.

Emitent poinformował, że po transakcji z dnia 13.05.2019r. Spółka nie posiada jednostek
kryptowaluty bitcoin.

Emitent poinformował, że cena nabycia sprzedanych przez Spółkę jednostek krypotwaluty
bitcoin to 25 097,26 zł za każdą jednostkę.

-Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki.

Dnia 17 maja 2019 roku raportem bieżącym nr 7/2019 Emitent poinformował, że w dniu
17.05.2019 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki,
powziął informację o rejestracji w dniu 17.05.2019 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.
Emitent poinformował, że Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki
wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Platynowe
Inwestycje SE z dnia 23 października 2018 roku:

-nr 6 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki,

-nr 7 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej
wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki objętych uchwałą nr 7 w zakresie zmiany wartości
nominalnej akcji Emitenta z dotychczasowej 0,10 zł na 0,09 zł. Po dokonanej przez Sąd
rejestracji wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 873 000,00 zł.

-Umorzenie akcji własnych.

Dnia 20 maja 2019 roku Zarząd Platynowe Inwestycje SE raportem bieżącym nr 8/2019
poinformował, że przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art.
69 ust. 1 pkt 2) o umorzeniu posiadanych przez Spółkę akcji własnych.

W związku z rejestracją w dniu 17.05.2019r. przez właściwy Sąd Rejestrowy – Sąd Rejonowy dla
Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, sąd dokonał rejestracji wniosku obniżenia kapitału
zakładowego spółki w drodze umorzenia akcji Platynowe Inwestycje SE stosownie do
postanowień uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.10.2018r. umorzonych
zostało 4.322.352 akcji Platynowe Inwestycje SE.

-Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Dnia 20 maja 2019 roku Zarząd Platynowe Inwestycje SE raportem bieżącym nr 9/2019
poinformował, że otrzymał zawiadomienia:

1.spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 20.05.2019r. w sprawie bezpośredniego zwiększenia %
udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku,
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2.Pana Damiana Patrowicz z dnia 20.05.2019r. sprawie pośredniego zwiększenia % udziału w
ogólnej liczbie głosów w spółce Platynowe Inwestycje SE z siedzib w Płocku.

-Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dnia 23 maja 2019 roku Emitent raportem bieżącym nr 10/2019 opublikował informację
o zwołaniu ZwyczajnegoWalnego Zgromadzenia na dzień 24.06.2019. r. na godzinę 12:00.

Walne Zgromadzenie przewidywało następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.

4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2018.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
obrotowym 2018 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz wniosku zarządu dotyczącego
przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018;

b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2018 to jest za okres od 01.01.2018 r.
do 31.12.2018 r.;

c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018;

d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z
działalności Spółki w roku 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;

e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2018, tj. za okres od 01.01.2018r. do
31.12.2018 r.;

f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;

g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;

h. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich
umorzenia.
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i. przyjęcia waluty EURO jako waluty w której będzie wyrażany kapitał zakładowy Spółki,
obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji
Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

j. Utworzenia kapitału rezerwowego

k. zmiany Statutu Spółki

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

-Raport okresowy za I Q.

Dnia 30 maja 2019 roku Emitent opublikował raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

-Wniosek Akcjonariusza o uzupełnienie porządku obradWZA.

Dnia 31 maja 2019 roku Emitent raportem bieżącym nr 11/2019 poinformował, że w
dniu 31.05.2019 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Patro Invest Sp. z o.o. z
siedzibą w Płocku dotyczący uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.06.2019 r. raportem bieżącym z dnia 23.05.2019 r.
o numerze 10/2019.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne
Zgromadzenie uchwał w sprawach:

- podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

-Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Dnia 10 czerwca 2019 roku raportem bieżącym nr 12/2019 Emitent opublikował
informację, o tym, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 10.06.2019r.
postanowiła oddelegować, na mocy art. 383 § 1 k.s.h., do pełnienia funkcji Prezesa
Zarządu na okres od dnia 10.06.2019r. do dnia 09.09.2019r. Przewodniczącą Rady Nadzorczej
Spółki Panią Agnieszkę Gujgo.

-Wykaz uchwał podjętych na ZwyczajnymWalnym Zgromadzeniu.

Dnia 24 czerwca 2019 roku Emitent raportem bieżącym nr 13/2019 opublikował treść
podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24
czerwca 2019 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Platynowe Inwestycje SE podjęło w dniu 24.06.2019
roku następujące uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,

-w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 to jest za okres od 01
stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

-w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018,

-w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu
Spółki z działalności w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok 2018,
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-w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018 tj. za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31
grudnia 2018,

-w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązkóww roku

-w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego pełnienia
funkcji Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018,

-w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018,

-w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w
roku 2018,

- w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu
ich umorzenia,

-w sprawie przyjęcia waluty Euro jako waluty w której będzie wyrażany kapitał zakładowy
Spółki, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich
Akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,

-w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego,

-w sprawie zmiany Statutu Spółki,

-w sprawie dalszego istnienia Spółki.

-Wykaz Akcjonariuszy posiadający 5% liczby głosów naWZA.

Dnia 24 czerwca 2019 r. Emitent raportem bieżącym nr 14/2019 przekazał do publicznej
informacji wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na
ZwyczajnymWalnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku.

1.Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 3.217.622

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.217.622

Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 33,17%

Udział w liczbie głosów naWZA [%] 100,00%

-Nabycie akcji własnych spółki.

Dnia 26 czerwca 2019 roku raportem bieżącym nr 15/2019 Emitent poinformował, że w
dniu 26.06.2019r. Emitent jako Kupujący zawarł ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w
likwidacji z siedzibą w Płocku umowę nabycia akcji własnych Spółki.

Na mocy zawartej Umowy, w ramach upoważnienia zawartego w uchwale nr 17 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 24.06.2019r., Emitent dokonał nabycia 2 700 000 (dwa miliony
siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za cenę 0,45 zł (czterdzieści pięć
groszy) za jedną akcję, czyli za łączną cenę 1 215 000,00 zł (jeden milion dwieście piętnaście
tysięcy). Strony postanowiły, że zapłata ceny za nabyte akcje nastąpi w terminie 3 dni od dnia
zapisania nabytych akcji na rachunku Spółki. Przeniesienie akcji nastąpiło w dniu 26.06.2019r.

Nabyte przez Emitenta 2 700 000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji własnych stanowi
27,84% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 2 700 000 (dwa
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miliony siedemset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta co stanowi 27,84%
udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Akcje własne posiadane przez Emitenta nie dają
prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

-Rozliczenie sprzedaży jednostek kryptowaluty bitcoin.
Dnia 27 czerwca 2019 roku raportem bieżącym nr 16/2019 Emitent podał do publicznej
wiadomości informację, że w dniu 27.06.2019r. podmiot niepubliczny, który nabył
zgodnie z umową z dnia 13.05.2019 roku 50 sztuk jednostek kryptowaluty bitcoin
dokonał przedterminowej zapłaty na rachunek bankowy Emitenta pełnej kwoty
wynikającej z w/w umowywwysokości 1 375 000,00 zł.

Zgodnie z umową, kupujący zobowiązany był do uregulowania ceny nabycia w terminie do dnia
31.12.2019r.

Emitent informuje, że umowa sprzedaży jednostek kryptowaluty bitcoin z dnia 13.05.2019r.
została w całości rozliczona.

-Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.

Dnia 27 czerwca 2019 roku Emitent raportem bieżącym nr 17/2019 opublikował
informację, że w dniu 27.06.2019 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia:

1. spółki Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2019r. w sprawie
bezpośredniego zmniejszenia stanu posiadania akcji Emitenta,

2.Pana Damiana Patrowicza z dnia 27.06.2019r. w sprawie pośredniego zbycia akcji Emitenta.

-Nabycie akcji własnych.
Dnia 27 czerwca 2019 roku Emitent raportem bieżącym nr 18/2019, że w dniu
27.06.2019r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69
ust. 1 pkt 1) o nabyciu przez Emitenta akcji własnych w ramach procedury skupu akcji
własnych w celu ich umorzenia na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta z dnia 24.06.2019 r.

Platynowe Inwestycje SE poinformowała, że w ramach upoważnienia udzielonego przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24.06.2019. uchwałą nr 17 na mocy umowy
cywilnoprawnej zawartej w dniu 26.06.2019r., poza obrotem zorganizowanym Spółka nabyła
2.700.000 akcji własnych, która to ilość stanowi 27,84 % udziału w kapitale zakładowym Spółki
oraz uprawnia do oddania 2.700.000 głosów stanowiących 27,84 % udziału w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a które to akcje zgodnie z treścią art. 364 § 2 k.s.h. nie
uprawniają Spółkę do oddania głosów na Walnym Zgromadzeniu.

-Informacje osób pełniących obowiązki zarządcze złożone w trybie art. 19 MAR.
Dnia 27 czerwca 2019 roku Emitent raportem bieżącym nr 19/2019 poinformował iż w
dniu 27.06.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie osób pełniących obowiązki zarządcze w
trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
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-Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu półrocznego oraz badania rocznego
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020
Dnia 1 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie rekomendacji wydanej
przez Komitet Audytu Platynowe Inwestycje SE na posiedzeniu w dniu 1.07.2019r., wybrała
podmiot Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia, z siedzibą w Wólka Kozodawska 05-502
przy ul. Bukietowa 4, gmina Piaseczno (podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych nr ewidencyjny 3872), do przeprowadzenia przeglądu półrocznego oraz badania
rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020. Marcin Grzywacz Audyt
Doradztwo Szkolenia jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
wpisanym na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów
pod numerem 3872.

-Rejestracja zmian Statutu Spółki w KRS w sprawie przyjęcia waluty Euro, w której będzie
wyrażany kapitał Spółki
Dnia 13 września 2019 roku zarząd Platynowe Inwestycje SE przekazał informację, iż na
podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację
o rejestracji w dniu 13.09.2019 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV
Gospodarczy KRS w dniu 13.09.2019r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z
treści uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.06.2019r. w sprawie
przyjęcia waluty EURO jako waluty, w której będzie wyrażany kapitał zakładowy Spółki,
obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji
Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku poinformował, że po rejestracji zmian
Statutu Spółki kapitał zakładowy Emitenta wynosi: 194.000,00 EURO (sto dziewięćdziesiąt
cztery tysiące EURO)

-Podpisanie Ugody
Dnia 26.09.2019 roku Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE w nawiązaniu do raportu
bieżącego nr 47/2015 z dnia 07.07.2015r oraz raportu bieżącego nr 40/2018 z dnia
19.10.2018r. poinformował, że Spółka podpisała porozumienie w zakresie Ugody
pozasądowej dotyczącej sporu sądowego zawisłego przed Sądem Okręgowym wWarszawie, XX
Wydział Gospodarczy w sprawie skierowania przeciwko Spółce powództwa o uchylenie
ewentualnie o stwierdzenie nieważności uchwał nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Emitenta z dnia 26.05.2015r. przez akcjonariusza Spółki, w którym sąd pierwszej instancji
wydał w dniu 17.10.2018r. nieprawomocny wyrok, od którego apelację złożyła spółka
Platynowe Inwestycje SE.

- Publikacja raportu okresowego

Dnia 30.09.2019 Spółka opublikowała raport okresowy za sześć miesięcy 2019 roku .

- uchwała Krajowego Depozytu PapierówWartościowych

Dnia 4.10.2019 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął
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uchwałę nr 817/2019 z dnia 04.10.2019r. dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji
Emitenta. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 88 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Platynowe Inwestycje SE Zarząd Krajowego
Depozytu postanowił dokonać w dniu 8 października 2019 r. w systemie depozytowym zmiany
wartości nominalnej akcji tej spółki oznaczonych kodem PLADDRG00015 oraz kodem
PLADDRG00122 z kwoty 0,09 PLN na kwotę 0,02 EUR każda.

Informacja dla Akcjonariuszy – procedura wprowadzenia części akcji serii F do obrotu
Dnia 9.10.201r. roku Zarząd Platynowe Inwestycje SE poinformował, że podjął decyzję o
ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu na rynku Regulowanym GPW S.A. nie więcej niż
236 539 szt. akcji w trybie przewidzianym w art. 1 ust. 5 lit.a Rozporządzenia PE i Rady
UE 2017/1129 z dnia 14.06.2017. Mając na uwadze, sygnały akcjonariuszy Spółki o tym, że
zainteresowani oni są wprowadzeniem posiadanych przez nich akcji serii F do obrotu oraz
faktem, że zainteresowanie to najprawdopodobniej przekraczać będzie limit akcji
przewidzianych do wprowadzenia we wskazanym wyżej trybie, Zarząd celem zagwarantowania
akcjonariuszom równego traktowania postanowił, że każdy z akcjonariuszy akcji serii F
uprawniony będzie do złożenia indywidualnie wniosku o uwzględnienie posiadanych przez
niego akcji przy ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie akcji do obrotu.
W tym celu Zarząd opracował procedurę na podstawie, której w razie gdyby zainteresowanie
akcjonariuszy przekraczało dopuszczalną liczbę akcji serii F, która może być przedmiotem
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu dokonana zostanie określona liczba akcji
poszczególnych akcjonariuszy, które będą przedmiotem wniosku o asymilację i wprowadzenie
do obrotu.

- Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu
Dnia 16.12.2019 roku Emitent przekazał informację, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu
16.12.2019r. postanowiła oddelegować, na mocy art. 383 § 1 k.s.h., do pełnienia funkcji
Prezesa Zarządu na okres od dnia 16.12.2019r. do dnia 15.03.2020r. Przewodniczącą
Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Gujgo.

-Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platynowe
Inwestycje SE
Dnia 18.12.2019 roku Emitent opublikował informację o zwołaniu na dzień 14.01.2020 r.
na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem
obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.

4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia starań o
wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A. w
częściach oraz w sprawie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29
kwietnia 2016r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

-Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
Dnia 20.12.2019 roku Emitent opublikował informację, że do Spółki wpłynęły
zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji następujących Akcjonariuszy:

1. Spółki Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku z dnia 20.12.2019r. w sprawie
bezpośredniego zwiększenia stanu posiadania akcji Emitenta,

2.Pana Damiana Patrowicza z dnia 20.12.2019r. w sprawie pośredniego zwiększenia stanu
posiadania akcji Emitenta.

OPIS ISTOTNYCH ZDARZEŃ PO DACIE BILANSU

Wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w NadzwyczajnymWalnym Zgromadzeniu, które
odbyło się w dniu 14.01.2020 r.posiadających ponad 5% udziału w głosach

Dnia 14.01.2020 roku Emitent opublikował wykaz wykaz Akcjonariuszy posiadających co
najmniej 5% głosów naWalnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14.01.2020 r.

Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o.w likwidacji z siedzibą w Płocku
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1.380.168
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.380.168

Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 14,23%
Udział w liczbie głosów naWZA [%] 100,00%

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2020
roku oraz informacja o przerwie w obradach

Dnia 14.01.2020 roku Emitent opublikował treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 14 stycznia 2020 r.
Jednocześnie Zarząd poinformował, że na wniosek Akcjonariusza i zgodnie z podjętą
jednogłośnie uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nastąpiła
przerwa w obradach. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało odroczone
do dnia 4 lutego 2020 roku.
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Informacja o publikacji ogłoszeń wMSiG w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki

Dnia 21.01.2020 roku Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku poinformował,
że Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 13/2020_5903 (pod pozycją 3204)ukazało się , na
wniosek Emitenta, ogłoszenie w trybie art. 456 § 1 k.s.h., celem przeprowadzenia postępowania
konwokacyjnego, w związku z uchwaleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia
14.01.2020r. uchwałą nr 7 obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.01.2020r. została podana przez
Emitenta do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 2/2020 z dnia 14.01.2020r.

Poniżej Emitent podał treść opublikowanego w dniu 21.01.2020r. ogłoszenia w MSiG pod
pozycją 3204:

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku (KRS 0000734433)informuje, że uchwałą nr 7
NWZ Spółki z dnia 14.01.2020 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z
kwoty 194.000,00 euro zł do kwoty 140.000,00 euro, tj. o kwotę 54.000,00 euro w drodze
umorzenia 2.7000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,02 każda. Nie przewiduje się wypłat dla
akcjonariuszy. Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo zgromadzenie
uchwały nr 6 dotyczącej umorzenia 2.7000 akcji Spółki. Celem obniżenia kapitału jest
dystrybucja kapitału dla akcjonariuszy.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec spółki w terminie 3 miesięcy od
ukazania się tego ogłoszenia.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

Dnia 31.01.2020 roku Zarząd Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE przekazał terminy publikacji
raportów okresowych w roku 2020.
Emitent podał, iż raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2020 w
następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał 2020 r. w dniu 15.05.2020 r. (piątek)
Jednostkowy raport za III kwartał 2020 r. w dniu 10.11.2020 r. (wtorek)
Emitent poinformował, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV
kwartał roku 2019 oraz za II kwartał roku 2020.
Raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu
18.09.2020 r. (piątek)
Raporty roczny za rok 2019 Emitent opublikuje w dniu 10.04.2020 r. (piątek)
Jednocześnie Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE poinformował, iż ewentualne zmiany dat
przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego w dniu
04.02.2020 roku po przerwie w obradach

Dnia 4.02.2020 roku Emitent przekazał do publicznej wiadomości treść Protokołu dotyczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowiącego kontynuację

http://raporty.platyn.pl/?p=3101
http://raporty.platyn.pl/?p=3101
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Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14.01.2020 roku które
kontynuowało swoje obrady w dniu 04.02.2020 roku po ogłoszonej przerwie.

Informacja o umorzeniu postępowania z powództwa akcjonariusza o stwierdzenie
nieważności Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Dnia 4.02.2020 roku Zarząd Platynowe Inwestycje SE, w nawiązaniu do raportu nr 24/2019 z
dnia 26.09.2019r. w sprawie zawarcia przez Spółkę ugody w przedmiocie toczącego się sporu
sądowego wytoczonego przed Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy w ramach
której akcjonariusz skierował przeciwko Spółce powództwo o uchylenie ewentualnie o
stwierdzenie nieważności uchwał nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z
dnia 26.05.2015r. poinformował, że pełnomocnikowi Spółki doręczone zostało postanowienie
Sądu Apelacyjnego w sprawie uchylenia wyroku Sądu pierwszej instancji oraz umorzenia
postępowania w całości.

Emitent poinformował, że umorzenie toczącego się postępowania nastąpiło na skutek cofnięcia
przez powoda powództwa wraz ze zrzeczeniem się roszczenia co stanowiło jeden z elementów
ugody.

Informacja dla Akcjonariuszy – ponowienie procedury wprowadzenia akcji serii F do obrotu

Dnia 11.02.2020 roku Emitent poinformował że w nawiązaniu do raportu ESPI nr 26/2019 z
dnia 09.10.2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury wprowadzenia części akcji serii F do obrotu
oraz w nawiązaniu do podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14.01.2020r.
uchwały nr 5, podanej do publicznej wiadomości raportem ESPI nr 2/2020 z dnia
14.01.2020r.Spółka zmuszona została do ponowienia procedury wprowadzenia części akcji serii
F do obrotu. Zarząd Emitenta wyjaśnił, że zarówno obecna konieczność ponowienia procedury
jak i konieczność podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 z dnia 14.01.2020r.
podyktowane są wymogami postawionymi Spółce przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
Emitent przekazał informację, iż podjął niezbędne starania i dołożył należytej staranności celem
spełnienia wszelkich wymogów stawianych przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., jednak mimo tego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odmówiła
dokonania wprowadzenia akcji akcjonariuszy Spółki zgłoszonych w ramach procedury z dnia
09.10.2019r. wskazując, że koniecznym jest jej ponowne przeprowadzenie.

Wobec powyższego Zarząd Spółki niniejszym odwołuje procedurę wprowadzenia akcji serii F
na zasadach określonych w raporcie ESPI nr 26/2019 z dnia 09.10.2019r. Zarząd informuje, że
dokona niezwłocznego zwrotu przekazanych do Spółki świadectw depozytowych.

Jednocześnie mając na uwadze wymogi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zarząd Emitenta niniejszym ponawia procedurę o ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na
rynku Regulowanym GPW S.A. nie więcej niż 236 539 szt. akcji w trybie przewidzianym w art. 1
ust. 5 lit.a_ Rozporządzenia PE i Rady UE _2017/1129 z dnia 14.06.2017.
Zarząd celem zagwarantowania akcjonariuszom równego traktowania postanowił, że każdy z
akcjonariuszy akcji serii F uprawniony będzie do złożenia indywidualnie wniosku o
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uwzględnienie posiadanych przez niego akcji przy ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie
akcji do obrotu.

W tym celu Zarząd opracował procedurę zgodnie z wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. stosownie do postanowień Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 14 stycznia 2010r. , w ramach, której pierwszeństwo wprowadzenia akcji
do obrotu będzie przysługiwało akcjonariuszom mniejszościowym Spółki a ewentualna redukcja
w przypadku gdyby zainteresowanie akcjonariuszy przekraczało dopuszczalną liczbę akcji serii
F, która może być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu będzie miała charakter
proporcjonalny.

W związku z powyższym w załączeniu do zamieszczonego w dniu 11.02.2020 roku raportu
Zarząd udostępnił akcjonariuszom Spółki formularz wniosku oraz szczegółowe postanowienia
procedury na podstawie której wyłonieni zostaną poszczególni akcjonariusze Spółki oraz liczba
akcji, które zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu.

Zarząd Emitenta poinformował, że pierwszy etap polegający na złożeniu przez Akcjonariuszy
wniosków oraz dowodu posiadania akcji Spółki w ramach procedury będzie zamykał się w dniu
5.03.2020 r. kolejne etapy będą realizowane stosownie do opisu procedury załączonego do
niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta informuje, że wszelkie zmiany w zakresie procedury ewentualne odstąpienie
od jej realizacji zostaną podane przez Emitenta do publicznej wiadomości w drodze raportu
bieżącego.

IX. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO – FINANSOWYCH
UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, W
SZCZEGÓLNOŚCI OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM
CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA I
OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO ZYSKI LUB PONIESIONE STRATY W ROKU
OBROTOWYM, A TAKŻE OMÓWIENIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI
EMITENTA PRZYNAJMNIEJ W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM

Za okres, którym objęte jest sprawozdanie roczne, Emitent uzyskał:
 przychody operacyjne netto w wysokości: 1728 tys. zł.
 zysk z działalności operacyjnej w wysokości: 354 tys. zł
 zysk netto w wysokości: 356 tys. zł
 Aktywa razem: złotych 90 tys. zł

W ocenie Zarządu istotnymi zdarzeniami mającym wpływ na wynik finansowy emitenta,
które miały miejsce w roku 2019 r. były następujące wydarzenia:

Emitent poinformował o czynnikach i zdarzeniach nietypowych mających wpływ na działalność
Emitenta oraz wyniki finansowe w punkcie VIII punkcie VI ISTOTNE WYDARZENIA W ROKU
BILANSOWYM , punkcie VII - ISTOTNE WYDARZENIA PO ROKU BILANSOWYM ORAZ PUNKCIE
niniejszego sprawozdania.

PERSPEKTYWA ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

W ramach zaktualizowanej strategii rozwoju Spółka zamierza prowadzić działalność w zakresie
handlu kryptowalutami i tokenami inwestycyjnymi w celu maksymalizacji zysków.
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Emitent podejmuje działania w zakresie handlu kryptowalutami.

W ocenie Emitenta działalność w zakresie handlu kryptowalutami dobrze wpisuje się w profil
Spółki oraz stanowić będzie źródło dodatkowych przychodów pozwalających na dalszy rozwój
Spółki. Jednocześnie Zarząd zauważa szanse rynkowe dostępne dla Emitenta jako Spółki
Europejskiej związane z ponadnarodowym charakterem branży kryptowalut.

Zarząd przeprowadził niezbędne analizy opłacalności oraz ryzyka związanego z handlem
kryptowalutami oraz uznaje, że posiadane przez Spółkę doświadczenie pozwala na takie
zarządzanie aktywami, które prowadzić będzie do osiągnięcia przez Spółkę zysku. Zarząd
zamierza działalność w obszarze kryptowalut utrzymywać na bezpiecznym poziomie.

Zarząd ocenia rynek i branżę kryptowalut za obiecującą i znajdującą się na wczesnym stadium
rozwoju, co daje Spółce szanse na osiągnięcie ponadprzeciętnych zwrotów z dokonywanych
inwestycji na tym rynku.

Jednocześnie Zarząd nadal będzie rozwijał dotychczasową działalność Spółki.

Główne kierunki rozwoju:

 perspektywiczna działalność z dużym potencjałemwzrostu;
 działanie w niszy rynkowej, o dużych barierach wejścia dla konkurencji;
 wysoki poziom rentowności prowadzonego biznesu,
 dywersyfikacja sprzedaży

Rozwój Spółki uwzględniający stabilny fundament Platynowe Inwestycje SE poprzez:
 optymalizację procesów wewnątrz firmy i wykorzystanie posiadanych aktywów,
 inwestycje realizujące wyżej wymienione kierunki, finansowane ze środków własnych

oraz finansowania zewnętrznego.

Ryzyka:
 koniunktura gospodarcza w Polsce i rynkach zagranicznych
 niechęć do inwestowania
 trudność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych kontrahentów
 wysoka inflacja
 upadki giełd
 światowa pandemia
 trudności w pozyskaniu kapitału w odpowiedniej cenie i wysokości
 przesunięcie w czasie terminów inwestycyjnych

Spółka nie wyklucza, że w przypadku gdy dojdzie do zmiany warunków gospodarczych lub w
przypadku gdy Zarząd uzna określone projekty w branży, w której wcześniej działał Emitent, za
atrakcyjne i nie obarczone zbyt dużym ryzykiem gospodarczym, również będzie prowadzić
dalszą działalność w tym zakresie.

X. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ Z OKREŚLENIEM W JAKIM
STOPNIU EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY
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Czynniki ryzyka i zagrożeń.

Decyzje o stosowaniu instrumentów zabezpieczających planowane transakcje są podejmowane
na podstawie bieżącej analizy sytuacji Spółki i jej otoczenia.

Poniżej Emitent przedstawia czynniki ryzyka według najlepszej wiedzy i woli oceny Emitenta,
w zakresie znanych zagrożeń na dzień sporządzenia sprawozdania. W przyszłości mogą jednak
pojawić się nowe ryzyka trudne do przewidzenia, jak również może ulec zmiana rangi
poszczególnych ryzyk dla działalności Emitenta. Przedstawione ryzyka w poniższej kolejności,
nie odzwierciedlają ich ważności dla Emitenta.

 Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Spółki
Inwestorzy chętni do nabycia akcji Spółki, powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko
inwestycyjne na rynku kapitałowym jest o wiele wyższe od ryzyka zainwestowania w papiery
skarbowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w związku z trudną do
przewidzenia zmiennością kursów w krótkim i długim terminie. Inwestorzy angażujący się na
rynku Głównym GPW powinni mieć świadomość, że wyższy potencjał wzrostu notowanych tu
spółek oznaczać będzie jednocześnie podwyższone ryzyko inwestycyjne. Ta cecha rynku wynika
ze specyficznego profilu rynku, grupującego spółki o krótkiej historii, działające na bardziej
zmiennym i konkurencyjnym segmencie gospodarki.

Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od kontrahentów
Istnieje ryzyko wpływu na wyniki osiągane przez Emitenta od podmiotów związanych z nim
umowami. Nieterminowość regulowania należności z tytułu zawartych umów ma wpływ na
bieżącą płynność finansową.

 Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce
Sytuacja gospodarcza w Polsce ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez
Emitenta. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na
konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze
może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. W przypadku pogorszenia się
koniunktury gospodarczej w kraju, ze względu na czynniki zarówno wewnętrzne, jak również
zewnętrzne, może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Emitenta, a tym samym
mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta.

 Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce
Na realizację założonych przez Emitenta celów strategicznych wpływ mają między innymi
czynniki makroekonomiczne, które są niezależne od działań Emitenta. Do czynników tych
zaliczyć można politykę rządu, decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski oraz Radę
Polityki Pieniężnej, wpływające na podaż pieniądza, wysokości stóp procentowych i kursów
walutowych, podatki, wysokość PKB, poziom inflacji, wielkość deficytu budżetowego i
zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności, itd. Niekorzystne
zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób niekorzystnie wpłynąć na
działalność i wyniki ekonomiczne osiągane przez Emitenta.

 Ryzyko związane z celami strategicznymi
Ze względu na fakt, że działalność w sektorze finansowym jest narażona na wpływ wielu
nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych (m.in. przepisy prawa, stosunek podaży i
popytu), istnieje ryzyko nie osiągnięcia wszystkich założonych celów strategicznych.
W związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Spółkę zależą od jej zdolności
do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. Działania Spółki, które okażą
się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do
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zmiennych warunków tego otoczenia mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność,
sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Spółki.

 Ryzyko niestabilności polskiego systemu prawnego
Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji prawa, w szczególności prawa
podatkowego, niosą za sobą istotne ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim działa
Emitent. Przyszłe zmiany przepisów prawa mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na
działalność Emitenta i osiągane przez jego wyniki finansowe.

 Ryzyko związane z konkurencją
Spółka może spotkać się ze znaczną konkurencją ze strony innych podmiotów prowadzących
podobną działalność. Konkurencja może prowadzić, miedzy innymi, do nadwyżki podaży.
Potencjalnie może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub
wyniki Spółki.

 Ryzyko wahań kursowych oraz ograniczonej płynności
Immanentną cechą obrotu giełdowego są wahania kursów akcji oraz krótkookresowe wahania
wartości obrotów. Może to skutkować tym, że ewentualna sprzedaż bądź zakup większego
pakietu akcji Spółki wiązać się będzie z koniecznością akceptacji znacznie mniej korzystnej ceny
niż kurs odniesienia. Nie można także wykluczyć czasowych znacznych ograniczeń płynności, co
może uniemożliwiać bądź znacznie utrudnić sprzedaż bądź zakup akcji Spółki.

 Ryzyko w instrumentach finansowych w zakresie
(a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz
utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
(b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z
metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana
jest rachunkowość zabezpieczeń. Spółka nie posiada sformalizowanego systemu zarządzania
ryzykiem finansowym. Decyzje o stosowaniu instrumentów zabezpieczających planowane
transakcje są podejmowane na podstawie bieżącej analizy sytuacji Spółki i jej otoczenia.

 Ryzyko związane z inwestycjami w papiery wartościowe - Obligacje
Emitent wskazał, że w ramach prowadzonej działalności dokonuje inwestycji w papiery
wartościowe w tymw obligacje korporacyjne poza rynkiem zorganizowanym.

Z posiadaniem przez Emitenta papierów wartościowych innych podmiotów wiążę się ryzyko
braku płynności posiadanych aktywów. Papiery wartościowe nie uczestniczące w
zorganizowanym obrocie cechują się ograniczoną zbywalnością a w przypadku papierów
wartościowych dłużnych takich jak obligacje Spółka jest związana terminem ich wykupu co
wiąże się z czasowym zamrożeniem środków finansowych. Kluczowym ryzykiem związanym z
inwestycjami w papiery wartościowe w tym w papiery dłużne, obligacje jest upadłość lub
likwidacja podmiotu emitującego te papiery wartościowe co może spowodować całkowitą utratę
zainwestowanego kapitału.

 Ryzyko wykluczenia z giełdy
1. Zarząd Giełdy wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:

a. jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
b. na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy,
c. w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
d. w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ

nadzoru.
2. Zarząd Giełdy może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:

a. jeżeli przestały spełniać inne, niż określony w ust. 1 pkt. 1 warunek dopuszczenia do
obrotu giełdowego na danym rynku,
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b. jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie,
c. na wniosek emitenta,
d. wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku

o głoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie
kosztów postępowania,

e. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
f. wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub

przekształceniu,
g. jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na

danym instrumencie finansowym,
h. wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy

prawa,
i. wskutek otwarcia likwidacji emitenta.

3. Wykluczając instrumenty finansowe w przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1), 3) oraz 5)
Zarząd Giełdy bierze pod uwagę strukturę własności emitenta, ze szczególnym uwzględnieniem
wartości i liczby akcji emitenta, będących w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada
nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
4. Wykluczając instrumenty finansowe w przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 3) oraz 5)
Zarząd Giełdy bierze dodatkowo pod uwagę wartość przeciętnego dziennego obrotu danym
instrumentem finansowymw ciągu ostatnich 6 miesięcy.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 6), wykluczenie instrumentów finansowych z
obrotu giełdowego może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem
podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.
6. Wykluczając instrumenty finansowe w przypadku określonym w ust. 2 pkt. 7) Zarząd Giełdy
nie bierze pod uwagę okresu zawieszenia obrotu danym instrumentem finansowym.

 Ryzyko związane z otoczeniem prawnym
Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnymmogą rodzić dla Spółki pewne ryzyko
w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności
regulacji z dziedzin prawa energetycznego, handlowego, podatkowego, przepisów regulujących
działalność gospodarczą, przepisów prawa pracy ubezpieczeń społecznych czy prawa papierów
wartościowych. Należy zauważyć, iż przepisy polskiego prawa przechodzą obecnie proces
intensywnych zmian związanych z dostosowaniem polskich przepisów do przepisów unijnych.
Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności Spółki i na jej wyniki finansowe.
Zmiany te mogą ponadto stwarzać problemy wynikające z niejednolitej wykładni prawa, która
obecnie jest dokonywana nie tylko przez sądy krajowe, organy administracji publicznej, ale
również przez sądy wspólnotowe. Interpretacje dotyczące zastosowania przepisów,
dokonywane przez sądy i inne organy interpretacyjne bywają często niejednoznaczne lub
rozbieżne, co może generować ryzyko prawne. Orzecznictwo sądów polskich musi pozostawać
w zgodności z orzecznictwem wspólnotowym. Tymczasem niezharmonizowane z prawem
unijnym przepisy prawa krajowego mogą budzić wiele wątpliwości interpretacyjnych oraz
rodzić komplikacje natury administracyjno – prawnej. W głównej mierze ryzyko może rodzić
stosowanie przepisów krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi czy też odmiennie
interpretowanymi.

 Ryzyko związane z systemem podatkowym
Polski system podatkowy charakteryzuje się dużą zmiennością przepisów, które dodatkowo
sformułowane są w sposób nieprecyzyjny i którym brakuje jednoznacznej wykładni.
Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, przy czym zarówno organy
skarbowe jak i orzecznictwo sądowe w sferze podatków nie mają wypracowanych jednolitych
stanowisk. Wszystko to sprawia, że polskie spółki narażone są na większe ryzyko niż spółki
działające w bardziej stabilnych systemach podatkowych. W przypadku zaistnienia okoliczności,
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w których organy podatkowe przyjmą interpretację przepisów podatkowych odmienną od
przyjętej przez Spółkę, a będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego, może mieć to
negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy
rozwoju.

 Ryzyko ogłoszenia upadłości
Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta jest nierozerwalnie związane
z ryzykiem utraty przez niego płynności finansowej. Emitent dokłada wszelkich starań, aby
wszystkie wymagalne zobowiązania były regulowane na bieżąco i obecnie nie widzi
możliwości wystąpienia takiego ryzyka Emitent działa na trudnym, narażonym na negatywny
odbiór, rynku pożyczek gotówkowych oraz inwestycji kapitałowych.

 Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Spółki
Inwestorzy chętni do nabycia akcji Spółki, powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko
inwestycyjne na rynku kapitałowym jest o wiele wyższe od ryzyka zainwestowania w papiery
skarbowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w związku z trudną do
przewidzenia zmiennością kursów w krótkim i długim terminie. Inwestorzy angażujący się na
rynku regulowanym powinni mieć świadomość związanego z akcjami Emitenta ryzyka
inwestycyjnego.

 Ryzyko wstrzymania wprowadzenia akcji do obrotu na Rynku Regulowanym GPW S.A.
zawieszenia notowań akcji Emitenta i wykluczenia akcji z obrotu na rynku
Regulowanym GPW S.A.

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót
określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest
dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego
funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku albo
naruszenia interesów, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza
obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Zgodnie z § 30 ust. 1 Regulaminu GPW, na wniosek Spółki lub jeżeli Zarząd GPW uzna,
że Spółka narusza przepisy obowiązujące na GPW albo jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo
uczestników obrotu, Zarząd Giełdy może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na
okres trzech miesięcy.

Zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu GPW Zarząd Giełdy zawiesza obrót instrumentami
finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. W okresie zawieszenia obrotu papierami
wartościowymi inwestorzy nie mają możliwości nabywania i zbywania takich papierów
wartościowych w obrocie giełdowym, co negatywnie wpływa na ich płynność.

Jeżeli Spółka nie wykona albo nie wykona nienależycie obowiązki, nakazy lub narusza zakazy
przewidziane w odpowiednich przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi lub Rozporządzenia 809/2004 bądź postępuje wbrew
wskazanym tam obowiązkom, KNFmoże:

- wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym
na czas określony lub bezterminowo;

- nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansowa podmiotu, na który nakładana
jest kara, karę pieniężną w wysokości do 1.000.000 zł; lub

- zastosować obie powyższe sankcje łącznie.

Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na
żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF
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papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża
w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu
obrotu na tym rynku albo powoduje naruszenie interesu inwestorów.

Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu GPW, Zarząd GPWwyklucza instrumenty finansowe
z obrotu giełdowego:

- jeżeli ich zbywalność jest ograniczona;

- na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi;

- w przypadku zniesienia ich dematerializacji;

- w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.

Ponadto, Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu, zgodnie z § 31 ust. 2
Regulaminu GPW:

- jeżeli przestały spełniać inne niż ograniczenie zbywalności warunki dopuszczenia do obrotu
giełdowego na danym rynku;

- jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie;

- na wniosek emitenta;

- wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o
ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów
postępowania,

- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;

- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu;

- jeżeli w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na
danym instrumencie finansowym;

- wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa;

- wskutek otwarcia likwidacji emitenta.

 Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Spółkę kar administracyjnych przez
Komisję Nadzoru Finansowego w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem
obowiązków.

Emitent, jako spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi podlega obowiązkom wynikającym z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi. KNF posiada kompetencję do nakładania na Emitenta
kar administracyjnych za nie wykonywanie obowiązków wynikających
z Ustawy o ofercie publicznej (Art. 96-97) lub Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
(Art.176 oraz Art. 176a) w wysokości do 1 000 000 zł. W przypadku nałożenia takiej kary obrót
instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. W
przypadku nałożenia kary finansowej na Emitenta przez KNF może mieć to wpływ na
pogorszenie wyniku finansowego za dany rok obrotowy.

Emitent podkreśla, że ze względu na dotychczasową historię Spółki oraz podjęte działania
organu nadzoru wobec Spółki, wskazał, że ryzyko w tym zakresie jest podwyższone.

 Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem
przez KNF sankcji
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W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w
związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty,
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, sprzedającego lub inne podmioty
uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub
sprzedającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja
Nadzoru Finansowego może:

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo
przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub

2) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej
prowadzenia, lub

3) opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem
działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.

W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie
zastosować środek przewidziany we wskazanych wyżej pkt 2 i 3. Komisja może zastosować
środki, o których mowa wyżej, także w przypadku gdy:

1) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na
podstawie tej oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym
w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów;

2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu
prawnego emitenta;

3) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa,
które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub
też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości
emitenta, lub

4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych
przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone
wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. Ustawa o ofercie publicznej posługuje się
również rygorami obejmującymi prowadzenie przez emitentów papierów wartościowych akcji
promocyjnej i przewiduje określone sankcje nakładane za naruszające przepisy prawa
uchybienia.

 Ryzyko związane z Ustawą o funduszach inwestycyjnych
W dniu 4 czerwca 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o
funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2016 r., poz. 615). Z
przeprowadzonej przez Spółkę analizy obowiązujących przepisów prawa oraz prowadzonej
działalności gospodarczej wynika, że Spółka nie spełnia ustawowych kryteriów niezbędnych dla
zakwalifikowania jej jako ASI. Jednakże Emitent wskazał, że nie można całkowicie wykluczyć
ryzyka przyjęcia odmiennego stanowiska przez Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie
potencjalnego zakwalifikowania Emitenta do ASI. Należy wskazać, iż w przypadku uznania, iż
Spółka posiada status ASI na gruncie Ustawy o funduszach inwestycyjnych, brak uzyskania
właściwego zezwolenia bądź rejestracji rodzi ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej oraz
finansowej. W przypadku wystąpienia ryzyka kwalifikacji Emitenta do ASI, Spółka będzie
wykazywała prawidłowość przyjętego przez Emitenta stanowiska braku podstaw do kwalifikacji
jako ASI na drodze postępowania sądowego.

 Ryzyko trudności lub niepozyskania dodatkowego kapitału
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Opisując możliwe ryzyka nie można wykluczyć, że zarówno szacunki Zarządu dotyczące kapitału,
który będzie niezbędny do działalności inwestycyjnej lub zabezpieczone finansowanie będzie
niewystarczające. Nie ma gwarancji, czy Emitent pozyska środki
w odpowiednim czasie, wysokości i po zadawalającej cenie. W przypadku niepozyskania
dodatkowych środków istnieje ryzyko, że inwestycje wobec ich niedofinansowania mogą nie
przynieść zakładanych zysków lub w skrajnym przypadku zakończyć się niepowodzeniem.
Ryzyko to Spółka stara się eliminować poprzez zabezpieczenie dostępu do innych źródeł
finansowania.

· Ryzyko wpływu epidemii koronawirusa na działalność Spółki

Zarząd identyfikuje nowe istotne ryzyko związane z wpływem rozprzestrzeniania się epidemii
koronawirusa na terytorium Polski. Dynamika wydarzeń związanych z tym zjawiskiem oraz
krótki czas, który upłynął od jej rozpoczęcia sprawiają, że prognozowanie skutków
gospodarczych obarczone jest dużym ryzykiem przyjęcia błędnych założeń. Spółka na bieżąco
analizuje sytuację i w kolejnych tygodniach będzie w stanie bardziej precyzyjnie określić wpływ
tych wydarzeń na wyniki roku 2020.

XI. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Spółka w okresie objętym sprawozdaniem stosowała zasady ładu korporacyjnego dla spółek
notowanych na rynku regulowanym Giełdy zawartym w dokumencie „ Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW 2016”, przyjętym przez Radę GPW uchwałą z dnia 13 października 2015
roku.
Zbiór zasad Dobrych Praktyk dostępny jest publicznie pod adresem:

https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf

Oświadczenie na temat stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW
2016 znajduje się na stronie internetowej Spółki:

http://platyn.pl/pliki/GPW_dobre_praktyki_PLATYNINW_20190529.pdf

Odstąpienia od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Emitent nie stosuje rekomendacji: I.R.2.,
IV.R.2., IV.R.3.,
Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Emitent nie stosuje następujących zasad
szczegółowych: I.Z.1.6., I.Z.1.8., I.Z.1.9., I.Z.1.11., I.Z.1.13., I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.17., I.Z.1.18.,
I.Z.1.20., I.Z.1.21., I.Z.2., II.Z.10.3., II.Z.10.4., II.Z.11., III.Z.3., III.Z.4., IV.Z.2., IV.Z.3., IV.Z.8., IV.Z.11.,
VI.Z.1., VI.Z.4.

XII.WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM
WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI W ZAKRESIE:

a) POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTELNOŚCI EMITENTA
LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ
10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM: PRZEDMIOTU
POSTĘPOWANIA, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA

https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf
http://platyn.pl/pliki/GPW_dobre_praktyki_PLATYNINW_20190529.pdf
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POSTĘPOWANIA, STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA ORAZ STANOWISKA
EMITENTA,

b) DWU LUB WIĘCEJ POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ
WIERZYTELNOŚCI, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI ODPOWIEDNIO CO
NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI POSTĘPOWAŃ ODRĘBNIE W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ
WIERZYTELNOŚCI WRAZ ZE STANOWISKIEM EMITENTA W TEJ SPRAWIE ORAZ, W
ODNIESIENIU DO NAJWIĘKSZYCH POSTĘPOWAŃ W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ I
GRUPIE WIERZYTELNOŚCI - ZE WSKAZANIEM ICH PRZEDMIOTU, WARTOŚCI
PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ORAZ STRON
WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA.

W okresie sprawozdawczym Emitent był stroną następujących postępowań:
Postępowanie 1

 Przedmiot postępowania:
Pozew złożony przez osobę fizyczną o uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały
nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na
wniesienie, jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki A. Drągowski
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 26.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce A. Drągowski sp. z
o.o. lub zrzeczenie się przez Spółkę prawa domagania zwrotu aportu.

 Wartość przedmiotu sporu:
4.500.000 zł, Emitent wskazuje jednak, że wartość przedmiotu sporu nie odzwierciedla
dochodzonego przez powoda roszczenia, którym jest uchylenie ewentualnie stwierdzenie
nieważności uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r.

 Daty wszczęcia postępowania:
W dniu 17.11.2015r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział
Gospodarczy odpis pozwu.
Pozew opatrzony jest datą 24.06.2015r.

 Strony wszczętego postępowania:
Powód: Akcjonariusz – osoba fizyczna
Pozwana: AD. Drągowski S.A. (obecnie Platynowe Inwestycje SE)
W dniu 2 grudnia 2015 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przystąpił do
postępowania cywilnego przed Sądem Okręgowym w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w
sprawie o uchylenie lub ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 16 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki AD. DRĄGOWSKI S.A. (obecnie Platynowe Inwestycje SE) z dnia
26 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie, jako wkład niepieniężny oraz zbycie
przedsiębiorstwa Emitenta do spółki A. Drągowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz
uchwały nr 17 ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
udziałów w spółce A. Drągowski Sp. z o.o. lub zrzeczenie się przez Emitenta prawa domagania
zwrotu aportu.

 Stanowiska Emitenta:
Platynowe Inwestycje SE (poprzednia nazwa Platynowe Inwestycje S.A. uprzednio AD.
Drągowski S.A.), w związku z pozwem z dnia 24 czerwca 2015 r. o uchylenie uchwały nr 16 oraz
17 z dnia 26 maja 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD. Drągowski S.A. lub
ewentualnie o stwierdzenie nieważności powyższych uchwał, wniosła o oddalenie powództwa
w całości.
Pozwem z dnia 24 czerwca 2015 r. powód wniósł o uchylenie na podstawie art. 422 K.s.h.,
ewentualnie o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 425 K.s.h., uchwał Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia AD. Drągowski S.A.:
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-Uchwały nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie, jako wkład niepieniężny oraz zbycie
przedsiębiorstwa Spółki do spółki A. Drągowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dalej zwanej
Uchwałą nr 16;

-Uchwały nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce A. Drągowski Sp. z o.o.
lub zrzeczenia się przez Spółkę prawa domagania zwrotu aportu, dalej zwanej Uchwałą nr 17.

Powód argumentował wniesienie pozwu sprzeczność z dobrymi obyczajami oraz godzenia w
interes spółki i pokrzywdzenie akcjonariuszy mniejszościowych, ewentualnie sprzeczność z
przepisami prawa przy podejmowaniu uchwał.

Zdaniem Zarządu Spółki Platynowe Inwestycje SE roszczenie powoda objęte pozwem z dnia 24
czerwca 2015 r. jest w całości jest bezpodstawne i nie znajduje uzasadnienia w stanie
faktycznym i prawnym sprawy.

Powód całość żądania pozwu opiera na jednej przesłance, a to na nieprawidłowej w jego ocenie
wycenie zorganizowanego przedsiębiorstwa AD. Drągowski S.A. wskazanego w Uchwale nr 16
ZWZ pozwanej spółki, którego wartość określona została na kwotę 4.500.000,00 zł (słownie:
cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

Przyjęta wartość aportu przedsiębiorstwa Spółki na potrzeby transakcji z dnia 20 kwietnia
2015r. wynikała ze średniej wartości kapitalizacji Spółki na rynku regulowanym GPW S.A. w
Warszawie (notowań kursu akcji spółki) z miesięcy bezpośrednio poprzedzających zawarcie
Umowy Inwestycyjnej z dnia 20.04.2015r.

Kapitalizacja giełdowa dokonana w oparciu o kurs akcji Spółki przedstawiała zatem wartość
godziwą spółki i jej przedsiębiorstwa, a więc wartość, za którą możliwe jest dokonanie
określonej transakcji na rynku (wartość rynkowa).

Fakt notowania akcji spółki na publicznym rynku umożliwił określenie kapitalizacji giełdowej
całej Spółki i ustalenie wartości jej przedsiębiorstwa, w oparciu i na bazie kursu notowań jej
akcji, a więc na podstawie zupełnie niezależnej od Zarządu Spółki i innych osób z nią
powiązanych, faktycznej, rynkowej wartości tej Spółki.

Zarząd jest zdania, że przyjęta na potrzeby transakcji wycena przedsiębiorstwa Spółki w oparciu
o wartość Spółki określoną na bazie notowań akcji Spółki w ramach obrotu na rynku
regulowanym była prawidłowa.

Informacja o złożonej apelacji.

Zarząd Platynowe Inwestycje SE poinformował raportem bieżącym nr 40/2018 z dnia 19
października 2018 roku, że w dniu 19 października 2018r. Emitent powziął informację o
wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku uchylającego wyżej wymienione uchwały.
Wyrok jest nie prawomocny.

Zarząd Emitenta złożył apelację od wyżej wymienionego wyroku.

Zarząd stoi na stanowisku, że podjęcie uchwał nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 26.05.2015r. zostało dokonane z zachowaniem niezbędnych warunków zarówno
formalnych jak i merytorycznych.

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.05.2015r. została przez
Emitenta podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 31/2015 z dnia 26.05.2015r.
skorygowanym raportem o tym samym numerze z dnia 27.05.2015r.

Informacja o zawartej ugodzie
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Dnia 26 września 2019 roku .poinformował, że Spółka podpisała porozumienie w zakresie
Ugody pozasądowej dotyczącej sporu sądowego zawisłego przed Sądem Okręgowym w
Warszawie, XX Wydział Gospodarczy w sprawie skierowania przeciwko Spółce powództwa o
uchylenie ewentualnie o stwierdzenie nieważności uchwał nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta z dnia 26.05.2015r. przez akcjonariusza Spółki, w którym sąd pierwszej
instancji wydał w dniu 17.10.2018r. nieprawomocny wyrok, od którego apelację złożyła spółka
Platynowe Inwestycje SE.
W wyniku zawartej Ugody Powód zobowiązał się najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po jej
podpisaniu złożyć w ramach Postępowania pismo procesowe w biurze podawczym Sądu
Apelacyjnego wWarszawie, w którym cofnie w całości pozew w tej sprawie wraz ze zrzeczeniem
się w całości roszczeń objętych pozwem, w celu doprowadzenia do umorzenia Postępowania i
zakończenia sporu objętego Postępowaniem.
Natomiast Spółka, mając na względzie treść art. 104 kpc, w przypadku cofnięcia pozwu wraz ze
zrzeczeniem się roszczeń przez Powoda zrzeknie się w całości prawa do dochodzenia zwrotu
kosztów zastępstwa procesowego przysługującego lub mogącego jej przysługiwać w niniejszej
sprawie.
Strony zobowiązały się do nie wnoszenia środków odwoławczych od orzeczenia o umorzeniu.
W związku ze zobowiązaniem się Powoda do cofnięcia powództwa wraz ze zrzeczeniem się
roszczeń w ramach Postępowania, Spółka Platynowe Inwestycje SE w dniu zawarcia niniejszej
Ugody uiściła na rzecz Powoda kwotę stanowiącą równowartość zwrotu kosztów procesu
poniesionych przez stronę powodową.

Informacja o umorzeniu postępowania

Dnia 4 lutego 2020 roku Zarząd Platynowe Inwestycje SE przekazał do publicznej informacji, że
w nawiązaniu do raportu nr 24/2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zawarcia przez Spółkę
ugody w przedmiocie toczącego się sporu sądowego wytoczonego przed Sąd Okręgowy w
Warszawie, XX Wydział Gospodarczy w ramach której akcjonariusz skierował przeciwko Spółce
powództwo o uchylenie ewentualnie o stwierdzenie nieważności uchwał nr 16 i 17 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26.05.2015r., że pełnomocnikowi Spółki doręczone
zostało postanowienie Sądu Apelacyjnego w sprawie uchylenia wyroku Sądu pierwszej instancji
oraz umorzenia postępowania w całości.

Emitent informuje, że umorzenie toczącego się postępowania nastąpiło na skutek cofnięcia
przez powoda powództwa wraz ze zrzeczeniem się roszczenia co stanowiło jeden z elementów
ugody.

XIII. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH
WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM
POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG (JEŻELI SĄ ISTOTNE)
ALBO ICH GRUP W SPRZEDAŻY EMITENTA OGÓŁEM, A TAKŻE ZMIANACH W
TYM ZAKRESIEW ROKU OBROTOWYM.

W roku obrotowym 2019 Spółka Platynowe Inwestycje SE uzyskiwała przychody głównie z
usługowej działalności finansowej. 100% przychodu w 2019 roku stanowi zysk ze sprzedaży
kryptowalut.
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XIV. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA RYNKI
KRAJOWE I ZAGRANICZNE, ORAZ INFORMACJE O ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA W
MATERIAŁY DO PRODUKCJI, W TOWARY I USŁUGI, Z OKREŚLENIEM
UZALEŻNIENIA OD JEDNEGO LUB WIĘCEJ ODBIORCÓW I DOSTAWCÓW, A W
PRZYPADKU GDY UDZIAŁ JEDNEGO ODBIORCY LUB DOSTAWCY OSIĄGA CO
NAJMNIEJ 10% PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM – NAZWY(FIRMY)
DOSTAWCY LUB ODBIORCY, JEGO UDZIAŁ W SPRZEDAŻY LUB W
ZAOPATRZENIU ORAZ JEGO FORMALNE POWIĄZANIA Z EMITENTEM

Spółka prowadzi działalność na rynku krajowym. Palatynowe Inwestycje SE osiągał głównie
przychody w roku obrotowym 2019 z tytułu z tytułu sprzedaży kryptowalut.

XV. INFORMAJCE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI
EMITENTA, W TYM ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH ZAWARTYCH
POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI), UMOWACH UBEZPIECZENIA,
WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI

- Umowy ubezpieczenia
Emitent nie zawierał umów ubezpieczenia.

- Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami ( wspólnikami)
Emitent nie posiada wiedzy na temat zawarcia tego typu umów.

-Umowywspółpracy i kooperacji
Emitent nie zawierał tego typu umów.

XVI. INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH
EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH
INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH (PAPIERY WARTOŚCIOWE,
INSTRUMENTY FINANSOWE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ
NIERUCHOMOŚCI), W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH POZA
JEGO GRUPĄ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ORAZ OPIS METOD ICH
FINANSOWANIA.

Emitent na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania jest podmiotem powiązanym ze spółką
Patro Invest Sp.z o.o. w likwidacji, który to podmiot posiada bezpośrednio łącznie 1 409 581
akcje spółki Platynowe Inwestycje SE w Płocku, która to ilość stanowi 14,53% udziału w
kapitale zakładowym Platynowe Inwestycje SE oraz uprawnia do 1 409 581 oddania głosów
stanowiących 14,53% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Platynowe
Inwestycje SE oraz przez Damiana Patrowicza, który posiada pośrednio łącznie 1 409 581 akcje
spółki Platynowe Inwestycje SE w Płocku, która to ilość stanowi 14,53% udziału w kapitale
zakładowym Platynowe Inwestycje SE oraz uprawnia do1 409 581 oddania głosów
stanowiących 14,53% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Platynowe
Inwestycje SE.
Spółka Platynowe Inwestycje SE nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy własnej grupy
kapitałowej.

XVII. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA
LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA
INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ
INFORMACJAMI OKREŚLAJĄCYMI CHARAKTER TYCH TRASAKCJI – OBOWIĄZEK
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UZNAJE SIĘ ZA SPEŁNIONY POPRZEZ WSKAZANIE MIEJSCA ZAMIESZCZENIA
INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Emitent przekazał informacje, o w/w transakcjach w niniejszym sprawozdaniu w punkcie VII.
podpunkcie ISTOTNE WYDARZENIA W ROKU BILANSOWYM, ISTOTNE WYDARZENIA PO ROKU
BILANSOWYM 2019 oraz w punkcie IX, X, XI Sprawozdania. Wszystkie transakcje z podmiotami
powiązanymi zostały dokonane na warunkach rynkowych.

XVIII. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM ROKU
OBROTOWYM UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK, Z
PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOK0ŚCI STOPY
PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINUWYMAGALNOŚCI.

Emitent nie zaciągał w danym roku obrotowym kredytów i pożyczek.

XIX. INFORMACJE O UDZIELONYCHW DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKACH, ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH JEDNOSTKOM
POWIĄZANYM EMITENTA, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I
WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINUWYMAGALNOŚCI

Emitent informuje, iż w roku 2019 nie udzielał znaczących pożyczek gotówkowych.

XX. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM
PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM
EMITENTA.

Wedle najlepszej wiedzy Emitenta w/w poręczenia oraz gwarancje nie występowały w roku
2019.

XXI. OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁYWÓW Z EMISJI DO CHWILI
SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

Emitent informuje, iż w roku 2019 nie miał wpływów z emisji.

XXII. NABYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CEL ICH
NABYCIA, LICZBA I WARTOŚĆ NOMINALNA, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ
KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE
SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW (AKCJI) W PRZYPADKU ICH ZBYCIA

W dniu 26.06.2019 roku Spółka nabyła na mocy umowy cywilno prawnej poza obrotem
zorganizowanym akcje własne zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
24.06.2019 roku w ilości 2.700.000 akcji, która to ilość stanowi 27,84 % udziału w kapitale
zakładowym Spółki.

Akcje nabyte zostały w ramach prowadzonego przez Spółkę programu nabycia akcji własnych
uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24.06.2019r.
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XXIII. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W
RAPORCIE A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW ZA DANY
ROK

Spółka Platynowe Inwestycje SE nie publikowała prognozy finansowej na 2019 rok, ani też na
którykolwiek z jego kwartałów.

XXIV. OCENA WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI
FINANSOWYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI
WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, ORAZ OKREŚLENIE
EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ I DZIAŁAŃ, JAKIE EMITENT PODJĄŁ LUB
ZAMIERZA PODJĄĆW CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIOM

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu w roku 2019 Spółka nie posiadała znaczących zobowiązań.

XXV. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM
INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH
ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE
FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI

Emitent wszystkie możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych zawarł we wcześniejszych
elementach sprawozdania.

XXVI. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK
FINANSOWY ZA ROK OBROTOWY 2019, Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU
TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTYWYNIK

Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu o nietypowych zdarzeniach mających wpływ
na osiągnięte wyniki finansowe w 2019 roku w punkcie VI., punkcie ISTOTNE WYDARZENIA W
ROKU BILANSOWYM, punkcie ISTOTNE WYDARZENIA PO ROKU BILANSOWYM niniejszego
sprawozdania.

XXVII. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIAWDZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Emitent nie prowadzi tego typu działań.

XXVIII. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW
ISTOTNYCH DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA ORAZ OPIS
PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA CO NAJMNIEJ DO KOŃCA
ROKU OBROTOWEGO NASTĘPUJĄCEGO PO ROKU OBROTOWYM, ZA KTÓRY
SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAMIESZCZONE W ROPORCIE
ROCZNYM, Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW STRATEGII RYNKOWEJ PRZEZ
NIEGOWYPRACOWANEJ

Emitent poinformował w punkcie VII podpunkcie PERSPEKTYWA ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI
EMITENTA niniejszego sprawozdania o istotnych czynnikach dla rozwoju działalności wraz ze
strategią na przyszłość Emitenta.

XXIX. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA
PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ
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W ramach zaktualizowanej strategii rozwoju Spółki zamierza prowadzić działalność w zakresie
handlu kryptowalutami i tokenami inwestycyjnymi w celu maksymalizacji zysków Spółki.

W ocenie Emitenta działalność w zakresie handlu kryptowalutami dobrze wpisuje się w profil
Spółki oraz stanowi źródło dodatkowych przychodów pozwalających na dalszy rozwój Spółki.
Jednocześnie Zarząd zauważa szanse rynkowe dostępne dla Emitenta jako Spółki Europejskiej
związane z ponadnarodowym charakterem branży kryptowalut.

Zarząd ocenia rynek i branżę kryptowalut za obiecującą i znajdującą się na wczesnym stadium
rozwoju, co daje Spółce szanse na osiągnięcie ponadprzeciętnych zwrotów z dokonywanych
inwestycji na tym rynku.

XXX. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI
PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB
ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB
GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA
EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE

Wedle najlepszej wiedzy Emitenta umowy takie w Spółce nie występują.

XXXI. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z
PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITALE
EMITENTA, W TYM PROGRAMÓW OPARTYCH NA OBLIGACJACH Z PRAWEM
PIERWSZEŃSTWA, ZAMIENNYCH, WARRANTACH SUBSKRYPCYJNYCH (W
PIENIĄDZU, NATURZE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE), WYPŁACONYCH,
NALEŻNYCH LUB POTENCJALNIE NALEŻNYCH, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
EMITENTA, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ODPOWIEDNIO BYŁY ONE ZALICZANE W
KOSZTY, CZY TEŻ WYNIKAŁY Z PODZIAŁU ZYSKU; W PRZYPADKU GDY
EMITENTEM JEST JEDNOSTKA DOMINUJĄCA LUB ZNACZĄCY INWESTOR -
ODDZIELNIE INFORMACJE O WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD
OTRZYMANYCH Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI WE WŁADZACH JEDNOSTEK
PODPORZĄDKOWANYCH; JEŻELI ODPOWIEDNIE INFORMACJE ZOSTAŁY
PRZEDSTAWIONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM - OBOWIĄZEK UZNAJE SIĘ
ZA SPEŁNIONY POPRZEZ WSKAZANIE MIEJSCA ICH ZAMIESZCZENIA W
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Wynagrodzenia Rady nadzorczej

IV kw 2019 III kw 2019 II kw 2019 I kw 2019 2019

Kamil Koralewski 1400 1400 1400 1400 5600

Ina Patrowicz 1600 1600 1600 1600 6400

Eliza Studzińska 1300 1300 1300 1300 5200

Damian Patrowicz 1300 1300 1300 1300 5200
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Wynagrodzenia Zarządu

2019

AGNIESZKA GUJGO 44 276

XXXII. OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LICZBY I WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI
(UDZIAŁÓW) EMITENTA ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH
POWIĄZANYCH EMITENTA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA (DLA KAŻDEJ OSOBY
ODDZIELNIE)

Zarząd i Rada Nadzorcza

1.Agnieszka Gujgo Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji
Prezesa Zarządu - nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania finansowego za
rok 2019.

2.Ina Patrowicz Członek Rady Nadzorczej- nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji
sprawozdania finansowego za rok 2019.

3.Kamil Konrada Koralewski Członek Rady Nadzorczej- nie posiada akcji Emitenta na dzień
publikacji sprawozdania finansowego za rok 2019.

4.Eliza Sylwia Studzińska Członek Rady Nadzorczej- nie posiada akcji Emitenta na dzień
publikacji sprawozdania finansowego za rok 2019.

5. Damian Patrowicz Członek Rady Nadzorczej- posiada pośrednio akcje spółki Platynowe
Inwestycje SE w Płocku, która to ilość stanowi 14,53% udziału w kapitale zakładowym
Platynowe Inwestycje SE oraz uprawnia do 1 409 581 oddania głosów stanowiących 14,53%
udziału w ogólnej liczbie głosów naWalnym Zgromadzeniu Platynowe Inwestycje SE.

Akcjonariat Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.E na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz
dzień publikacji raportu prezentuje się w następujący sposób:

Akcjonariat na dzień 31.12.2019r.

Akcjonariusze Liczba akcji
Udział w
kapitale

zakładowym%
Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów na

WZA (%)

Platynowe Inwestycje SE 2.700.000 27,84 0 0

Patro Inwest sp. z o.o.
( pośrednio Damian
Patrowicz )

1 409 581 14,53 1 409 581 14,53

Pozostali 5 590 419 57,63 5 590 419 57,63

Razem 9.700.000 100 9.700.000 100%
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Na dzień publikacji sprawozdania za rok 2019 akcjonariat spółki Platynowe Inwestycje SE nie
uległ zmianie.

XXXIII. INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ
ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W
PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY

Emitent informuje, iż umowy w wyniku których mogą nastąpić zmiany w proporcjach
akcjonariuszy nie są mu znane.

XXXIV. INFORMACJA O SYSYTEMIE KONTROLI PROGRAMÓWAKCJI PRACOWNICZYCH

W Spółce nie wdrożono systemu kontroli programów akcji pracowniczych.

XXXV. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH SPORZĄDZONE
ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 49B UST. 2–8 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI – W
PRZYPADKU EMITENTA SPEŁNIAJĄCEGO KRYTERIA OKREŚLONE W ART. 49B
UST. 1 TEJ USTAWY, KTÓRY NIE SPORZĄDZA OŚWIADCZENIA NA TEMAT
INFORMACJI NIEFINANSOWYCH, O KTÓRYMMOWAWUST. 6 PKT 7.

Zarząd Emitenta poinformował, iż nie sporządza sprawozdania na temat informacji
niefinansowych o którym mowa w ust. 6 pkt 7. gdyż w roku obrotowym, za który sporządza
sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok nie spełniał kryteriów w nim
zawartych.

XXXVI. OCENA DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ LUB INNY ORGAN NADZORUJĄCY
WRAZ Z UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
EMITENTA I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z
KSIĘGAMI, DOKUMENTAMI ORAZ ZE STANEM FAKTYCZNYM.

Rada Nadzorcza dokonując analizy treści sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
działalności emitenta w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem
faktycznym nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości ani uchybień.
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XXXVII. STANOWISKO ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ WRAZ Z OPINIĄ RADY
NADZORCZEJ LUB OSOBY NADZORUJĄCEJ EMITENTA ODNOSZĄCE SIĘ DO
WYRAŻONEJ PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ W SPRAWOZDANIU Z BADANIA
OPINII Z ZASTRZEŻENIEM, OPINII NEGATYWNEJ ALBO DO ODMOWY
WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZAWIERAJĄCE RÓWNIEŻ:

A. WSKAZANIE WPŁYWU, W UJĘCIU ILOŚCIOWYM I JAKOŚCIOWYM, PRZEDMIOTU
ZASTRZEŻENIA, OPINII NEGATYWNEJ LUB ODMOWY WYRAŻENIA OPINII, NA
ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE, W TYM NA WYNIKI ORAZ INNE DANE
FINANSOWE, Z PRZEDSTAWIENIEMWKAŻDYM PRZYPADKU OCENY ISTOTNOŚCI,

B. PRZEDSTAWIENIE PODJĘTYCH LUB PLANOWANYCH PRZEZ EMITENTA DZIAŁAŃ W
ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ;

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA zostało wydane bez zastrzeżeń

XXXV. INFORMACJE O WSZELKICH ZOBOWIĄZANIACH WYNIKAJĄCYCH Z EMERYTUR I
ŚWIADCZEŃ O PODOBNYM CHARAKTERZE DLA BYŁYCH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH,
NADZORUJĄCYCH ALBO BYŁYCH CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRUJĄCYCH ORAZ O
ZOBOWIĄZANIACH ZACIĄGNIĘTYCH W ZWIĄZKU Z TYMI EMERYTURAMI, ZE
WSKAZANIEM KWOTY OGÓŁEM DLA KAŻDEJ KATEGORII ORGANU; JEŻELI ODPOWIEDNIE
INFORMACJE ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM –
OBOWIĄZEK UZNAJE SIĘ ZA SPEŁNIONY POPRZEZ WSKAZANIE MIEJSCA ICH
ZAMIESZCZENIAW SPRAWOZDANIU FINANSOWYM;

Nie dotyczy

Płock, dnia 10.04.2020 roku

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do
czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta

i upoważniony do samodzielnej reprezentacji

Agnieszka Gujgo
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