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pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego
4.39 Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez

osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu
kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób

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

4.41 Inne informacje, które są istotne, zdaniem emitenta, do oceny jego sytuacji kadrowej,
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są
istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta

4.42 Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte
przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

4.42.1 Czynniki ryzyka i zagrożeń
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1. RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2020 ROKU PREZENTOWANY ZGODNIE Z

MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WRAZ Z

INFORMACJAMI DODATKOWYMI KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Spółki Platynowe Inwestycje SE za

pierwszy kwartał 2020 roku, wraz z danymi porównywalnymi sporządzone zostało zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (tekst

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 133) oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF)

w tysiącach polskich złotych.

1.1. Skrócone śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z
SYTUACJI FINANSOWEJ

stan na
31.03.2020
niebadane

stan na
31.12.2019
zbadane

stan na
31.03.2019
niebadane

A k t y w a
I. Aktywa trwałe 2 2 784

Wartości niematerialne i prawne 784
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 2

II. Aktywa obrotowe 54 88 239

Należności krótkoterminowe 5 123
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 51 83 114
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 2

III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
A k t y w a r a z e m 56 90 1 023

P a s y w a
I. Kapitał własny 19 53 990

Kapitał zakładowy 833 833 1 402
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -1 215 -1 215 -2 377
Kapitał zapasowy 2 237 2 237 2 237
Kapitał z połączenia jednostek -12 -12 -12
Pozostałe kapitały rezerwowe 8 743 8 743 10 553
Straty z lat ubiegłych i roku bieżącego -10 567 -10 533 -10 813

II. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0
III. Zobowiązania krótkoterminowe 37 37 33

Zobowiązania handlowe 6 5 5
Zobowiązania pozostałe 11 12 16
Pozostałe rezerwy 20 20 12

P a s y w a razem 56 90 1 023

Wartość księgowa 19 53 990
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Liczba akcji 9 700 000 9 700 000 14 022 352
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 0,00 0,01 0,07
Rozwodniona liczba akcji 9 700 000 9 700 000 14 022 352

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,01 0,07

1.2. Skrócony śródroczny rachunek zysków i strat oraz skrócone śródroczne
sprawozdanie z całkowitych dochodów

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Trzymiesiące
zakończone 31
marca 2020 r.
niebadane

Trzymiesiące
zakończone 31
marca 2019 r.
niebadane

I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
0 447

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 323

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 0 124
IV. Koszty sprzedaży 0
V. Koszty ogólnego zarządu 33 47
VI. Pozostałe przychody operacyjne 2
VII. Pozostałe koszty operacyjne 3

VIII Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej -34 77

IX. Przychody finansowe
X. Koszty finansowe 1
XI. Zysk przed opodatkowaniem -34 76
XII. Podatek dochodowy
XIII. Zysk (strata) netto -34 76

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 243 246 16 374 382,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 10 243 246 16 374 382,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Trzymiesiące
zakończone 31
marca 2020 r.
niebadane

Trzymiesiące
zakończone 31
marca 2019 r.
niebadane

Zysk/strata netto za okres -34 76
Inne całkowite dochody, w tym: 0 0
Całkowity dochód za okres -34 76
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1.3. Skrócone śródroczne Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE ZESTAWIENIE ZMIANW
KAPITALEWŁASNYM

Trzymiesiące
zakończone 31
marca 2020 r.
niebadane

Dwanaście
miesięcy

zakończone
31 grudnia

2019r. zbadane

Trzymiesiące
zakończone 31
marca 2019 r.
niebadane

Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 53 914 914

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych porównywalnych 53 914 914
1. Stan kapitału zakładowego na początek okresu 833 1 402 1 402
Zmiany stanu kapitału zakładowego 0 -569 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 569 0
- obniżenie wartości nominalnej akcji 97
- umorzenie akcji własnych 432
- przeniesienie na kapitał rezerwowy 40

Stan kapitału zakładowego na koniec okresu 833 833 1 402
Akcje ( udziały) własne na początek okresu -1215 -2377 -2377
Zmiany akcji( udziałów) własnych 1162
a) zwiększenie -1215
nabycie akcji własnych -1215
b) zmniejszenie 2377
umorzenie akcji własnych 2377
Akcje ( udziały) własne na koniec okresu -1215 -1215 -2377

Kapitał zapasowy na początek okresu 2 237 2 237 2 237
Zmiany stanu kapitału zapasowego 0 0 0
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0
Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 237 2 237 2 237
Kapitał z połączenia jednostek na początek okresu -12 -12 -12
Zmiany stanu kapitału z połączenia jednostek 0 0 0
a) zwiększenie (z tytułu) 0
Stan pozostałych kapitałów rezerwowych z aktualizacji
wyceny na koniec okresu -12 -12 -12

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 743 10 553 10 553
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -1810

a) zwiększenia (z tytułu) 137
- obniżenie wartości nominalnej akcji 137
b) zmniejszenia (z tytułu) 1947
- kapitał z umorzenia akcji własnych 1947

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 743 8 743 10 553
Nierozliczone straty z lat ubiegłych i roku bieżącego na
początek okresu -10 533 -10 889 -10 889
a) zwiększenie (z tytułu) 356 76

- zysk/strata za okres 356 76
- strata na zbyciu akcji własnych
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b) zmniejszenie (z tytułu) 34
- zysk/strata za okres 34

Straty z lat ubiegłych i roku bieżącego na koniec okresu -10 567 -10 533 -10 813

Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 19 53 990

1.4. Skrócony śródroczny Rachunek Przepływów Pieniężnych.

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RACHUNEK PRZEPŁYWU
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Trzymiesiące
zakończone 31
marca 2020r.
niebadane

Trzymiesiące
zakończone 31
marca 2019r.
niebadane

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

I. Zysk (strata) brutto -34 76
II. Korekty razem 2 -142

(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -124

Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych 3 -3
Zmiana stanu zobowiązań -1 -15

I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -32 -66

Działalność inwestycyjna
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 0 172

Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych 172
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 0 0

II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 172

Działalność finansowa

I. Wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

0 0
Przepływy pieniężne netto, razem (I+/-II+/-III) -32 106
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -32 106
Środki pieniężne na początek okresu 83 8
Środki pieniężne na koniec okresu 51 114
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2. Dodatkowe Informacje

2.1. Podstawowe informacje o Spółce

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: 194.000,00 EUR

Podstawowy przedmiot działalności Spółki – pozostała finansowa działalność usługowa gdzie

indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.(PKD 64.99.Z)

2.2. Organy Spółki:

Rada Nadzorcza:

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

Zarząd:

Skład Zarządu Spółki

Agnieszka Gujgo – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji

Prezes Zarządu Emitenta i upoważniony do samodzielnej reprezentacji

3. Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego sprawozdania finansowego Spółki

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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.)
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Prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31

marca 2020 roku oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2020 roku.

Raport kwartalny zawiera w szczególności następujące pozycje:

 śródroczne sprawozdanie finansowe w tym:

 skrócone śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej na 31.03.2020 r., 31.12.2019 r.

oraz 31.03.2019 r.,

 skrócony śródroczny rachunek zysków i strat, skrócone śródroczne sprawozdanie

z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r., od 01.01.2019 r. do

31.03.2019 r.,

 skrócone śródroczne zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do

31.03.2020 r., od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.,

 skrócony śródroczny rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do

31.03.2020 r., od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.,

 informacje dodatkowe oraz inne informacje o zakresie określonym w treści Rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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.)

3.1 Podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z

Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 - „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”,

który został zatwierdzony przez Unie Europejską i przy założeniu kontynuowania działalności

gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Skrócone śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej na 31 marca 2020r., skrócony

śródroczny rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów, skrócony

śródroczny rachunek przepływów pieniężnych, skrócone śródroczne zestawienie zmian w

kapitale własnym za trzy miesiące zakończone 31 marca 2020 r. nie zostały zbadane przez

biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2019r. oraz za dwanaście miesięcy

zakończone 31 grudnia 2019 r. podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, który wydał opinię

bez zastrzeżeń.
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Skrócone sprawozdanie finansowe powinno być czytane wraz ze sprawozdaniem finansowym za

rok zakończony 31 grudnia 2019.

Zasady rachunkowości są zastosowane w sposób ciągły.

Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysiącach złotych.

Spółka stosuje nadrzędne zasady wyceny oparte na historycznej cenie nabycia, zakupu lub

wytworzenia, z wyjątkiem części aktywów finansowych, które zgodnie z zasadami MSSF

wycenione zostały według wartości godziwej.

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji w

dniu 15 maja 2020 roku.

3.2 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego kwartalnego

sprawozdania finansowego

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Platynowe Inwestycje S.A z dnia 23 maja 2012 roku

począwszy od sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1

stycznia 2013 r. sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są zgodnie z Międzynarodowymi

Standardami Sprawozdawczości Finansowej i związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w

formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Walutą, w której sporządzone jest niniejsze sprawozdanie jest PLN (polski złoty). Polski złoty

jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą (prezentacyjną) Spółki.

Wszystkie dane zaprezentowane w sprawozdaniu zostały przedstawione w tysiącach złotych

chyba, że zaznaczono inaczej.

W przedstawionym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych

samych zasad rachunkowości, co opisane w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym na

dzień 31 grudnia 2019r.

Zmiany do standardów zastosowane po raz pierwszy w roku 2020

Spółka zastosowała po raz pierwszy poniższe zmiany do standardów:
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- Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i

wycena” oraz MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” – Reforma referencyjnej

stopy procentowej,

- Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz MSR 8 „Zasady (polityka)

rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” – Definicja istotności,

- Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych MSSF.

Powyższe zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę

rachunkowości Spółki.

Standardy oraz zmiany do standardów przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone

przez UE

Według stanu na dzień sporządzenia sprawozdania nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania:

- MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe” – zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej

proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem

się standardu w wersji ostatecznej (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),

- MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych

rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie),

- Zmiany do MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” (obowiązujące w odniesieniu do

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie),

- Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe” i MSR 28 „Inwestycje w

jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” - Transakcje sprzedaży lub

wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym

przedsięwzięciem – prace prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE

odłożone bezterminowo - termin wejścia w życie został odroczony przez RMSR na czas

nieokreślony,

- Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – Klasyfikacja zobowiązań jako

krótko- lub długoterminowe (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych

rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub po tej dacie). Wyżej wymienione standardy oraz

zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli

zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień bilansowy.

Wyżej wymienione standardy oraz zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na

sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień bilansowy.
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3.3. Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę

Euro w następujący sposób:

 pozycje bilansowe przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy

Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:

 w dniu 30 marca 2020 roku 1 EUR = 4,5523

 w dniu 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585

 pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone są

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez

Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca

w okresie sprawozdawczym:

 w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. 1 EUR = 4,3963

 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. 1 EUR = 4,2978

4. Pozostałe informacje

4.1.Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje sprawozdania
finansowego (również przeliczone na EURO)

WYBRANE DANE
FINANSOWE

w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał
narastająco
/2020 okres od
2020-01-01 do
2020-03-31/

1 kwartał
narastająco
/2019 okres od
2019-01-01 do
2019-03-31/

1 kwartał
narastająco
/2020 okres od
2020-01-01 do
2020-03-31/

1 kwartał
narastająco
/2019 okres od
2019-01-01 do
2019-03-31/

Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów 0 0 0 420

Zysk (strata) z działalności
operacyjnej -34 77 -8 18
Zysk (strata) brutto

-34 76 -8 17

Zysk (strata) netto -34 76 -8 18

Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej -32 -66 -7 -15

Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej 0 172 0 40

Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej 0 0 0 0
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Przepływy pieniężne netto, razem -32 106 -7 25
Aktywa razem *

56 90 12 21

Zobowiązania długoterminowe* 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe * 37 37 8 9

Kapitał własny * 19 53 4 12

Kapitał zakładowy * 833 833 183 196

Liczba akcji (w szt.) 9 700 000 9 700 000 9 700 000 9 700 000

Zysk (strata) netto na jedną akcję
zwykłą (w zł / EUR) 0 0,00 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) netto na
jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w
zł / EUR) 0 0,01 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w zł /
EUR) 0 0 0,00 0,00

4.2. Informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego oraz dokonane odpisy aktualizujące wartość składników
aktywów

Rezerwa na podatek dochodowy:

- stan na 01.01.2020 0

- zwiększenie rezerwy 0

- rozwiązane rezerwy 0

- stan na 31.03.2020 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

- stan na 01.01.2020 2

- zwiększenie aktywów -

- rozwiązane aktywów -

- stan na 31.03.2020 2

Pozostała rezerwa krótkoterminowa:

- stan na 01.01.2020 20

- zwiększenie -
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- zmniejszenie -

- stan na 31.03.2020 20

4.3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym i danych porównywalnych, a uprzednio sporządzonym i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.

Sprawozdanie finansowe sporządzone za I kwartał 2020 roku, oraz obejmujące dane

porównywalne za I kwartał 2019 i za rok 2019 roku nie zawiera różnic.

Nie dokonywano korekt błędów dotyczących poprzednich okresów.

4.4. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport,

wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń

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.

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.
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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
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

http://raporty.platyn.pl/?p=3101
http://raporty.platyn.pl/?p=3101
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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
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
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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.

Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
Dnia 18.03.2020 roku raportem bieżącym nr 8/2020 Emitent przekazał informację
oddelegowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 18.03.2020r. na mocy art. 383 § 1 k.s.h., do
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres od dnia 18.03.2020r. do dnia 17.06.2020r.
Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Gujgo.

Raport okresowy za 2019 rok
Dnia 10.04.2020 roku Emitent opublikował sprawozdanie finansowe roczne za 2019 rok.

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z
badania jednostkowego rocznego sprawozdania
Dnia 3.05.2020 roku raportem bieżący nr 9/2020 Emitent poinformował iż do spółki wpłynęła
informacja biegłego rewidenta w zakresie dokonania w Sprawozdaniu niezależnego biegłego
rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Platynowe
Inwestycje SE za rok 2019 datowanego na dzień 10 kwietnia 2020 r. korekty oczywistej omyłki
pisarskiej w następującym zakresie:

- W ostatnim akapicie paragrafu "Podstawa opinii" ujęte było następujące zdanie: "Uważamy, że
dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla
naszej opinii z zastrzeżeniem."

Jest to oczywista pomyłka pisarska, ponieważ wydane w dniu 10 kwietnia 2020 r. sprawozdanie
z badania zawierało opinię bez zastrzeżeń.

4.5. Informacje dotyczące segmentów działalności.

Segment operacyjny jest częścią składową jednostki:

a) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którymi może uzyskiwać

przychody i ponosić koszty (w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi

częściami składowymi tej samej jednostki),

b) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za

podejmowanie decyzji operacyjnych w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy

decydowaniu o alokacji zasobów do segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu,

a także

c) w przypadku, której są dostępne oddzielne informacje finansowe.
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Zgodnie z wymogami MSSF 8, należy identyfikować segmenty operacyjne w oparciu o

wewnętrzne raporty dotyczące tych elementów Grupy, które są regularnie weryfikowane przez

osoby decydujące o przydzielaniu zasobów do danego segmentu i oceniające jego wyniki

finansowe.

Informacja o produktach i usługach

I kwartał 2020

Spółka w I kwartale 2020 roku nie uzyskała przychodów z działalności finansowej.

Informacja o produktach i usługach

I kwartał 2019

Spółka w I kwartale 2019 roku uzyskała główny przychód od Patro Invest sp. z o.o. 100%

przychodu stanowi zysk na sprzedaży kryptowalut.

Informacje geograficzne
I kwartał 2019

OBSZAR GEOGRAFICZNY DLA
DZIAŁALNOŚCI FINANSOWE

PRZYCHODY OD
KLIENTÓW

POWIĄZANYCH
AKTYWATRWAŁE

PŁOCK 124 tys. zł 0
Razem dla działalności finansowej 124 tys. zł 0

Informacje o głównych klientach

W okresie sprawozdawczym Spółka uzyskała przychód z tytułu transakcji sprzedaży

kryptowalut– stanowiący 100% łącznych przychodów.

4.6. Podatek dochodowy

Struktura podatku dochodowego

od 01.01.2020
do 31.03.2020
I kwartał
rok bieżący
(niebadane)

od 01.01.2019
do 31.03.2019
I kwartał
rok ubiegły
(niebadane)

Podatek za bieżący okres - -

Podatek odroczony - -

Podatek dochodowy wykazanyw rachunku zysków i
strat - -
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4.7. Zapasy

Na dzień 31.03.2020 spółka nie posiada zapasów.

4.8. Wartości niematerialne i prawne

Na dzień 31.03.2020 r. nie występują.

4.9. Długoterminowe aktywa finansowe

Na dzień 31.03.2020 roku Spółka nie posiada długoterminowych aktywów finansowych.

4.9. Inwestycje krótkoterminowe

Na dzień 31.03.2020 roku Spółka nie posiada inwestycji krótkoterminowych.

4.10. Należności

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 31.03.2020 31.12.2019

Pozostałe należności, w tym: 0 5
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i

zdrowotnych oraz innych świadczeń
0 0

- inne 0 5
Należności krótkoterminowe netto, razem 0 5
odpisy aktualizujące wartość należności 0 0
Należności krótkoterminowe brutto, razem 0 5
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 31.03.2020 31.12.2019

Stan na początek okresu 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
krótkoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO
(STRUKTURAWALUTOWA) 31.03.2020 31.12.2019

a) w walucie polskiej 0 5
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
Należności krótkoterminowe, razem 0 5

4.11. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 31.03.2020 31.12.2019

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 51 83
Inne środki pieniężne 0 0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 51 83
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4.12. Rozliczenia międzyokresowe

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 31.03.2020 31.12.2019

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 3 0
- koszty dotyczące następnych okresów 3 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 3 0

4.13. Kapitały

Wyszczególnienie 31.03.2020 31.12.2019
Liczba akcji 9 700 000 9 700 000
Wartość nominalna akcji 0,02 EUR 0,02 EUR
Kapitał zakładowy 194 000 EUR 194 000 EUR

Kapitał zakładowy dzieli się na 9 700 000 szt. akcji o wartości nominalnej 0,02 EUR

Kapitał zakładowy na 31.03.2020 wyniósł 194 000 EUR

Kapitał zakładowy - struktura

Seria/em
isja

rodzaj
akcji

Rodzaj
uprzywilejow
ani akcji

Liczba
akcji

Wartość
jednostkowa

Wartość
serii / emisji
wg wartości
nominalnej

Sposób
pokrycia
kapitału

Data
rejestracji

A2 na okaziciela 235 700 0.02 4 714 niepieniężny 05.01.2000
B na okaziciela 40 000 0,02 800 pieniężny 17.07.2000
C na okaziciela 107 000 0,02 2 140 niepieniężny 06.04.2009
D na okaziciela 200 000 0,02 4 000 pieniężny 21.01.2010
E na okaziciela 600 000 0,02 12 000 pieniężny 22.12.2010
F na okaziciela 7 776 300 0,02 155 526 pieniężny 13.01.2017
G na okaziciela 741 000 0,02 14 820 pieniężny 5.11.2018

Kapitał zakładowy – struktura cd.

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 Invest sp. z o.o. w
likwidacji ( 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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4.14. Akcje własne

Wyszczególnienie 31.03.2020 31.12.2019
Stan na początek okresu -1 215 -2 377
Zwiększenia: 0 1 215
- Nabycie akcji własnych 0 1 215
Zmniejszenia: 0 2 377
- Umorzenie akcji własnych 0 2 337
Stan na koniec okresu -125 -1 215

4.15. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE 31.03.2020 31.12.2019
Pozostałe zobowiązania długoterminowe, w tym 0 0

- od jednostek powiązanych 0 0

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 31.03.2020 31.12.2019
a) zobowiązania wobec jednostek powiązanych
b) zobowiązania wobec pozostałych jednostek 17 17

- z tytułu dostaw i usług 6 5
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 4 4
- inne (wg rodzaju) 7 8

- z tytułu wynagrodzeń 7 7
- pozostałe 0 1

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 17 17

4.16. Zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek

Nie wystąpiły w I kwartale 2020 roku.

4.17. Zobowiązania warunkowe i aktywawarunkowe

Nie wystąpiły w I kwartale 2020 roku.

4.18. Zobowiązania inwestycyjne

Na dzień 31 marca 2020 r. Spółka nie ma zobowiązań inwestycyjnych.

4.19. Połączenia jednostek gospodarczych i nabycia udziałów niekontrolujących.

W I kwartale 2020 r. nie nastąpiło połączenie jednostek gospodarczych i nie nabywano jednostek

zależnych.
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4.20. Utrata kontroli nad jednostkami zależnymi i inwestycjami długoterminowymi

W okresie objętym raportem nie nastąpiło powyższe zdarzenie w Spółce.

4.21. Działalność w trakcie zaniechania

W I kwartale 2020 roku Spółka nie zaniechała żadnego typu działalności. W następnym okresie

nie jest planowane zaniechanie żadnego typu działalności.

4.22. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze mających

znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły nietypowe czynniki i zdarzenia mające znaczący

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

4.23. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności

Wprofilu działalności Spółki nie występuje zjawisko sezonowości ani cykliczności.

4.24. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym

dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących

zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem

przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania,

stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport Spółka nie była stroną istotnych postępowań przed
sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji
publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej.

Dnia 4 lutego 2020 roku Zarząd Platynowe Inwestycje SE przekazał do publicznej informacji, że
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 poinformował, że umorzenie toczącego się postępowania nastąpiło na skutek cofnięcia
przez powoda powództwa wraz ze zrzeczeniem się roszczenia co stanowiło jeden z elementów
ugody.

4.25. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia

działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i

zobowiązań finansowych jednostki
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W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Spółce zdarzenie nie wystąpiło.

4.26. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych

postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych

działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport zdarzenie to nie wystąpiło.

4.27. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń

kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji lub udzieleniu – łącznie jednemu

podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących

poręczeń lub gwarancji jest znacząca.

W I kwartale 2020 roku Spółka nie udzielała poręczeń , kredytów oraz pożyczek.

4.28. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub

wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i

zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie zawierała istotnych transakcji z

podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

Transakcje z spółką Patro Invest Sp. z o.o. w likwidacji, spółką dominującą

(w tysiącach złotych) 31.03.2020 31.03.2019
Zysk ze sprzedaży kryptowalut 0 124

Koszty odsetek 0 1
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Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej

31.03.2019 31.03.2020

Zarząd 11 tys. zł 11 tys. zł

Rada Nadzorcza 6 tys. zł 6 tys. zł

4.29. Instrumenty finansowewyceniane wwartości godziwej

Informacje o instrumentach finansowych

31 marca 2020r.

INSTRUMENTY FINANSOWE

31.03.2020

wartość
bilansowa wartość godziwa

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy 0 0

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
pozostałe całkowite dochody 0 0

Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 51 51
Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym
koszcie 0 0

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy 0 0

31 grudnia 2019r.

INSTRUMENTY FINANSOWE

31.12.2019

wartość
bilansowa

wartość
godziwa

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy 0 0

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
pozostałe całkowite dochody 0 0

Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 83 83

Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym
koszcie 0 0

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy 0 0
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Spółka stosuje poniższą hierarchię dla określania i wykazywania wartości godziwej

instrumentów finansowych według metody wyceny:

Poziom 1 - ceny notowane (nieskorygowane) na aktywnym rynku dla identycznych aktywów

oraz zobowiązań

Poziom 2 - pozostałe metody, dla których pośrednio bądź bezpośrednio są uwzględniane

wszystkie czynniki mające istotny wpływ na wykazywaną wartość godziwą

Poziom 3 - metody oparte na czynnikach mających istotny wpływ na wykazywaną wartość

godziwą, które nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych

Poziom hierarchii wartości godziwej, do którego następuje klasyfikacja wyceny wartości

godziwej, ustala się na podstawie danych wejściowych najniższego poziomu, które są istotne dla

całości pomiaru wartości godziwej. W tym celu istotność danych wejściowych do wyceny ocenia

się poprzez odniesienie do całości wyceny wartości godziwej. Jeżeli przy wycenie wartości

godziwej wykorzystuje się obserwowalne dane wejściowe, które wymagają istotnych korekt na

podstawie danych nieobserwowalnych, wycena taka ma charakter wyceny zaliczanej do Poziomu

3. Ocena tego, czy określone dane wejściowe przyjęte do wyceny mają istotne znaczenie dla

całości wyceny wartości godziwej wymaga osądu uwzględniającego czynniki specyficzne dla

danego składnika aktywów lub zobowiązań.

W okresie zakończonym 31.03.2020 r. nie miały miejsce przesunięcia między poziomami 1 i 2

hierarchii wartości godziwej, ani też żaden z instrumentów nie został przesunięty z/ do poziomu

3 hierarchii wartości godziwej.

Na dzień 31.03.2020 i 31.12.2019 spółka nie wykazuje aktywów wycenianych w wartości
godziwej.

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym i kapitałem

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym opisano w sprawozdaniu rocznym za 2019 rok.

W stosunku do opisanych w sprawozdaniu za 2019 rok celów i zasad zarządzania ryzykiem nie

zaszły żadne zmiany.

4.30. Informacja o zmianie sposobu (wyceny) ustalania wartości godziwej wycenianych

instrumentów finansowych

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiła zmiana metody ustalania wartości

godziwej wycenianych instrumentów finansowych.
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4.31. Informacja dotycząca zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany

celu lub wykorzystania tych aktywów

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiła zmiana klasyfikacji aktywów

finansowych.

4.32. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów

wartościowych.

Spółka nie emitowała dłużnych papierów wartościowych w I kwartale 2020 roku.

4.33. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie i w
przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

Spółka nie wypłacała, ani nie deklarowała wypłaty dywidendy.

4.34. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne

sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczny sposób

wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

Spółka wszystkie istotne zdarzenia opisała w punkcie 4.4 niniejszego Skróconego Sprawozdania

finansowego.

4.35. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek

podlegających konsolidacji

Spółka na dzień 31.03.2020 roku nie dokonuje konsolidacji sprawozdań finansowych.

4.36. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku

połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy

kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i

zaniechania działalności

Nie wystąpiły powyższe zmiany w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

4.37. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji wcześniej publikowanych

prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie

kwartalnymw stosunku do wyników prognozowanych.

Spółka PLATYNOWE INWESTYCJE SE nie publikowała prognoz finansowych.
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4.38. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez

podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby

posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym,

liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólniej liczbie głosów na

walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów

akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Akcjonariat Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE na dzień 31marca 2020 roku

Akcjonariat Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE na dzień publikacji 15 maja 2020r.

Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania tj na dzień 15 maja 2020 roku Akcjonariat Spółki
nie uległ zmianie.

4.39. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez

osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego,

wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego

raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.

Zarząd:

1. Agnieszka Gujgo członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji

Prezesa Zarządu Emitenta i upoważniony do samodzielnej reprezentacji

- nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania finansowego za I kwartał rok

2020.

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 Invest sp. z o.o. w
likwidacji ( 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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Rada Nadzorcza:

1.Agnieszka Gujgo- nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania finansowego za

I kwartał rok 2020.

2.Ina Patrowicz- nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania finansowego za I

kwartał rok 2020.

3.Kamil Konrad Koralewski-nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania

finansowego za I kwartał rok 2020.

4.Eliza Sylwia Studzińska-nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania

finansowego za I kwartał rok 2020.

5.Damian Patrowicz- 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 do 1 409 581 oddania głosów stanowiących

14,53% udziału w ogólnej liczbie głosów naWalnym Zgromadzeniu PLATNOWE INWESTYCJE SE.

4.40. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Wszystkie sprawy sądowe zostały szczegółowo opisane w punkcie 4.24. Niniejszego

sprawozdania.

4.41. Inne informacje, które są istotne, zdaniem emitenta, do oceny jego sytuacji kadrowej,

majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne

dla ocenymożliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.

Emitent wszystkie istotne informacje przekazał w niniejszym raporcie.

4.42. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będąmiały wpływ na osiągnięte
przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

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 jako 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 potencjałem wzrostu;

 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
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 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 prowadził

dalszą działalność w tym zakresie.

4.42.1. 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 zmianie ranga
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.
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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 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 tym w 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
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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:
- jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
- na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy,
- w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
- w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.
2. Zarząd Giełdy może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:
 jeżeli przestały spełniać inne, niż określony w ust. 1 pkt. 1 warunek 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

głoszenie 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 emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub

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

instrumencie finansowym,
 wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,
 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 finansowym w 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 prawnym mogą 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
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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,
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.
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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, KNF może:
- 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 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.
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Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem przez
KNF sankcji

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
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
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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.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu lub przeglądowi

przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Płock, 15 maja 2020 r.

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do

czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta

i upoważniony do samodzielnej reprezentacji

Agnieszka Gujgo
..............................................

podpis

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Jolanta Gałuszka
GALEX Kancelaria Biegłego Rewidenta

Jolanta Gałuszka ...................................
podpis
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