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Data raportului 28 martie 2019 

Denumirea emitentului Carpathia Capital S.A. 

Website www.carpathiacapital.eu 

Sediul social Krasińskiego Street no. 16, 60-830 Poznań 

Numărul de telefon/fax +48 61 851 86 77 

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului 

comerţului (Cod Fiscal / CUI) 
7811897074 

Cod Registrul Comertului 511985 

LEI Code 259400U3U3EC9MW0FW10 

Piaţa reglementată de tranzacţionare pe care se 

tranzacţionează valorile mobiliare emise 
Piata AeRO, administrata de Bursa de Valori Bucuresti 

Capitalul social subscris şi vărsat PLN 2 101 381,50 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare 

emise de emitent 

• 1.000.000 seria A de acțiuni cu o valoare nominală de 0,50 PLN 

• 1.003.666 seria B de acțiuni cu o valoare nominală de 0,50 PLN 

•   275.000 seria B2 de acțiuni cu o valoare nominală de 0,50 PLN 

•     795.991 seria C de acțiuni cu o valoare nominală de 0,50 PLN 

•     711.439 seria D de acțiuni cu o valoare nominală de 0,50 PLN 

•     116.667 seria B3 de acțiuni cu o valoare nominală de 0,50 PLN 

•     300.000 seria E de acțiuni cu o valoare nominală de 0,50 PLN 

Ticker CRPC 
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SCRISOAREA PREȘEDINTE LUI CONSILIULU I  DE ADMINISTRAȚIE  

 
Dragi Acţionari, 

 

Am plăcerea de a vă prezenta raportul anual al societăţii 

Carpathia Capital (CC).  Ultima perioadă de raportare a 

reprezentat încă un an bun din punct de vedere al rezultatelor 

financiare.  Acesta este deja al treilea an consecutiv care 

confirmă convingerea noastră privind corectitudinea politicii de 

investiţie adoptată și direcţia de dezvoltare a Societăţii noastre.  

Mai jos vor fi prezentate cele mai importante evenimente ale 

anului 2018 și obiectivele nou stabilite ale societăţii Carpathia 

Capital. 

 

Începem totuși de la modificările esenţiale făcute în mediul de 

reglementare al pieţei româneşti de capital. Aspectele cele mai 

importante le reprezintă  impoztiul nou pe activele bancare 

anunţat în decembrie 2018 de către Ministerul Finanţelor și 

posibilitatea retragerii  a  aproximativ 10,2 miliarde de EURO de către 7 milioane de cetăţeni din fondurile 

private de pensii obligatorii până în prezent.   

 

Participanţii menţionaţi la aceste fonduri vor avea posibilitatea de a-și ridica mijloacele băneşti proprii după 

ce au cotizat pe o perioadă de cel puţin cinci ani.  În ciuda schimbărilor nefavorabile ale mediului de piaţă 

din România, Carpathia Capital printr-un portofoliu diversificat de active atât în ceea ce privește sectorul 

cât și geografia, nu este expusă într-o măsură semnificativă consecinţelor care derivă din schimbările de 

mai sus.  Confirmarea durabilităţii Societăţii în timpul unor astfel de schimbări importante este un fapt că 

pe parcursul a trei ani de funcţionare pe piaţa AeRO, Carpathia Capital în fiecare an a generat atât profit 

operaţional cât și profit net.  În fiecare dintre aceste perioade a fost plătit impozitul CIT pentru investiţiile 

realizate și pentru dividendele plătite.  

 

Anii următori cu rezultate financiare bune ale societăţii Carpathia Capital (fluxuri pozitive din activităţile de 

investiţii la nivel de 787  mii de PLN și profit net de 384 mii PLN) permit continuarea PLĂŢII dividendelor. 

Politica privind dividendele adoptată în decembrie 2017 presupune că rata plăţii dividendelor în raport cu 

valoarea contabilă a CC nu va fi mai joasă decât rata lombard a NBP [Banca Naţională a Poloniei] (în 

prezent:  2,5%).  

 

În legătură cu cele de mai sus,  Consiliul de Administraţie a societăţii Carpathia Capital intenţionează să 

recomande Adunării Generale a Acţionarilor plata dividendului pentru anul 2018 în valoare de 0,08 zl pe 

acţiune (ce reprezintă 3,19% din valoarea contabilă la data bilanţului – sfârșitul anului 2018). La luarea 

unei decizii privind recomandarea de a distribui profitul pentru anul 2018 Consiliul de Administraţie și-a 

urmat  intenţia declarată de a împărţi cu acţionarii creșterea valorii Societăţii în forma plăţii dividendelor.   

Recomandarea ia în considerare de asemenea situaţia financiară prezentă și fluxurile de numerar 

planificate legate, printre altele, de noi investiţii.  
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În prezent Carpathia Capital este în curs de obţinere a unei înscrieri în registrul Societăţilor de Investiţii 

Alternative (SIA) deţinut de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)  

 

În iulie anul 2018 s-a încheiat subscrierea la acţiunile la purtător din seria E.  În cadrul emisiei desfășurate 

au fost alocate 300.000 de acţiuni. Fondurile obţinute vor fi destinate investiţiilor ulterioare.  Intenţia 

Societăţii este de a lista seria mai sus menţionată la NewConnect.  Debutul societăţii Carpathia Capital ar 

trebui să aibă loc în al II-lea trimestru al anului 2019.  

 

Sunt întotdeauna mândru când pot să spun că am făcut progrese extraordinare în perioada ultimilor 4 ani 

ai activităţii noastre. Cu toate acestea, există în continuare loc pentru dezvoltare ulterioară.  Vom depune 

toate eforturile pentru ca societatea Carpathia Capital să se dezvolte din ce în ce mai dinamic generând 

astfel un profit mai mare acţionarilor săi.  Ne străduim constant să devenim o societate mai puternică care 

creează o valoare de lungă durată pentru acţionarii săi. Ne străduim constant să devenim o companie și 

mai puternică care creează o valoare pe termen lung pentru acționarii săi. 

 

Cu înaltă consideraţie, 

 

Paweł Śliwiński 

 

Președintele consiliului de administrație 
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RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE PRIVIND ACTIVITATEA  

Obiectivul investiţional al Societăţii Carpathia Capital este de a obţine o creștere pe termen lung a 

capitalului.  Societatea intenţionează să atingă acest obiectiv prin investirea într-un portofoliu diversificat 

de instrumente financiare, care sunt emise de către IMM care activiează în Europa Centrală și de Est.  

Potenţialele obiective de investiţie ale Societăţii sunt listate în special pe:   

• Piaţa NewConnect – Sistemul Alternativ de Tranzacţionare administrat de către Bursa de Valori 

din Varșovia (WSE)  

• Piaţa Principală a Bursei de Valori din Varșovia,     

• Piaţa de Obligaţiuni Catalyst,      

• Piaţa Principală a Bursei de Valori din București, 

• Piaţa AeRO – Piaţa Alternativă a Bursei de Valori din București.   

 

Strategia Societăţii se bazează pe următorii piloni: 

 

• Un nivel ridicat de rentabilitate  

Consiliul de Administraţie a Societăţii consideră că  lipsa de capital pentru IMM din Europa Centrală 

și de Est, unde cererea de capital din partea acestui tip de entităţi este ridicată, iar oferta este 

limitată, reprezintă o oportunitate de investiţie.     

• Un portofoliu de investiţii diversificat     

Portofoliul Societăţii va include un set diversificat de entităţi care se află în etapa incipientă de 

dezvoltare cu echipe profesioniste de management și perspective de dezvoltare atractive.  

Rentabilitatea capitalului angajat nu este singurul beneficiu economic.  Obiectivul Societăţii 

Carpathia Capital este de a sprijini dezvoltărea economică bazată pe cunoștere, prin împlicarea în 

dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din Europa Centrală și de Est.   

• Fondatorii 

Fondatorul și acţionarul strategic al Societăţii Carpathia Capital este INC S.A., societate publică 

listată la Bursa de Valori din Varșovia.  Grupa INC S.A. se bucură de reputaţia unui consilier și 

investitor pentru societăţiile cu dezvoltare rapidă din Polonia.  În timpul activităţii sale de 

consultanţă a obţinut un capital în valoare de 432 mil. PLN  pentru proiectele pentru piaţa principală 

și 210 mil. PLN în calitate de Consultant Autorizat pentru NewConnect, introducând astfel pe piaţă 

câteva zeci de societăţi.    

 

CARACTERISTICILE ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII 

Fonduri disponibile pentru investiții Aproximativ. 2 821 000 PLN (3 057 000 RON) 

Limita de investiții pentru o singură companie De la 200 000 RON la 1 000 000 RON 

Profil firm w portfelu Diverse (start-up, creștere, matură) 

Preferințele industriei Nicio preferință a industriei 

Orizontul investițiilor Unu până la cinci ani 

Rută de ieșire pentru investiții preferată Listing de acțiuni pe piața AeRO sau NewConnect 

sau pe alt segment 
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EVENIMENTE IMPORTANTE  

 

• Activitati de marketing 

 

Consiliul de Administrație al Carpathia Capital împreună cu analiștii din departamentul pieței de capital la 

data de 04 octombrie 2018 au avut  o întâlnire de afaceri cu întreprinderile din ramura IT din România care 

ar dori să repete succesul avut de către Bittnet System pe piața AeRO.   Obiectivul întâlnirii a fost promovarea 

Carpathia Capital în calitate de fond PE/VC și a societății-mamă INC S.A  în calitate de consilier autorizat pe 

piața AeRO. 

 

În ianuarie și martie 2018, Consiliul de administrație al Carpathia Capital a ținut o întâlnire cu investitorii din 

SUA. Dl Paweł Śliwiński a avut întâlniri de afaceri în New York și Chicago. Scopul întâlnirii cu investitorii a 

fost de a prezenta realizările companiei. 

 

• Proiecte de investiţii  

 

Carpathia Capital a efectuat cercetări asupra câtorva entităţi în scopul achiziţionării lor la portofoliul 

de investiţii.    Înainte de alocarea capitalului în respectiva entitate, echipa de investiţii este obligată 

să efectueze procesul de due diligence în scopul evaluării valorii societăţii potenţiale  de portofoliu.   

Portofoliul Societăţii este construit pe baza evaluării valorii fundamentale a titlurilor de valoare 

individuale și nu se va baza pe indicatori sectoriali. Carpathia Capital se străduiește să își 

diversifice portofoliul de investiţii în mai multe sectoare. Societatea nu are limite concrete în ceea 

ce privește expunerea în vreun sector.   Investiţiile noi și administrarea portofoliului vor fi realizate 

în  conformitate cu programul de risc  de investiţii asumat de politica companiei.  Progresul lent în 

construirea portofoliului de investiţii rezultă din ritmul dezvoltării pieţei și abordarea prudentă a 

estimării și evaluării perspectivelor de dezvoltare pentru societăţiile potenţiale de portofoliu.  

 

• Încheierea subscrierii pentru acțiuni ordinare la purtător din seria E  

 

La 26 iulie 2018, Consiliul de Administrație a anunțat încheierea subscrierii pentru acțiuni la purtător 

ordinare din seria E, emise în baza rezoluţiei nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a companiei 

Carpathia Capital S.A. din 25.01.2018 privind majorarea capitalului social prin emiterea de acțiuni 

din seria E prin subscrierea privată, excluzând dreptul de preferință al acționarilor existenți și 

introducerea acțiunilor și a drepturilor asupra acțiunilor din seria E la tranzacționare în sistemul de 

tranzacționare alternativ operat de Bursa de Valori din Varșovia S.A. sub numele NewConnect și 

modificarea la actul constitutiv al Societății. Numărul de instrumente financiare alocate în cadrul 

subscrierii procedate a fost de 300 000 de acțiuni din seria E. Achiziția (preluarea) instrumentelor 

financiare a urmat la un preț de 2,5 PLN. 

 

• Achiziționarea acțiunilor societății de către o persoană strâns legată de persoanele care 

îndeplinesc responsabilități manageriale. 

 

Consiliul de Administrație al Carpathia Capital S.A. a informat că la decembrie 2018 a primit 

informații conform art. 19 alin. 1 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului UE nr 

596/2014 din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (Regulamentul MAR) referitor la tranzacția de 

achiziție a acțiunilor societății de către INC S.A. - o persoană strâns legată de persoanele care 

îndeplinesc responsabilități manageriale. 

 



 

     

 C A R P A T H I A  C A P I T A L  R A P O R T  R O C Z N Y  2 0 1 8                          | 7  

 

- La data de 6 decembrie 2018, societatea INC S.A. (o entitate asociată) a achiziționat 59 de 

acțiuni ale Carpathia Capital la un preț mediu de 2,00 RON, 

- La data de 12 decembrie 2018, societatea INC S.A. (o entitate asociată) a achiziționat 1 

441 de acțiuni ale Carpathia Capital la un preț mediu de 2,00 RON. 

 

• Anunțarea hotărârilor adoptate la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din Carpathia 

Capital SA în data de 20 decembrie 2018 

 

În decembrie 2018, Consiliul de administrație a informat despre convocarea Adunării Generale 

Extraordinare a Acționarilor la data de 20 decembrie 2018, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Deschiderea ședinței. 

2. Alegerea președintelui adunării generale. 

3. Constatarea faptului că Adunarea Generală a fost convocată corect și că este capabilă să 

adopte rezoluții. 

4. Adoptarea rezoluției privind retragerea de la alegerea comisiei de retrimitere. 

5. Aprobarea ordinii de zi. 

6. Adoptarea hotărârii privind modificarea statutului Societății. 

7. Adoptarea unei decizii privind adoptarea textului unitar al actului constitutiv. 

 

Toate rezoluțiile de mai sus au fost adoptate în unanimitate. Principalele hotărâri s-au referit la 

modificarea statutului Societății, rezultatul obținerii statutului societății de investiții alternative de 

către Carpathia Capital. Compania își adaptează statutul la cerințele aplicabile în legislația 

poloneză. 

 

• Modificări în componenţa Consiliului de Administraţie, Consiliului de Supraveghere și 

acordarea de împuterniciri comune 

 

În data de  23 ianuarie 2018 Carpathia Capital S.A. a primit informaţia că Societatea a fost notificată 

cu privire la demisia domnului Piotr Białowąs din funcţia de Președinte a Consiliului de 

Administraţie a Societăţii Carpathia Capital S.A. cu data în care va avea loc Adunarea Generală 

Extraordinară a Acţionarilor Carpathia Capital S.A., respectiv data  de 25 ianuarie 2018.   

În data de 23 ianuarie 2018 Carpathia Capital S.A. a primit informaţia că Societatea a fost notificată 

cu privire la demisia domnului Paweł Śliwiński din funcţia de Președinte al Consiliului de 

Supraveghere a Societăţii Carpathia Capital S.A. cu data de 24 decembrie 2018.     

În data de 25 ianuarie 2018 prin rezoluţia Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii 

a fost numit domnul Piotr Orłowski în Consiliul de Supraveghere.   Totodată în data de 25 ianuarie 

2018 prin  rezoluţia Consiliului de Supraveghere domnul Paweł Śliwiński a fost numit în funcţia de 

Președinte a Consiliului de Administraţie Carpathia Capital S.A. cu data de 26 ianuarie 2018.   

1 martie 2018 Consiliul de Administraţie Carpathia Capital S.A. cu sediul în Poznań a luat decizia 

de a acorda împuternicire comună domnului Piotr Zygmanowski. 

În data de 11 iunie 2018 Societatea a informat că prin rezoluţia Consiliului de Supraveghere 

Domnul Sebastian Huczek a fost numit în funcţia de Vicepreședinte al Consiliului de Administraţie 

al Societăţii Carpathia Capital S.A. cu data de 1 iulie 2018. În legătură cu numirea Domnului Huczak 

în funcţia de Vicepreședinte al Consiliului de Administraţie împuternicirea comună a dumnealui 

expiră cu data de 1 iulie 2018.  
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• Adoptarea unei hotărâri privind majorarea capitalului social prin emiterea acțiunilor din 

seria F 

 

La 26 iulie 2018 a fost adoptată o rezoluție pentru majorarea capitalului social prin emiterea de 

acțiuni din seria F. Capitalul social este majorat prin emiterea de acțiuni din seria F cu excluderea 

drepturilor de preferință ale acționarilor existenți și introducerea acțiunilor și acțiunilor din seria F la 

tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare NewConnect Bursa de Valori din Varșovia. 

Capitalul social al Societății va fi majorat prin emiterea a cel mult 1.500.000 (una milioane cinci 

sute) acțiuni ordinare la purtător, cu o valoare nominală de 0,50 (50/100 PLN) fiecare. Prețul de 

emisiune al acțiunilor din seria F va fi stabilit de Consiliul de administrație, dar nu va fi mai mic de 

2,50 PLN pe acțiune. 

 

EVENIMENTE SEMNIFICAT IVE DUPĂ  PERIOADA DE RAPORTARE  

 

• Achiziționarea acțiunilor societății de către o persoană strâns legată de persoanele care 

îndeplinesc responsabilități manageriale. 

 

Carpathia Capital S.A. (numită în continuare “Societate”) prin prezenta, informează că la 19 martie 

2019 a primit informații conform art. 19 paragraful 1 din Regulamentul Parlamentului European și 

al Consiliului UE nr. 596/2014 din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (Regulamentul MAR) 

privind tranzacția de achiziție a acțiunilor Societății de către INC S.A. - o persoană strâns asociată 

cu persoanele care îndeplinesc responsabilități manageriale. 

 

- La 18 martie 2019, INC S.A. (asociat) a achiziționat 7 acțiuni ale Carpathia Capital la un preț 

mediu de 1,80 RON. 

 

INC SA a informat că acțiunile au fost achiziționate la data de 18 martie 2019 în perioada închisă. 

Cu toate acestea, ordinul de cumpărare a acțiunilor a fost plasat la casa de brokeraj înainte de 

începerea perioadei închise. 

 

• Recomandarea consiliului de administraţie referitoare la plata dividendului pentru anul 2018    

 

 În data de 28 martie 2018 Consiliul de Administraţie Carpathia Capital S.A. a luat decizia de a 

recomanda Adunării Generale a Acţionarilor să plătească dividendul pentru anul 2018 în valoare 

de 322 412,88 zl și anume 0,08 gr pe o acţiune.  Dividendul va include 4 030 161 de acţiuni, 

respectiv numărul total de acţiuni redus cu acţiunile proprii deţinute de Societate.   Consiliul de 

Administraţie a subliniat că valoarea finala a dividendului recomandat va depinde de rezultatele 

auditului raportului financiar pentru anul 2018 de către Auditorul statutar. Totodată Consiliul de 

Administraţie a Societăţii a subliniat că decizia finala privind plătirea dividendului va fi luată de 

Adunarea Generală a Acţionarilor.  

 

DESCRIEREA FUZIUNI I  SAU A  REORGANIZĂRII  SOCIET ĂŢI I,  FILIALELOR EI  SAU A 

SOCIETĂŢILOR CONTROL ATE ÎN PERIOADA EXERCIȚIULUI  FINANCIAR  

 

În anul financiar  2018 nu s-a ajuns la o 

fuziune sau reorganizare semnificativă a 

societăţii, a filialelor ei sau a societăţilor 

controlate.   
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Capitalul social al Societăţii în timpul ultimului 

an a crescut de la  1 951 381,50 zł (un milion 

nouă sute cincizeci și una de mii  trei sute 

optzeci și unul  de zloţi și 50 de groși) care 

corespundeau cu 3 902 763 (trei milioane 

nouă sute două de mii șapte sute șaizeci și 

trei) de  acţiuni până la 2 101 381,50 (două 

milioane o sută una de mii trei sute optzeci și 

unul de zloţi și 50 de groși) care corespund cu  

4 202 763 (patru milioane două sute două de 

mii șapte sute șaizeci și trei) de acţiuni: 

 

a) 1.000.000 (un milion) de acţiuni nominale 

seria A privilegiate privind vot astfel încât 

fiecărei acţiuni îi revin două voturi cu 

valoarea nominală câte 0,50 zl (cincizeci 

de groși) fiecare, plătiţi în numerar.    

b) 1.003.666 (un milion trei mii șase sute 

șaizeci și șase) acțiuni ordinare la 

purtătorii din seria B, cu o valoare 

nominală de 0.50 PLN fiecare, plătite în 

numerar, 

c) 275.000 (două sute șaptezeci și cinci de 

mii) acțiuni ordinare pe purtător, seria B2, 

cu o valoare nominală de 0.50 PLN 

fiecare, plătită în numerar.  

d) 116.667 (o sută șaisprezece mii șase sute 

șaizeci și șapte) acțiuni ordinare B3 ale 

purtătorului, cu o valoare nominală de 

0.50 PLN fiecare, plătite în numerar 

e) 795.991 (șapte sute nouăzeci și cinci de 

mii, nouă sute nouăzeci și unu), seria C, 

purtător de acțiuni ordinare, cu o valoare 

nominală de 0.50 PLN fiecare, plătită în 

numerar, 

f) 711.439 (o sută șaisprezece mii șase sute 

șaizeci și șapte) acțiuni ordinare D ale 

purtătorului, cu o valoare nominală de 

0.50 PLN fiecare, plătite în numerar, 

g) 300.000 (trei sute de mii) acțiuni ordinare 

E ale purtătorului, cu o valoare nominală 

de 0.50 PLN fiecare, plătite în numerar, 

 

Capitalul social a fost plătit în totalitate în 

numerar.    

Capitalul majorat a fost de 150.000 PLN (o 

sută cincizeci de mii de zloți), acțiunile fiind 

integral vărsate în numerar.
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DESCRIEREA ACTIVELOR ACHIZIȚIONATE ȘI /SAU VANDUTE     

 

În 2018, Carpathia Capital sa axat pe continuarea atragerii de active către portofoliul de investiții. 

 

PLN’000 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Capital propriu 10 096 9 325 8 650 

Numerar și alte active monetare 2 821 3 846 5 416 

Active financiare în alte entități 6 203 5 383 3 234 

Datorii pe termen lung 0 0 0 

Datorii pe termen scurt 37 1 18 

 

 

În anul 2018 Societatea a înregistrat un profit din investiţie în valoare de 787 mii de zl., profit operaţional 

în valoare de 458 mii zl., profit net în valoare 384 mii zl. și a identificat costuri administrative în valoare de 

332 mii zl.   

 

În anul financiar încheiat s-a modificat structura procentuală a activelor  Societăţii Carpathia Capital.     La 

data de 31 decembrie 2018 activele financiare din alte entităţi reprezintă cea mai importantă activă a 

Societății, cu o participare de 60,92% din totalul activelor. Mijloacele bănești au ocupat cea doua cea mai 

importantă poziţie, reprezentând  27,71% din activele totale. Capitalul propriu la data de 31 decembrie 

2018 s-a ridicat la 10 096 mii zl., iar capitalul social la 2 101 mii zl. 

 

Tabelele de mai jos prezintă structura portofoliului Societăţii Carpathia Capital la data de 31 decembrie 

2018.        
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Acțiuni 
Prețul pe 

31.12.2017 
Prețul pe 

31.12.2018 
Schimbarea 

absolută a prețului 
Schimbarea relativă 

a prețurilor 
Pretul de 

cumparare 

Diferența dintre 
prețul de la sfârșitul 

anului 2018 și 
prețul de achiziție 

Rata relativă a 
rentabilității se 

referă la prețul de 
achiziție pe acțiune 

Bittnet System S.A. 1,17 RON 1,14 RON -0,03 RON -2,56% 0,16 RON 0,98 RON 608,07% 

Medlife S.A. 34,10 RON 26,80 RON -7,30 RON -21,41% 22,63 RON 4,17 RON 18,43% 

Pozbud T&R S.A. 3,60 PLN 2,12 PLN -1,48 PLN -41,11% 4,23 PLN -2,11 PLN -49,88% 

DOOK S.A. 2,95 PLN 3,22 PLN 0,27 PLN 9,15% 3,20 PLN 0,02 PLN 0,63% 

Maxipizza S.A. 0,68 PLN 0,86 PLN 0,18 PLN 26,47% 0,46 PLN 0,40 PLN 86,96% 

Polman S.A. 0,30 PLN 0,24 PLN -0,06 PLN -20,00% 0,29 PLN -0,05 PLN -17,24% 

Prima Moda S.A. 5,32 PLN 2,55 PLN -2,77 PLN -52,07% 4,76 PLN -2,21 PLN -46,43% 

PASSUS S.A. x 13,00 PLN x x 5,07 PLN 7,93 PLN 156,41% 

EKOPARK S.A. x 1,75 PLN x x 1,40 PLN 0,35 PLN 25,00% 

 

În plus față de tabelul de mai sus Compania deține acțiuni la o entitate afiliată Dom Maklerski INC S.A., care sunt evaluate la costul de achiziție. 

 

Așa cum s-a întâmplat în anii precedenţi, un factor important în scăderea preţului mediu de achiziţionare a Bittnet System-ului a fost primirea de 

acţiuni gratuite sub forma unui dividend. În august 2017 CC a primit sub forma unui dividend 958 820 de acţiuni.  O tranzacţie asemănătoare a 

avut loc în iulie 2018, când Societatea a primit 1 351 071 acţiuni sub formă de dividend.   Carpathia Capital a obţinut astfel 103 956 acţiuni din 

drepturi de preempţiune. Societatea deţine de asemenea  

 

Titluri de creanță Valoare nominala 
Valoarea dobânzii plătite la 

valoarea nominală 

Dobânda acumulată la valoarea 

nominală 
Tichet de dobândă 

Moto44 Sp z o.o. 1 000,00 PLN - PLN 210,21 PLN Stała stopa proc. (7%) 

Remedis S.A. 1,00 PLN 0,045 PLN 0,016 PLN Stała stopa proc. (4,5%) 

 

Motto44 S.A. nu a reușit să răscumpere la termen obligaţiunile dobândite de către Carpathia Capital.  Societatea nu a aprobat propunerea de 

prelungire a termenului de scadenţă a obligaţiunilor propuse de către Emitent.   Obligaţiunile Moto44 sunt bunuri imobiliare garantate ale căror 

valore, în opinia Societăţii, asigură rambursarea obligaţiilor care reies din emiterea de obligaţiuni împreună cu dobânzi.  Obligaţiunile sunt 

garantate cu:  

a) ipoteci asupra bunului imobil situat în Gorzew,  KW [CF] PO1B / 00043441/6, cu o suprafaţă totală de  7.5200 ha situată la  55 km de 

Poznań, 



 

     

 C A R P A T H I A  C A P I T A L  R A P O R T  R O C Z N Y  2 0 1 8                          | 12  

 

b) ipoteca asupra bunului imobil situat în  Dąbrowa, KW [CF] PO1P / 00112575/3, , cu o suprafaţă totală de  0,9632 ha situat la  15 km de 

Poznań. 

 

Numerar și alte active monetare 31.12.2017 31.12.2018 

total: 2 821 000  PLN 3 845 000 zł 



Tabelele de mai jos prezintă distribuția principală a activelor datorită diferitelor categorii la 

31/12/2017 și 31/12/2018. 

 

  
31.12.2016 % din active 31.12.2017 % din active 31.12.2018 % din active 

Acțiuni 2 060 000 PLN 23,4% 4 335 000 PLN 45,2% 4 385 000 PLN 46,1% 

Titluri de creanță 1 328 000 PLN 15,1% 1 410 000 PLN 14,7% 1 896 000 PLN 19,9% 

Numerar și alte active 

monetare 
5 416 000 PLN 61,5% 3 845 000 PLN 40,1% 2 821 000 PLN 29,7% 

Împrumuturi acordate x x x x 402 000 PLN 4,2% 

Active financiare, 

total 
8 804 000 PLN 100,0% 9 591 000 PLN 100,0% 9 504 000 PLN 100,0% 

 

  
31.12.2016 % din active 31.12.2017 % din active 31.12.2018 % din active 

Activele în PLN 
7 054 000 PLN 80,1% 7 175 000 PLN 74,8% 6 297 000 PLN  66,3% 

Active în RON 
1 750 000 PLN 19,9% 2 416 000 PLN 25,2% 3 207 000 PLN 33,7% 

Active financiare, 

total: 
8 804 000 PLN 100,0% 9 591 000 PLN 100,0 % 9 504 000 PLN 100,0 % 

 

  
31.12.2016 % din active 31.12.2017 % din active 31.12.2018 % din active 

Active publice 
1 937 000 PLN 22,0% 4 212 000 PLN 43,9% 4 012 000 PLN 42,2% 

Active ne-publice 
1 450 000 PLN 16,5% 1 533 000 PLN 16,0% 2 671 000 PLN 28,1% 

Numerar și alte active 

monetare 
5 416 000 PLN 61,5% 3 845 000 PLN 40,1% 2 821 000 PLN 29,7% 

Active financiare, 

total: 
8 804 000 PLN 100,0% 9 591 000 PLN 100,0% 9 504 000 PLN 100,0% 

 

Elementele financiare selectate sunt prezentate în următoarele diagrame. 
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Carpathia Capital nu deţine datorii pe termen lung.   Singurele datorii pe termen scurt sunt 

datoriile care reies din impozite, taxe vamale, asigurări și alte beneficii în valoare de 12 mii zl. 

şi alte datorii care reies din dividende în valoare de 24 mii zl.    

 

Obiectivul de investiție al Carpathia Capital este de a asigura o creștere a capitalului pe termen 

lung prin investirea într-un portofoliu de companii începute în Europa Centrală și de Est, care, 

în viitorul apropiat, intenționează să facă debut pe piața reglementată. 

Introducerea lentă a capitalului acumulat este rezultatul a doi factori cheie: 
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a) o altă direcție de dezvoltare a pieței AeRO din România, care se dezvoltă sub 

presiunea condițiilor locale (cererea de educație privind rolul pieței de capital în rândul 

IMM-urilor din România, oferta redusă de fonduri UE pentru IMM-uri în România, o 

mică sumă de IPO pe piața AeRO); 

b) politica de investiții prudentă pe piețele volatile în 2018. 

 

Având în vedere numărul mare de opțiuni de investiții analizate, suntem convinși că în anii 

următori vor constitui o valoare pentru Carpathia Capital. Compania crește anual și 

controlează portofoliul de investiții actual. 

 

STRUCTURA ORGANIZATIVĂ ÎN CARPATHIA CAPITAL  

 

 
ANGAJAȚILOR 

31 DECEMBRIE 2018 

ANGAJAȚILOR 

31 DECEMBRIE 2017 

Total personal, din care 14 4 

Administrare 2 1 

Consiliul de supraveghere 5 3 

Departamentul de analiză 4 0 

Oficiul consiliului de 

administrație 
2 0 

Departamentul de marketing 1 0 

 

Struktura organizacyjna Spółki  
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DESCRIEREA FACTORILOR DE RISC LA CARE ESTE EXPUS EMITENTUL   

 

Riscul  legat de piaţă și economie 

Asupra activităţii Societăţii Carpathia Capital și a societăţilor ei de portofoliu pot avea influenţă 

în prezent condiţiile de piaţă, condiţiile economice și politice atât la nivel global cât și la nivel 

sectorial.  Deosebit de importante sunt condiţiile din sectoarele în care Societatea realizează 

investiţii și își desfășoară activitatea, și anume factorii care afectează ratele dobânzilor, 

accesul la credite, cursurile valutare și barierele comerciale.  Factorii menţionaţi mai sus se 

află în afara controlului Societăţii și pot influenţa negativ  lichiditatea și valoarea investiţiei.   

Există riscul cu privire la condiţiile nefavorabile care pot reduce  capacitatea Societăţii 

Carpathia Capital de a realiza noi investiţii atractive.  

 

Riscul valutar  

Valuta de bază a Societăţii este zlotul polonez (PLN).  Asupra rentabilităţii investiţiei vor avea 

influenţă modificările de curs valutar dintre zlotul polonez (PLN) și valuta în care Societatea a 

realizat alocarea activelor.  Volatilitatea valutară poate aduce atât beneficii cât și efecte 

negative.  În legătură cu aceasta, investitorul trebuie să ia în considerare în mod independent 

tendinţa sa personală faţă de riscul valutar, deoarece orice modificare a cursului valutar dintre 

zlotul polonez (PLN) și valuata de bază a investiţiei respective pot duce la pierderea capitalului 

investit.   

 

Riscul apariţiei unor pierderi operaţionale   

Costurile operaţionale ale societăţii Carpathia Capital pot depăși veniturile obţinute obligând 

totodată Societatea la plata diferenţei din capitalele deţinute.  În legătură cu aceasta, 

Societatea poate fi expusă la reducerea forţată a valorii  investiţiei și în consecinţă la reducerea 

profitului potenţial.    

 

Riscul legat de investiţia în acţiuni ale societăţilor de portofoliu 

Carpathia Capital realizează o analiză financiară detaliată și o analiză perspectivelor de 

dezvoltare ale întreprinderilor pentru a evalua o potenţială investiţie.   În primul rand se 

analizează marja de profit, poziţiile importante în structura costurilor și a veniturilor, analiza 

fluxurilor de numerar inclusiv capitalul necesar pentru menţinerea activelor societăţii la un nivel 

care să permită o dezvoltare ulterioară.     

Carpathia Capital se va strădui să definească o piaţă în care activează potenţiali concruenţi ai 

societăţilor de portofoliu.    O analiză detaliată va cuprinde produsele/serviciile  furnizate de 

către societăţi și grupurile lor de destinatari în scopul identificării potenţialelor ameninţări care 

pot fi întâmpinate de către entităţi în timpul activităţii lor.  Societatea se străduiește să identifice 

toţi factorii care pot cauza înrăutăţirea situaţiei pe piaţă, inclusiv a schimbărilor demografice în 

structura sectorului sau în tehnologie. Există riscul de a nu fi realizate previziunile din cauza 

modificării situaţiei economice în lume, a decizilor greșite luate în administrarea activelor, care 

în consecinţă pot duce la pierderea parţială sau totală a investiţiei.  

    

Riscul legat de lichiditate 

Societatea este expusă la riscul legat de lichiditate, care poate rezulta în primul rând din lipsa 

unei pieţe active, al unui număr redus de partincipanţi la tranzacţionare sau din capacitatea 

limitată a participanţilor pieţei la încheierea unei tranzacţii. Ca urmare a strategiei de investiţii 

adoptată Emitentul își asumă alocarea de fonduri în titluri de valoare ale societăţilor cu o 

capitalizare mai mică a pieţei fapt prin  care este expus într-un grad mai mare riscului legat de 
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lichiditate.  Ca rezultat al politicii de investiţie adoptate, emitentul poate fi expus lichidităţii  

scăzute și fluctuaţiilor mari de preţuri ale acţiunilor entităţilor, în care a efectuat alocarea 

activelor.  Departamentul de analiză al Societăţii va implementa strategii flexibile de ieșire de 

pe pieţe în momentul în care vor fi considerate nelichide din cauza numărului insuficient de 

tranzacţii.    

 

Riscul legat de alocarea activelor în România     

Investiţiile în titluri de valoare emise de către entităţi din România sunt expuse unui risc mai 

mare decât în cazul pieţelor dezvoltate.  În special, fiecare dintre riscurile descrise mai sus va 

fi deosebit de important în cazul oricărei investiţii și există o probabilitate mare ca ar putea 

avea influenţă asupra Societăţii. Riscurile importante sunt în primul rând: riscul politic și/sau 

riscul de reglementare, riscul valutar, riscul contabil, riscul legat de standardele de audit, 

standardele de raportare financiară și riscul de modificare a cursului valutar.    

 

Riscul legat de lipsa dezvoltării pieţei  AeRO 

Din cauza faptului că piaţa AeRO a fost creată în anul 2010, se pot distinge câţiva factori legaţi 

de dezvoltarea ei ulterioară.  Nu există nicio certitudine că piaţa AeRO va atrage societăţi 

interesate de publicare și investitori dispuși să își investească propriile fonduri. Deficitul noilor 

emitenţi și investitori poate duce la lipsa oportunităţii de investire și dezinvestire.  O dezvoltare 

dinamică a pieţei AeRO poate duce la  intensificarea condiţiilor de acceptare la tranzacţionare 

și o reglementare mai mare a tranzacţiilor.  Activităţile de mai sus pot duce indirect la o scădere 

a interesului din partea investitorilor și a potenţialilor emitenţi.   

 

Expunerea la risc 

Expunerea la risc a intrumentelor financiare listate destinate tranzacţiei, exprimate la valoarea 

pieţei care s-a ridicat la data de 31 decembrie 2018 la 4.012 mii PLN, și la data de 31 

decembrie 2017 la 3.957 mii PLN.   O scădere sau o creștere de 10% a indicelui bursier WIG, 

a indicelui bursier NCIndex și a indicelui pentru piaţa AeRO ar determina o modificare a 

rezultatului financiar cu aproximativ 325 mii PLN.   Expunerea la risc a instrumentelor 

financiare nelistate destinate tranzacţiilor exprimate la valoarea justă la data de 31 decembrie 

2018 care s-a ridicat la 1 912 mii PLN, și la data de 31 decembrie 2017 s-a ridicat la 1 426 mii 

PLN.  

 

P IAŢA TITLURILOR DE V ALOARE LA CARE ESTE LISTATĂ SOCIETATEA   

 

Planul de dezvoltare al Companiei presupune funcționarea Emitentului ca fond de capital de 

risc / capital privat care funcționează în principal în Polonia și România. Activitatea de investiții 

se va concentra pe întreprinderile mici și mijlocii inovatoare, care vor fi clasificate ca entități cu 

potențial de creștere ridicat. 

Datorită valorii capitalului disponibil, Societatea va efectua investiții care variază între 0,5 

milioane PLN și 2 milioane PLN. În plus, companiile din portofoliu vor acumula capital 

suplimentar prin desfășurarea de oferte pre-IPO pre-IPO pe piața organizată. 

Obiectivul companiei este de a construi un portofoliu de investiții care include mai multe unități 

cu sediul în Polonia și alte țări din Europa Centrală și de Est. După investiție, Carpathia Capital 

va oferi companiilor din portofoliu atât sprijin operațional, cât și financiar. 

Orizontul de investiții al companiei variază de la un an la cinci ani. Finalizarea preferată a 

investiției se va face prin introducerea companiilor de portofoliu în: 
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- Piata NewConnect - un sistem alternativ de tranzactionare operat de Bursa de 

Valori din Varșovia, 

- Piața principală a Bursei de Valori din Varșovia, 

- Piata AeRO - piata de capital condusa de Bursa de Valori Bucuresti, 

- Piata principala a Bursei de Valori Bucuresti. 

 

Rezultatul asupra activității de investiții a Companiei depinde de mulți factori care nu se află 

sub controlul Companiei. 

 

P IEȚELE ÎN POLONIA ȘI ÎN ALTE ȚĂRI UNDE AU LOC TRANZ ACȚI I  CU 

TITLURI DE VALOARE ALE SOCIETĂȚI I  

 

Titlurile de valoare emise de către Societate sunt listate pe piaţa AeRO, care este administrată 

de către Bursa de Valori din România.    

 

DESCRIEREA POLITICII  DE DIVIDEND A SOCIET ĂŢII      

DESCRIEREA DIVIDENDELOR DATORATE/PLĂTITE/CARE AU CRESCUT ÎN ULTIMII 3 ANI ȘI 

DACĂ ESTE NECESAR MOTIVELE  DIN CAUZA CĂRORA PLATA DIVIDENDULUI  NU A FOST 

POSIBILĂ ÎN DECURSUL ULTIMILOR 3 ANI 

 

Societatea în anul 2017 a adoptat o politică de dividend în conformitate cu care rata calculată 

de la capitalurile proprii nu va fi mai mică decât ratalombard NBP [Banca Naţională a Poloniei] 

(în prezent:  2,50%).  În cazul neplătirii dividendului în anul calendaristic respectiv Societatea 

intenţionează să plătească în anul următor dividendul de două ori mai mare de cel presupus 

iniţial.   

În plus, Consiliul de Administrație al Carpathia Capital SA, având în vedere interesul și situația 

financiară a Societății, intenționează să recomande Adunării Generale a Acționarilor plata 

dividendului în anul 2018 în valoare de 322 412,88 PLN sau 0,08 PLN pe acțiune (rata 

dividendelor implicită în raport cu capitalul social propriile lor se ridică la 3,19%). Valoarea 

finală a dividendului recomandat depinde de rezultatele auditului raportului financiar pentru 

anul 2018 și de rezoluția adunării generale a acționarilor. 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚI I  SOCIETĂȚI I  DATORIT Ă CĂREIA SOCIETATEA A 

ACHIZIȚIONAT ACȚIUNILE PROPRII    

 

Societatea în perioada de la data de  01 ianuarie 2018 până la data de 31 decembrie 2018 nu 

a cumpărat acţiuni proprii.  În total, din data de 25 ianuarie 2016 Societatea a achiziţionat 172 

602 de acţiuni proprii cu valoarea totală de 258 903,00 RON în urma transacţiei de tip 

,,pachet,,. Acţiunile au fost cumpărate pentru răscumpărarea sau vânzarea lor ulterioară. 

SUCURSALE DEȚINUTE DE  CĂTRE SOCIETATE , 

INFORMAȚII  REFERITOARE  LA NUMĂRUL ȘI VALOAREA ACȚIUNILOR 

NOMINALE EMISE DE CĂTRE ENTITATEA-  MAMĂ ȘI DEŢINUTE DE  CĂTRE 

SUCURSALE .    

 

Societatea nu deține sucursale.   
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OBLIGAŢIUNILE EMISE Ș I/SAU ALTE TITLURI DE CREANŢĂ,   

DESCRIEREA ACȚ IUNILOR PE CARE SOCIETATEA LE ÎNTREPRINDE 

PENTRU A-Ș I  ACHITA OBLIGAȚ I ILE ÎN RAPORT CU DEȚ INĂTORII  

TITLURILOR DE VALOARE   

 

Societatea nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanţă.   

 

AUTORITĂŢILE DE ADMINISTRAŢIE ŞI  SUPRAVEGHERE  

DATELE PRIVIND PERSOANE CARE ADMINISTREAZĂ, SUPRAVEGHEAZĂ ȘI  STRUCTURA DE 

PROPRIETATE 

 

Consiliul de Administraţie a fost numit la data înfiinţării Societăţii Carpathia Capital Spółka 

Akcyjna cu sediul în Poznań (Actul Notarial din data  04.04.2014, Repertoriu A număr 

2533/2014).     Membrii Consiliului de Administraţie au fost numiţi pe un mandat comun de 5 

ani.  Mandatele membrilor Consiliului de Administraţie expiră după convocarea Adunării 

Generale pentru aprobarea raportului financiar pe anul 2018.  

La data de  24 ianuarie 2018 Domnul Paweł Śliwiński  și-a depus demisia din funcţia de 

membru al Consiliului de Supraveghere.   

La data de  25 ianuarie 2018 Domnul Piotr Białowąs  și-a depus demisia din funcţia de 

Președinte al Consiliului de Administraţie pe baza art. 385  § 1 Codul societăţilor comerciale.     

La data de 26 ianuarie 2018 Domnul Paweł Śliwiński a fost numit de către Consiliul de 

Supravhegere în funcţia de Președinte al Consiliului de Administraţie.     

La data de  7 noiembrie 2018 Domnul Sebastian Huczek a fost numit de către Consiliul de 

Supraveghere în funcţia de Vicepreședinte al Consiliului de Administraţie.       

1 marca 2018 Consiliul de Administraţie a acordat procură comună Domnului Piotr 

Zygmanowski. 

 

COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADM INISTRAȚ IE LA DATA RAPORTULUI: 

 

– Paweł Śliwiński  –  Președintele consiliului 

– Sebastian Huczek –  Vicepreședinte al consiliului 

 

Paweł Śliwiński – Președintele consiliului 

 

a) numele, prenumele, postul ocupat sau funcţiile îndeplinte în cadrul emitentului şi 

termenul de expirare a mandatului, pe care persoana respectivă a fost numită,   

 

Paweł Śliwiński - Președinte al consiliului de administrație, mandatul membrilor consiliului de 

administrație expiră la 04/04/2019, mandatul expiră după ce a convocat adunarea generală 

pentru aprobarea raportului financiar pentru anul 2018. 

 

b) descrierea calificării şi experienţa profesională,   

 

Doctor habilitatus în economie, profesor asociat la Departamentul de Finanțe Internaționale 

de la Universitatea de Economie din Poznan. A studiat la Universitatea de Economie din 

Poznan, la Universitatea din Adam Mickiewicz din Poznan, precum și la universitățile din 
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Tilburg (Olanda), Anvers (Belgia). A lucrat la Biroul Central de Brokeraj al Wielkopolski Bank 

Kredytowy S.A., Biroul de Brokeraj al Bank Rozwoju Eksportu S.A. și Dom Maklerski 

POLINWEST S.A. Are licență de consilier în domeniul tranzacțiilor publice cu valori mobiliare 

(licența nr. 111) și broker de valori mobiliare (licența nr. 1094). 

 

c) Indicarea activităţii desfăşurate de persoana respectivă în afara emitentului, atunci 

când această activitate este semnificativă pentru emitent,     

 

Este membru al organelor următoarelor persoane juridice: 

 

INC S.A.      – Președintele administrare  

Dom Maklerski INC S.A.    – Președintele administrare 

INC East&West Sp. z o.o.    – Președintele administrare 

Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego – Președintele administrare 

 

d) Indicarea tuturor societăţilor de drept comercial în care, în perioada ultimilor trei ani, 

persoana respectivă a fost membru al organelor de administraţie sau de supraveghere 

sau asociat, cu indicarea dacă persoana respectivă încă îndeplineşte vreo funcţie în 

acele organe sau este încă asociat, 

 

INC S.A.     – Președintele administrare – până în prezent 

INC East&West Sp. z o.o.    – Președintele administrare – până în prezent 

Dom Maklerski INC S.A.    – Președintele administrare – până în prezent 

Carpathia Capital S.A.    – Președintele administrare – până în prezent 

INC Wierzytelności S.A.    – Membru al Consiliului de Supraveghere – 2017 

Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego  – Președintele administrare – până în prezent 

Nationale Nederlanden TUnŻ S.A.   – Vicepreședinte al Consiliului de supraveghere

    – până în prezent 

Nationale Nederlanden TU S.A.  – Vicepreședinte al Consiliului de supraveghere

      – până în prezent 

FZ GROUP S.A.     – Membru al Consiliului de Supraveghere– 2017 

INC Dom Maklerski Sp. z o.o.   – Președintele administrare  – 2015 

Efix Dom Maklerski S.A.   – Membru al Consiliului de Supraveghere– 2015 

INVESTcon Fund Sp. z o.o.    – Președintele administrare  – 2015  

 

e) Informaţie pe tema condamnărilor definitive, pe baza cărora persoana respectivă a 

fost condamnată pentru infracţiunea de fraudă în perioada a cel puţin cinci ani şi 

indicarea dacă pe perioada ultimilor cinci ani i-a fost interzis să acţioneze în calitate 

de membru al organelor administrative sau supraveghetoare în societătile de drept 

comercial,    

În ultimii cinci ani, persoana indicată nu a fost condamnată pentru infracțiuni de fraudă și nu a 

fost impusă interdicția instanței ca membru al organelor de conducere sau de supraveghere 

din cadrul societăților comerciale. 

 

f) Detalii privind toate cazurile  de faliment, lichidare administrativă sau lichidare în 

perioada a cel puţin ultimilor cinci ani, în legătură cu entităţile, în care persoana 
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respectivă a îndeplinit funcţia de membru al organului administrativ sau 

supraveghetor,   

 

În ultimii cinci ani, nu au existat cazuri de faliment, de lichidare sau lichidare în ceea ce privește 

entitățile în care o anumită persoană a servit ca membru al organului de conducere sau de 

supraveghere. 

 

g) Informaţia dacă persoana respectivă desfăşoară vreo activitate care este concurentă 

în raport cu activitatea emitentului şi dacă este asociat al unei societăţi civile sau 

personale concurente sau este membru al unui organ al unei societăţi de capital sau 

membru al unui organ al oricărei persoane juridice concurente, 

 

Persoana indicată nu desfășoară activități care sunt competitive în legătură cu activitățile 

emitentului. 

 

Este membru al următoarelor entități juridice competitive: 

 

INC S.A.     – Președintele administrare 

Dom Maklerski INC S.A.   – Președintele administrare 

 

h) informații privind dacă persoana este înscrisă în registrul debitorilor insolvabili, ținută 

în conformitate cu Actul din 20 august 1997 privind Registrul național al instanțelor; 

Persoana indicată nu este înscrisă în registrul debitorilor insolvabili. 

 

Sebastian Huczek – Vicepreședinte al consiliului 

 

a) numele, prenumele, postul ocupat sau funcţiile îndeplinte în cadrul emitentului şi 

termenul de expirare a mandatului, pe care persoana respectivă a fost numită,   

 

Sebastian Huczek – Vicepreședinte al consiliului de administrație, mandatul membrilor 

consiliului de administrație expiră la 04/04/2019, mandatul expiră după ce a convocat 

Adunarea Generală de aprobare a situațiilor financiare pentru anul 2018. 

 

b) descrierea calificării şi experienţa profesională,   

 

Absolvent al Facultății de Drept a Universității Adam Mickiewicz din Poznań. Din 2000, el 

lucrează la INC S.A., în prezent vicepreședinte, șef al Departamentului juridic. A fost lector la 

Colegiul de Bănci din Poznań și la Universitatea de Economie din Poznań la studii 

postuniversitare în domeniul finanțelor publice locale și al pieței de capital. Lector la cursuri 

pentru candidați pentru membrii consiliilor de supraveghere ale companiilor de trezorerie de 

stat. În 2005 a fost numit de Prim-ministru în calitate de membru al Comitetului Regional de 

Adjudecare în cauzele privind încălcarea disciplinei finanțelor publice la Camera Contabilă 

Regională din Poznań. 

 

El are certificatul de consilier în sistemul de tranzacționare alternativă. Membru al consiliului 

de consilieri autorizați de la Bursa de Valori din Varșovia S.A. 
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c) Indicarea activităţii desfăşurate de persoana respectivă în afara emitentului, atunci 

când această activitate este semnificativă pentru emitent,     

 

− INC S.A.    – Vicepreședinte al consiliului 

− Dom Maklerski INC S.A. – Vicepreședinte al consiliului 

 

d) Indicarea tuturor societăţilor de drept comercial în care, în perioada ultimilor trei ani, 

persoana respectivă a fost membru al organelor de administraţie sau de supraveghere 

sau asociat, cu indicarea dacă persoana respectivă încă îndeplineşte vreo funcţie în 

acele organe sau este încă asociat, 

 

− INC S.A.    – membru al consiliului de administrație – până în prezent 

− Dom Maklerski INC S.A.  – membru al consiliului de administrație – până în prezent 

− Unipad Sp. z o.o.  – membru al Consiliului de Supraveghere – până în prezent 

− Brand NewCare Sp. z o.o. – membru al Consiliului de Supraveghere – până în prezent 

− E-Concerty Sp. z o.o.  – membru al Consiliului de Supraveghere – până în prezent 

 

e) Informaţie pe tema condamnărilor definitive, pe baza cărora persoana respectivă a 

fost condamnată pentru infracţiunea de fraudă în perioada a cel puţin cinci ani şi 

indicarea dacă pe perioada ultimilor cinci ani i-a fost interzis să acţioneze în calitate 

de membru al organelor administrative sau supraveghetoare în societătile de drept 

comercial,    

 

În ultimii 5 ani, persoana indicată nu a fost condamnată și nu a primit o interdicție a instanței 

de a acționa în calitate de membru al organelor de conducere sau de supraveghere din cadrul 

societăților de drept comercial. 

 

f) Detalii privind toate cazurile  de faliment, lichidare administrativă sau lichidare în 

perioada a cel puţin ultimilor cinci ani, în legătură cu entităţile, în care persoana 

respectivă a îndeplinit funcţia de membru al organului administrativ sau 

supraveghetor,   

 

În ultimii 5 ani, persoana indicată nu a acționat în calitate de membru al organelor de 

conducere sau de supraveghere în societățile care au declarat faliment, au instituit o procedură 

de lichidare sau au fost lichidate. 

g) Informaţia dacă persoana respectivă desfăşoară vreo activitate care este concurentă 

în raport cu activitatea emitentului şi dacă este asociat al unei societăţi civile sau 

personale concurente sau este membru al unui organ al unei societăţi de capital sau 

membru al unui organ al oricărei persoane juridice concurente, 

 

Persoana indicată nu desfășoară activități competitive în legătură cu activitățile Carpathia 

Capital S.A. 

 

Persoana indicată este membru al consiliului de administrație al următoarelor entități: 

  

− INC S.A.   – Vicepreședinte al consiliului 

− Dom Maklerski INC S.A. – Vicepreședinte al consiliului 



 

   

   24 | C A R P A T H I A  C A P I T A L  S . A .       

Președinte desemnat de consiliul de administrație 

 

- Piotr Zygmanowski – Proxy 

 

Piotr Zygmanowski – Proxy  

 

a) domeniul de aplicare al împuternicirii 

 

Proxy comun 

 

b) descrierea calificării şi experienţa profesională,   

 

A absolvit Universitatea de Economie din Poznań cu titlul de doctor în științe economice în 

disciplina finanțe. Certificat: - Certificat de Consilier in Sistemul Alternativ de Comert Nr. 

47/2012 - Licenta Brokerului de Valori Mobiliare Nr. 2964 - Certificatul de Certificat Financiar 

Chartered (CFA) Nr. 168225 Experienta profesionala: 2011 - inca INC S.A. cu sediul la 

Poznań, director al Departamentului Piețe de Capital 2015 - încă Dom Maklerski INC S.A. cu 

sediul în Poznań, Inspector Proxy și Supraveghere 2014 - Remedis S.A., Membru al Consiliului 

de Supraveghere c) Indicarea activităților desfășurate de persoana respectivă în afara 

emitentului, atunci când această activitate are o importanță deosebită pentru Carpathia Capital 

S.A. 

 

c) Indicarea activităţii desfăşurate de persoana respectivă în afara emitentului, atunci 

când această activitate este semnificativă pentru emitent,     

 

– INC S.A.    – Director al Departamentului Piețe de Capital 

– Dom Maklerski INC S.A.  – Procuror și inspector de supraveghere 

 

d) Indicarea tuturor societăţilor de drept comercial în care, în perioada ultimilor trei ani, 

persoana respectivă a fost membru al organelor de administraţie sau de supraveghere 

sau asociat, cu indicarea dacă persoana respectivă încă îndeplineşte vreo funcţie în 

acele organe sau este încă asociat, 

 

Remedis S.A.    – Membru al Consiliului de Supraveghere – până în prezent 

Dom Maklerski INC S.A.,  – Proxy     – până în prezent 

 

e) Informaţie pe tema condamnărilor definitive, pe baza cărora persoana respectivă a fost 

condamnată pentru infracţiunea de fraudă în perioada a cel puţin cinci ani şi indicarea 

dacă pe perioada ultimilor cinci ani i-a fost interzis să acţioneze în calitate de membru 

al organelor administrative sau supraveghetoare în societătile de drept comercial,    

 

În ultimii 5 ani, persoana indicată nu a fost condamnată și nu a primit o interdicție a instanței 

de a acționa în calitate de membru al organelor de conducere sau de supraveghere din cadrul 

societăților de drept comercial. 

 

f) Detalii privind toate cazurile  de faliment, lichidare administrativă sau lichidare în 

perioada a cel puţin ultimilor cinci ani, în legătură cu entităţile, în care persoana 

respectivă a îndeplinit funcţia de membru al organului administrativ sau supraveghetor,   
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În ultimii 5 ani, persoana indicată nu a acționat în calitate de membru al organelor de 

conducere sau de supraveghere în societățile care au declarat faliment, au instituit o procedură 

de lichidare sau au fost lichidate. 

 

g) Informaţia dacă persoana respectivă desfăşoară vreo activitate care este concurentă 

în raport cu activitatea emitentului şi dacă este asociat al unei societăţi civile sau 

personale concurente sau este membru al unui organ al unei societăţi de capital sau 

membru al unui organ al oricărei persoane juridice concurente, 

 

El nu desfășoară nicio activitate competitivă în legătură cu afacerile emitentului și nu este 

partener într-un parteneriat civil sau personal competitiv și nici membru al unui organism al 

unei societăți de capital sau al unui membru al corpului unei persoane juridice concurențiale. 

 

COMPONENȚA CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE AL EMITENTULUI: 

 

− Rafał Piotr Śliwiński    – Membru al Consiliului de Supraveghere 

− Justyna Światowiec-Szczepańska  – Membru al Consiliului de Supraveghere  

− Piotr Orłowski    – Membru al Consiliului de Supraveghere 

− Jacek Mrowicki    – Membru al Consiliului de Supraveghere 

− Łukasz Puślecki   – Membru al Consiliului de Supraveghere 

 

Rafał Piotr Śliwiński – Membru al Consiliului de Supraveghere 

 

a) numele, prenumele, postul ocupat sau funcţiile îndeplinte în cadrul emitentului şi 

termenul de expirare a mandatului, pe care persoana respectivă a fost numită,   

 

Rafał Piotr Śliwiński - Membru al Consiliului de Supraveghere, mandatul membrilor Consiliului 

de Supraveghere expiră la 04/04/2019, mandatul expiră după ce a convocat Adunarea 

Generală de aprobare a situațiilor financiare pentru anul 2018. 

  

b) descrierea calificării şi experienţa profesională,   

 

Profesor asociat la Universitatea de Economie din Poznań, din anul 2012, doctor habilitat în 

științele managementului. Angajat al Departamentului de Management Internațional al 

Facultății de Economie Internațională de la Universitatea de Economie din Poznan. Este 

specializat în subiecte legate de internaționalizarea și competitivitatea internațională a 

întreprinderilor, strategiile corporatiste în afaceri internaționale, extinderea companiilor 

poloneze pe piețele internaționale și în politica de susținere a competitivității întreprinderilor. 

 

c) Indicarea activităţii desfăşurate de persoana respectivă în afara emitentului, atunci 

când această activitate este semnificativă pentru emitent,     

 

Persoana indicată nu îndeplinește, în afară de emitent, activități semnificative pentru emitent. 

 

d) Indicarea tuturor societăţilor de drept comercial în care, în perioada ultimilor trei ani, 

persoana respectivă a fost membru al organelor de administraţie sau de supraveghere 
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sau asociat, cu indicarea dacă persoana respectivă încă îndeplineşte vreo funcţie în 

acele organe sau este încă asociat, 

 

Fundacja Wygraj Przyszłość  – Vicepreședinte al consiliului – până în preze 

Wintec Sp. z o.o.,    – Președinte al consiliului - Partener – până în preze 

Flashgate Sp. z o.o.,    – Președintele consiliului  – până în preze 

 

e) Informaţie pe tema condamnărilor definitive, pe baza cărora persoana respectivă a fost 

condamnată pentru infracţiunea de fraudă în perioada a cel puţin cinci ani şi indicarea 

dacă pe perioada ultimilor cinci ani i-a fost interzis să acţioneze în calitate de membru 

al organelor administrative sau supraveghetoare în societătile de drept comercial,    

 

În ultimii cinci ani, persoana indicată nu a fost condamnată pentru infracțiuni de fraudă și nu a 

fost impusă interdicția instanței ca membru al organelor de conducere sau de supraveghere 

din cadrul societăților comerciale. 

 

f) Detalii privind toate cazurile  de faliment, lichidare administrativă sau lichidare în 

perioada a cel puţin ultimilor cinci ani, în legătură cu entităţile, în care persoana 

respectivă a îndeplinit funcţia de membru al organului administrativ sau supraveghetor,   

 

În ultimii cinci ani, nu au existat cazuri de faliment, de lichidare sau lichidare în ceea ce privește 

entitățile în care o anumită persoană a servit ca membru al organului de conducere sau de 

supraveghere. 

 

g) Informaţia dacă persoana respectivă desfăşoară vreo activitate care este concurentă 

în raport cu activitatea emitentului şi dacă este asociat al unei societăţi civile sau 

personale concurente sau este membru al unui organ al unei societăţi de capital sau 

membru al unui organ al oricărei persoane juridice concurente, 

 

Persoana indicată nu desfășoară nicio activitate competitivă în legătură cu activitatea 

emitentului și nu este partener într-un parteneriat civil civil competitiv sau membru al unui 

organism al unei societăți de capital sau al unui membru al organismului oricărei entități juridice 

concurențiale. 

 

h) Informaţia dacă persoana respectivă figurează în registrul debitorilor insolvabili, ţinut 

pe baza legii din data 20 august 1997 privind Registgrul Naţional Judiciar;   

 

Persoana indicată nu este înscrisă în registrul debitorilor insolvabili. 

 

Justyna Światowiec-Szczepańska – Membru al Consiliului de Supraveghere 

 

a) numele, prenumele, postul ocupat sau funcţiile îndeplinte în cadrul emitentului şi 

termenul de expirare a mandatului, pe care persoana respectivă a fost numită,   

 

Justyna Światowiec-Szczepańska - Membru al Consiliului de Supraveghere, mandatul 

membrilor Consiliului de Supraveghere expiră la 04/04/2019, mandatul expiră după ce a avut 

loc Adunarea Generală de aprobare a situațiilor financiare pentru anul 2018. 
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b) descrierea calificării şi experienţa profesională,   

 

Justyna Światowiec-Szczepańska este profesor asociat la Universitatea de Economie din 

Poznan, doctor habilitat în științe economice în știința de management, a absolvit Facultatea 

de Economie din Cracovia Universitatea de Economie, Relații Economice Internaționale. 

Practica internațională a avut loc sub auspiciile Asociației Internaționale pentru instruirea 

practică în Melex Statele Unite ale Americii Inc, în Raleigh, Carolina de Nord în Statele Unite. 

El este specializat în managementul strategic, cooperarea strategică a întreprinderilor, a 

riscurilor strategice, de afaceri și strategii corporative. Este autorul a peste 90 de lucrări 

științifice, inclusiv două monografii. Ea este autorul de articole în reviste indexate în Lista de 

Philadelphia și autor de lucrări cu privire la conferințe internaționale regulate. El este un 

membru activ al societăților științifice internaționale: Societatea Management Strategic (SMS), 

Academia de Afaceri Internaționale (AIB), Industrial Marketing si Aprovizionare Group (IMP) și 

Societatea Economică polonez (PTE). Până în 2007, a fost angajat la Universitatea de 

Economie din Cracovia în cadrul Departamentului Instituțiilor comerciale și de piață. În prezent 

este angajat al Departamentului de Management Strategic al Universității de Economie din 

Poznań. A participat la mai multe proiecte de cercetare finanțate din fonduri KBN și apoi NCN. 

Este consultant pentru multe companii poloneze. Timp de mulți ani, a predat cursuri în 

management strategic, metode de planificare strategică, strategie de afaceri internațională și 

cooperare strategică în afaceri. 

  

c) Indicarea activităţii desfăşurate de persoana respectivă în afara emitentului, atunci 

când această activitate este semnificativă pentru emitent,     

 

Persoana indicată nu îndeplinește, în afară de emitent, activități semnificative pentru emitent. 

 

d) Indicarea tuturor societăţilor de drept comercial în care, în perioada ultimilor trei ani, 

persoana respectivă a fost membru al organelor de administraţie sau de supraveghere 

sau asociat, cu indicarea dacă persoana respectivă încă îndeplineşte vreo funcţie în 

acele organe sau este încă asociat, 

 

În ultimii trei ani, persoana indicată a fost membră independentă a Consiliului de Supraveghere 

al societății de drept comercial INC Rating  

 

e) Informaţie pe tema condamnărilor definitive, pe baza cărora persoana respectivă a fost 

condamnată pentru infracţiunea de fraudă în perioada a cel puţin cinci ani şi indicarea 

dacă pe perioada ultimilor cinci ani i-a fost interzis să acţioneze în calitate de membru 

al organelor administrative sau supraveghetoare în societătile de drept comercial,    

 

În ultimii cinci ani, persoana indicată nu a fost condamnată pentru infracțiuni de fraudă și nu a 

fost impusă interdicția instanței ca membru al organelor de conducere sau de supraveghere 

din cadrul societăților comerciale. 

 

f) Detalii privind toate cazurile  de faliment, lichidare administrativă sau lichidare în 

perioada a cel puţin ultimilor cinci ani, în legătură cu entităţile, în care persoana 

respectivă a îndeplinit funcţia de membru al organului administrativ sau supraveghetor,   
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În ultimii cinci ani, persoana indicată nu a fost condamnată pentru infracțiuni de fraudă și nu a 

fost impusă interdicția instanței ca membru al organelor de conducere sau de supraveghere 

din cadrul societăților comerciale. 

 

g) Informaţia dacă persoana respectivă desfăşoară vreo activitate care este concurentă 

în raport cu activitatea emitentului şi dacă este asociat al unei societăţi civile sau 

personale concurente sau este membru al unui organ al unei societăţi de capital sau 

membru al unui organ al oricărei persoane juridice concurente, 

 

El nu conduce o afacere competitivă. 

 

h) Informaţia dacă persoana respectivă figurează în registrul debitorilor insolvabili, ţinut 

pe baza legii din data 20 august 1997 privind Registgrul Naţional Judiciar;   

 

Persoana indicată nu este înscrisă în registrul debitorilor insolvabili. 

 

Piotr Orłowski – Membru al Consiliului de Supraveghere 

 

a) numele, prenumele, postul ocupat sau funcţiile îndeplinte în cadrul emitentului şi 

termenul de expirare a mandatului, pe care persoana respectivă a fost numită,   

 

Piotr Orłowski - membru al Consiliului de Supraveghere, mandatul membrilor Consiliului de 

Supraveghere expiră la 04/04/2019, mandatul expiră după ce a avut loc Adunarea Generală 

de aprobare a situațiilor financiare pentru anul 2018. 

 

b) descrierea calificării şi experienţa profesională,   

 

Absolvent al Facultății de Drept și Administrație al Universității din București A. Mickiewicz din 

Poznan. Titularul bursier al Fundației Stefan Batory de la Universitatea din Oxford. Consilier 

juridic, Partener în Orłowski 

Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. 

 

c) Indicarea activităţii desfăşurate de persoana respectivă în afara emitentului, atunci 

când această activitate este semnificativă pentru emitent,     

 

Persoana indicată nu desfășoară activități care au un impact semnificativ asupra activităților 

Carpathia Capital S.A. 

 

d) Indicarea tuturor societăţilor de drept comercial în care, în perioada ultimilor trei ani, 

persoana respectivă a fost membru al organelor de administraţie sau de supraveghere 

sau asociat, cu indicarea dacă persoana respectivă încă îndeplineşte vreo funcţie în 

acele organe sau este încă asociat, 

 

Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. – partener – până în preze 

Kino Polska TV SA   – Membru al Consiliului de Supraveghere  – până în preze 

Stopklatka SA   – Membru al Consiliului de Supraveghere – până în preze 

Remedis SA    – Membru al Consiliului de Supraveghere – până în preze 

American Bikes Garage Maciej Wegner i Wspólnicy Sp. k. – partener – până în preze 
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e) Informaţie pe tema condamnărilor definitive, pe baza cărora persoana respectivă a fost 

condamnată pentru infracţiunea de fraudă în perioada a cel puţin cinci ani şi indicarea 

dacă pe perioada ultimilor cinci ani i-a fost interzis să acţioneze în calitate de membru 

al organelor administrative sau supraveghetoare în societătile de drept comercial,    

 

În ultimii 5 ani, persoana indicată nu a fost condamnată și nu a primit o interdicție a instanței 

de a acționa în calitate de membru al organelor de conducere sau de supraveghere din cadrul 

societăților de drept comercial. 

 

f) Detalii privind toate cazurile  de faliment, lichidare administrativă sau lichidare în 

perioada a cel puţin ultimilor cinci ani, în legătură cu entităţile, în care persoana 

respectivă a îndeplinit funcţia de membru al organului administrativ sau supraveghetor,   

 

Piotr Orłowski a devenit membru al consiliului de supraveghere al societății PBO Anioła SA în 

faliment de lichidare după falimentul societății. 

 

g) Informaţia dacă persoana respectivă desfăşoară vreo activitate care este concurentă 

în raport cu activitatea emitentului şi dacă este asociat al unei societăţi civile sau 

personale concurente sau este membru al unui organ al unei societăţi de capital sau 

membru al unui organ al oricărei persoane juridice concurente, 

 

Persoana indicată nu desfășoară activități competitive în legătură cu activitățile Carpathia 

Capital S.A. 

 

Łukasz Puślecki - membru al Consiliului de Supraveghere 

 

a) numele, prenumele, postul ocupat sau funcţiile îndeplinte în cadrul emitentului şi 

termenul de expirare a mandatului, pe care persoana respectivă a fost numită,   

 

Łukasz Puślecki – Membru al Consiliului de Supraveghere, mandatul membrilor Consiliului de 

Supraveghere expiră 04.04.2019, mandatul expiră după convocarea Adunării Generale care 

aprobă raportul financiar pe anul 2018.   

 

b) descrierea calificării şi experienţa profesională,   

 

Doctor în ştiinţe economice, angajat la Catedra de Management Internaţional la Secţia de 

Economie Internaţională a Universităţii Economice din Poznań. Preşedinte al consiliului de 

administraţie a filialei Academy of International Business (AIB) pentru Europa Centrală şi de 

Est (AIB-CEE), managing partner pentru dezvoltarea Centrum Biznesu Międzynarodowego 

Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z.o.o [Centrului Internaţional de 

Afaceri al Vehiculului Investiţional Special a Universităţii Economice din Poznań SRL] şi 

directorul programului  comun de afaceri internaţionale şi management (Joint MSc in 

International Business and Management) din Nottingham Trent University, Nottingham 

Business School (UK). Expert al Institutului de Cunoaştere şi Inovare din Varşovia.  

 

c) Indicarea activităţii desfăşurate de persoana respectivă în afara emitentului, atunci 

când această activitate este semnificativă pentru emitent,     
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Persoana respectivă nu desfăşoară în afara emitentului nicio activitate semnificativă pentru 

emitent.   

 

d) Indicarea tuturor societăţilor de drept comercial în care, în perioada ultimilor trei ani, 

persoana respectivă a fost membru al organelor de administraţie sau de supraveghere 

sau asociat, cu indicarea dacă persoana respectivă încă îndeplineşte vreo funcţie în 

acele organe sau este încă asociat, 

Încă: 

Dom Maklerski INC S.A. – Membru al Consiliului de Supraveghere   

 

e) Informaţie pe tema condamnărilor definitive, pe baza cărora persoana respectivă a fost 

condamnată pentru infracţiunea de fraudă în perioada a cel puţin cinci ani şi indicarea 

dacă pe perioada ultimilor cinci ani i-a fost interzis să acţioneze în calitate de membru 

al organelor administrative sau supraveghetoare în societătile de drept comercial,    

 

În perioada ultimilor cinci ani persoana respectivă nu a fost condamnată pentru infracţiune de 

fraudă şi nu s-a hotărât interzicerea acţionării în calitate de membru al organelor administrative 

sau supraveghetoare în societătile de drept comercial.    

 

f) Detalii privind toate cazurile  de faliment, lichidare administrativă sau lichidare în 

perioada a cel puţin ultimilor cinci ani, în legătură cu entităţile, în care persoana 

respectivă a îndeplinit funcţia de membru al organului administrativ sau supraveghetor,   

 

Nu se aplică  

 

g) Informaţia dacă persoana respectivă desfăşoară vreo activitate care este concurentă 

în raport cu activitatea emitentului şi dacă este asociat al unei societăţi civile sau 

personale concurente sau este membru al unui organ al unei societăţi de capital sau 

membru al unui organ al oricărei persoane juridice concurente, 

 

Persoana respectivă nu desfăşoară vreo activitate care să fie concurentă în raport cu 

activitatea emitentului şi nu este asociat al vreunei societăţi civile concurente nici membru al 

organului societăţi de capital sau membru organului niciunei persoane juridice concurente.   

 

h) Informaţia dacă persoana respectivă figurează în registrul debitorilor insolvabili, ţinut 

pe baza legii din data 20 august 1997 privind Registgrul Naţional Judiciar;   

 

Persoana respectivă nu figurează în registrul debitorilor insolvabili. 

 

Jacek Mrowicki -  membru al Consiliului de Supraveghere 

 

a) numele, prenumele, postul ocupat sau funcţiile îndeplinte în cadrul emitentului şi 

termenul de expirare a mandatului, pe care persoana respectivă a fost numită 

 

Łukasz Puślecki – Membru al Consiliului de Supraveghere, mandatul membrilor Consiliului de 

Supraveghere expiră 04.04.2019, mandatul expiră după convocarea Adunării Generale care 

aprobă raportul financiar pe anul 2018.   
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b) descrierea calificării şi experienţa profesională,   

 

Absolvent al Universităţii Adam Mickiewicz din Poznań şi al Universităţii Nottingham Trent 

(MBA). Co-fondator a. Grupului INC S.A  Iniţiator al înfiinţării Asociaţiei Foştilor Primari de 

comune, Primari şi Preşedinţi ai Republicii Polone. Deţine peste 20 de ani de experienţă în  

Administraţia Teritorială. În prezent este profesor la Wyższa Szkoła Bankowa din Poznań şi îşi 

desfăşoară propria activitate în cadrul producerii de energie electrică.    

Experienţă profesională: 

INC Rating Sp. z o.o., Preşedintele Consiliului de Administraţie 

INC Private Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A., Membru al Consiliului de 

Supraveghere  

 

c) Indicarea activităţii desfăşurate de persoana respectivă în afara emitentului, atunci 

când această activitate este semnificativă pentru emitent,     

 

Persoana respectivă nu desfăşoară în afara emitentului nicio activitate semnificativă pentru 

emitent.   

 

d) Indicarea tuturor societăţilor de drept comercial în care, în perioada ultimilor trei ani, 

persoana respectivă a fost membru al organelor de administraţie sau de supraveghere 

sau asociat, cu indicarea dacă persoana respectivă încă îndeplineşte vreo funcţie în 

acele organe sau este încă asociat, 

 

Încă: 

Dom Maklerski INC S.A. – Membru al Consiliului de Supraveghere   

 

e) Informaţie pe tema condamnărilor definitive, pe baza cărora persoana respectivă a fost 

condamnată pentru infracţiunea de fraudă în perioada a cel puţin cinci ani şi indicarea 

dacă pe perioada ultimilor cinci ani i-a fost interzis să acţioneze în calitate de membru 

al organelor administrative sau supraveghetoare în societătile de drept comercial,    

 

În perioada ultimilor cinci ani persoana respectivă nu a fost condamnată pentru infracţiune de 

fraudă şi nu s-a hotărât interzicerea acţionării în calitate de membru al organelor administrative 

sau supraveghetoare în societătile de drept comercial.    

 

f) Detalii privind toate cazurile  de faliment, lichidare administrativă sau lichidare în 

perioada a cel puţin ultimilor cinci ani, în legătură cu entităţile, în care persoana 

respectivă a îndeplinit funcţia de membru al organului administrativ sau supraveghetor,   

 

Nu se aplică  

 

g) Informaţia dacă persoana respectivă desfăşoară vreo activitate care este concurentă 

în raport cu activitatea emitentului şi dacă este asociat al unei societăţi civile sau 

personale concurente sau este membru al unui organ al unei societăţi de capital sau 

membru al unui organ al oricărei persoane juridice concurente, 
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Persoana respectivă nu desfăşoară vreo activitate care să fie concurentă în raport cu 

activitatea emitentului şi nu este asociat al vreunei societăţi civile concurente nici membru al 

organului societăţi de capital sau membru organului niciunei persoane juridice concurente.   

 

h) Informaţia dacă persoana respectivă figurează în registrul debitorilor insolvabili, ţinut 

pe baza legii din data 20 august 1997 privind Registgrul Naţional Judiciar;   

 

Persoana respectivă nu figurează în registrul debitorilor insolvabili. 

 

INFORMAȚII  PRIVIND REMUNERAREA CONSILIULU I  DE ADMINISTRAȚIE:  

 

Remunerația plătită în 2018 membrilor consiliului de administrație al emitentului (în PLN): 

 

Numele și prenumele Remunerație (PLN) 

Śliwiński Paweł 200,00 

Sebastian Huczek 30 000,00 
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SITUAȚ IA FINANCIARĂ 

RAPORT PRIVIND REZULTATELE ACTIVITĂȚII 
 

Activitate continuată Noty 
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

Venituri din vânzarea de servicii și bunuri   0 0 0 

     - de la entităţi afiliate   0 0 0 

Costurile produselor, bunurilor și materialelor vândute 1 0 0 0 

     - entităților asociate   0 0 0 

Costurile de vânzare 1 0 0 0 

Profit (pierdere) la vânzare   0 0 0 

Alte venituri operaționale 2 4 2 83 

Alte costuri operaționale 3 1 1 0 

Câștiguri (pierderi) din investiții 4 787 895 983 

 - profitul din introducerea acțiunilor societății la tranzacționare   -124 18 151 

- dobânzi și dividende   100 91 86 

- actualizarea portofoliului de investiții   97 -389 727 

 - alte   714 1 175 19 

Cheltuieli administrative generale 1 332 75 90 

Profit (pierderi) pentru activitatea operațională   458 821 976 

Costuri financiare nete 5 1 3 5 

     - pentru entitățile afiliate   0 0 0 

Cota din profitul a entităţilor asociate   0 0 0 

Profit (pierdere) înainte de impozitare   457 818 971 

  
  

Impozit pe venit 6 73 143 185 

Profit (pierdere) net pentru perioada financiară   384 675 786 
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SITUAȚIA TOTALILOR INCOMES 
 

  
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

Profit net (pierdere) pentru perioada financiară 384 675 786 

  

Alte venituri totale din titlul: 0 0 0 

-  activele financiare disponibile pentru vânzare 0 0 0 

  

Total venit 384 675 786 
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RAPORT PRIVIND POZIȚIA FINANCIARĂ – ACTIV 
 

  Noty 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

A. Active fixe   219 103 28 

Imobilizări necorporale   0 0 0 

 - inclusiv valoarea companiei   0 0 0 

Imobilizări corporale   0 0 0 

Active financiare pe termen lung 7 123 0 0 

Active care decurg din impozitul pe profit amânat 8 96 103 28 

Creanțe pe termen lung   0 0 0 

 - de la entităţile afiliate   0 0 0 

 - de la alte entităţi   0 0 0 

Alte active pe termen lung   0 0 0 

B. Active curente   9 963 9 263 8 666 

Rezerve   0 0 0 

Creanțe de la entități afiliate 9 879 0 0 

Creanțe  de la alte entități 9 59 32 16 

 - inclusiv creanțe CIT   0 0 0 

Active financiare în entități afiliate  0 0 0 

Active financiare în alte entități 10 6 203 5 383 3 234 

Numerar și alte active monetare 10 2 821 3 846 5 416 

Alte active pe termen scurt 11 1 2 0 

Total active   10 182 9 366 8 694 
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DECLARAȚIE DE POZIȚIE FINANCIARĂ – RĂSPUNDERE 
 

  Noty 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

A. Capital propriu    10 096 9 325 8 650 

Capitalul de bază 12 2 101 1 951 1 951 

Acțiuni proprii (valoare negativă)    -255 -255 -255 

Capital de rezervă 13 7 166 6 254 6 188 

Rezerva de reevaluare   0 0 0 

Alte capitaluri de rezervă 14 700 700 0 

Profit (pierdere) din anii anteriori   0 0 -20 

Profit net (pierdere)   384 675 786 

B. Rezerve 15 43 28 15 

Rezervă din titlul impozitul pe profit amânat    43 28 15 

Alte rezerve    0 0 0 

C. Datorii pe termen lung    0 0 0 

Credite bancare și împrumuturi     0 0 0 

Datoriile care decurg din contracte de leasing financiar   0 0 0 

D. Datorii pe termen scurt 16 37 1 18 

Credite bancare și împrumuturi    0 0 0 

Datorii comerciale   1 0 2 

Datoriile care decurg din impozite, taxe vamale, 
asigurări și alte prestaţii 

  12 1 16 

 - inclusiv datoriile CIT   0 16 0 

Datoriile care decurg din remunerațiile   0 0 0 

Datoriile care decurg din contracte de leasing financiar   0 0 0 

Alte datorii (din cauza dividendelor)   24 0 0 

- datorii în părți afiliate   0 0 0 

E. Conturi de regularizare 17 6 12 11 

Total pasive   10 182 9 366 8 694 
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RAPORT PRIVIND SCHIMBĂRILE DE CAPITAL 

 

  
Capital de 

bază 
Acțiuni 
proprii 

Capital de rezervă 

Alte 
capitaluri 

Profit din 
ani anteriori 

Rezultatul 
perioadei 
curente 

Capital 
propriu 

total 

din vânzarea 
de acțiuni 

peste 
valoarea 
nominală 

altele 

Sold la data de 01.10.2018 1 951 -255 5 488 766 700 675 - 9 325 

Modificarea principiilor (politicii) contabile - - - - - - - - 

Sold la data de 01.10.2018 după modificări 1 951 -255 5 488 766 700 675 - 9 325 

Modificări în capitalul propriu pentru perioada de la 01.01.2018 până la 31.12.2018  

Emisiune de acțiuni 150 - 573 - - - - 723 

Programul de răscumpărare a acțiunilor proprii - - - - - - - - 

Transferul rezultatului financiar în capital - - - 339 - -339 - - 

Plata dividendului - - - - - -336 - -336 

Venit total pentru perioada - - - - - - 384 384 

  

Sold la data de 31.12.2018 2 101 -255 6 061 1 105 700 - 384 10 096 
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Capital de 

bază 
Acțiuni 
proprii 

Capital de rezervă 

Alte 
capitaluri 

Profit din 
ani anteriori 

Rezultatul 
perioadei 
curente 

Capital 
propriu 

total 

din vânzarea 
de acțiuni 

peste 
valoarea 
nominală 

altele 

Sold la data de 01.01.2017 1 951 -255 6 188 - - 766 - 8 650 

Modificarea principiilor (politicii) contabile - - - - - - - - 

Sold la data de 01.01.2017 după modificări 1 951 -255 6 188 - - 766 - 8 650 

Modificări în capitalul propriu pentru perioada de la 01.01.2017 până la 31.12.2017 

Emisiune de acțiuni - - - - - - - - 

Programul de răscumpărare a acțiunilor proprii - - -700 - 700 - - - 

Transferul rezultatului financiar în capital - - - 766 - -766 - - 

Venit total pentru perioada - - - - - - 675 675 

  

Sold la data de 31.12.2017 1 951 -255 5 488 766 700 - 675 9 325 
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Capital de 

bază 
Acțiuni 
proprii 

Capital de rezervă 

Alte 
capitaluri 

Profit din 
ani anteriori 

Rezultatul 
perioadei 
curente 

Capital 
propriu 

total 

din vânzarea 
de acțiuni 

peste 
valoarea 
nominală 

altele 

Sold la data de 01.01.2016 1 893 - 6 193 - - -141 - 7 945 

Modificarea principiilor (politicii) contabile - - - - - - - - 

Sold la data de 01.01.2016 după modificări 1 893 - 6 193 - - -141 - 7 945 

Modificări în capitalul propriu pentru perioada de la 01.01.2017 până la 31.12.2017 

Emisiune de acțiuni 58 -255 116 - - - - -81 

Transferul rezultatului financiar în capital - - -121 - - 121 - - 

Venit total pentru perioada - - - - - - 786 786 

  

Sold la data de 31.12.2016 1 951 -255 6 188 - - -20 786 8 650 
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RAPORT PRIVIND FLUXUL DE CAPITAL 

 

  
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

A. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE 

I. Profit (pierdere) înainte de impozitare 457 818 971 

II. Total corectări -435 -888 -951 

III. Modificări în capitalul circulant -44 -18 -9 

IV. Impozitul pe venit plătit -78 -219 -177 

V. Fluxul de numerar net din activitățile operaționale -100 -307 -166 

B. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII 

I. Încasări 2 160 190 697 

1. Încasări din vânzarea de imobilizări necorporale 0 0 0 

2. Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 0 0 0 

3.  Încasări din vânzarea de investiții imobiliare 0 0 0 

4. Încasări nete din vânzarea filialelor   0 0 0 

5. Rambursări ale împrumuturilor acordate 0 0 0 

6.  Încasări din vânzarea altor active financiare 2 159 87 347 

7. Încasări din obligații 0 100 350 

8. Dobânzi primite 0 3 0 

9. Dividente primite 1 0 0 

II. Cheltuieli 3 499 1 451 1 556 

1. Cheltuieli pentru achiziționarea de imobilizări necorporale 0 0 0 

2. Cheltuieli pentru achiziționarea de imobilizări corporale 0 0 0 

3. Cheltuieli pentru achiziționarea de proprietăți de investiții 0 0 0 

4. Cheltuieli nete pentru achiziționarea de filiale 0 0 0 

5. Împrumuturi acordate 0 0 0 

6. Cheltuieli pentru cumpărarea altor active financiare 3 499 1 451 1 556 

III. Fluxul de numerar net din activitățile de investiții -1 339 -1 261 -859 

C. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ 

I. Încasări 723 0 174 

1. Încasări nete din emisiunea de acțiuni  723 0 174 

2.  Încasări care decurg din credite și împrumuturi luate 0 0 0 
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3. Încasări care decurg din emisiunii de titluri de creanțe  0 0 0 

4. Alte încasări financiare 0 0 0 

II. Cheltuieli 309 0 255 

1. Aciziție acțiuni proprii 0 0 255 

2. Achiziționarea de titluri de valoare 0 0 0 

3. Rambursarea creditelor și împrumuturilor 0 0 0 

4. Rambursarea datoriilor care decurg din contracte de leasing 
financiar 

0 0 0 

5. Dobânzi plătite  0 0 0 

6. Dividente plătite 309 0 0 

7. Alte cheltuieli financiare 0 0 0 

III. Fluxul de numerar net din activitățile de finanțare 414 0 -84 

SCHIMBUL NET AL STĂRII NUMERARULUI -1 025 -1 568 -1 106 

NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI 3 846 5 416 6 527 

 - modificarea numerarului datorată diferențelor de curs valutar 0 -2 -5 

NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 2 821 3 846 5 416 
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INFORMATII  DESPRE CARPATHIA CAPITAL S .A.  

 

CARPATHIA CAPITAL S.A. este o societate de investiții. CARPATHIA CAPITAL S.A. în activitatea sa principală, se 

concentrează asupra achiziționării de părți și acțiuni ale companiilor publice și private , în scopul vânzări ulterioare 

a acestora. 

 

Emitentul este o unitate de investiții în sensul MSSF10 §27.   

O entitate de investiții este o entitate care: 

- obține fonduri de la unul sau mai mulți investitori în scopul prestării de servicii în beneficiul investitorului 

respectiv (sau investitorilor respectivi) în domeniul administrării investițiilor; 

- garantează  investitorului său (investitorilor săi) că obiectul activității sale economice îl reprezintă investirea 

de fonduri numai în scopul obținerii unor profituri din creșterea valorii investițiilor, din veniturile provenite din 

investiții sau din ambele surse; şi 

- analizează și evaluează performanța întreprinderii pentru toate investițiile sale la valoarea justă. 
 

Scaunul unității 

 

CARPATHIA CAPITAL Spółka Akcyjna 

ul. Krasińskiego 16 

60-830 Poznań 
 

Instanța de înregistrare 
 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

KRS nr 0000511985 

Compania a fost înființată pe o perioadă nedeterminată. 

 

Regon: 302762319 

NIP: 781-189-70-74 
 

Managementul companiei 
 

La data depunerii raportului, consiliul de administrație este alcătuit din: 

Paweł Śliwiński    – Președintele consiliului 

Sebastian Huczek   – Vicepreședinte al consiliului 

 

Consiliul de supraveghere 
 

La data depunerii raportului, Consiliul de Supraveghere funcționează după cum urmează: 

 

Justyna Światowiec Szczepańska  – Membru al Consiliului de Supraveghere 

Rafał Śliwiński    – Membru al Consiliului de Supraveghere 

Piotr Orłowski     – Membru al Consiliului de Supraveghere 

Jacek Mrowicki    – Membru al Consiliului de Supraveghere 

Łukasz Puślecki   – Membru al Consiliului de Supraveghere 
 

Entitatea dominatoare 

 

Societatea INC S.A. este entitate dominatoare pentru societatea CARPATHIA CAPITAL S.A. 
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PRINCIPIILE PREZENTĂR I I  

 

Baza întocmirii raportului financiar   

 

Raportul financiar al Societăţii CARPATHIA CAPITAL S.A. a fost întocmit în conformitate cu principiile 

Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IAS/IFRS) .   

Prezentul raport financiar a fost întocmit în conformitate cu standardele de contabilitate adoptate pentru 

aplicare în UE, emise și obligatorii la data întocmirii prezentului raport financiar.   

 

Raportul financiar a fost întocmit pe perioada de la data 01.01.2018 până la data de 31.12.2018.  Sunt 

prezentate datele comparative pe perioada de la 01.01.2017 până la 31.12.2017.   

 

Raportul financiar a fost încomit pe baza ipotezei continuării activităţii economice de către  CARPATHIA 

CAPITAL S.A. în viitorul apropiat și nu există circumstanţe care ar indica vreo ameninţare privind 

continuarea activităţii. 

 

EFECTUL APLICĂRII  NOILOR STANDARDE CONTABILE ȘI SCHIMBĂRILE ÎN POLITICA 

CONTABILĂ  

 

Standardele și interpretările noi și modificate în vigoare în 2018 
includ: 

Data intrării în vigoare 
în Uniunea Europeană 

Data de aplicare 
determinată de 

RMSR 

IFRS 9 "Instrumente financiare" 1 ianuarie 2018 1 ianuarie 2018 

IFRS 15 "Venituri din contracte cu clienții" 1 ianuarie 2018 1 ianuarie 2018 

Explicație la IFRS 15 "Venituri din contracte cu clienții" 1 ianuarie 2018 1 ianuarie 2018 

Amendament la IFRS 12 "Plăți pe bază de acțiuni" - clasificarea și 
evaluarea tranzacțiilor bazate pe acțiuni 

1 ianuarie 2018 1 ianuarie 2018 

Modificarea IFRS 4: Aplicarea IFRS 9 "Instrumente financiare" împreună 
cu IFRS 4 "Contracte de asigurare" 

1 ianuarie 2018 1 ianuarie 2018 

Programul anual de modificări 2014-2016: 

1 ianuarie 2018 1 ianuarie 2018 
 - Amendament la IFRS 1 "Aplicarea IFRS pentru prima dată" - 

eliminarea concedierilor pe termen scurt 

- Modificarea IAS 28 "Investiții în entități asociate" 
- evaluarea asocierilor sau a asociațiilor în participațiune la valoarea 

justă 

KIMSF 22 Tranzacții în valută străină și avansuri 1 ianuarie 2018 1 ianuarie 2018 

Modificarea IAS 40 "Investiții imobiliare" - reclasificarea proprietăților 
investiționale 

1 ianuarie 2018 1 ianuarie 2018 

 

Compania consideră că modificările aduse standardelor enumerate mai sus nu au avut un impact 

semnificativ asupra situațiilor financiare individuale. 

 

Standardele și interpretările noi și modificate care nu sunt încă în 
vigoare în 2018 includ: 

Data intrării în vigoare 
în Uniunea Europeană 

Data de aplicare 
determinată de IASB 

IFRS 14 "Angajamente de reglementare" Nu a fost acceptată 1 ianuarie 2016 

Amendament la IFRS 10 "Situații financiare consolidate" și IAS 28 
"Societăți asociate și asocieri în participație" privind vânzarea sau 
transferul de active 

Nu a fost acceptată 1 ianuarie 2016 

IFRS 16 „Leasing" 1 ianuarie 2019 1 ianuarie 2019 
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Programul anual al amendamentelor 2015-2017 

 
Nu a fost acceptată 

1 ianuarie 2019 

- Modificări la IFRS 3 "Combinații de întreprinderi" - evaluarea 
acțiunilor în operațiuni comune în momentul preluării controlului 

- Modificări ale IFRS 11 "Aranjament contractual comun" - nici o 
evaluare în cadrul operațiunilor comune în momentul preluării controlului 
în comun 

- Modificarea IAS 12 "Impozitul pe profit" - recunoașterea 
consecințelor fiscale datorate plății dividendelor 

- Modificări la IAS 23 "Costurile îndatorării" - clasificarea pasivelor 
angajate în mod specific pentru a obține un activ cu ciclu lung de 
producție 

IFRIC 23 "Incertitudinea legată de tratamentul impozitului pe venit" 1 ianuarie 2019 1 ianuarie 2019 

Modificări la IFRS 9 "Instrumente financiare" - dreptul de plată anticipată 
cu remunerație negativă 

1 ianuarie 2019 1 ianuarie 2019 

Modificări la IAS 28 "Investiții în filiale" - evaluarea investițiilor pe termen 
lung 

Nu a fost acceptată 1 ianuarie 2019 

Modificări la IAS 19 "Beneficiile angajaților" - modificări ale unui plan de 
beneficii determinate 

Nu a fost acceptată 1 ianuarie 2019 

Modificări în domeniul de aplicare al referințelor la ipotezele conceptuale 
din IFRS 

Nu a fost acceptată 1 ianuarie 2020. 

IFRS 17 "Contracte de asigurare" Nu a fost acceptată 1 ianuarie 2021 

 

Compania nu a profitat de posibilitatea aplicării anterioare a noilor standarde și interpretări care au fost 

deja publicate și aprobate de către Uniunea Europeană sau care urmează să fie aprobate în viitorul 

apropiat și care vor intra în vigoare după data bilanțului. 

 

CORECTAREA  SITUAȚIILOR  FINANCIARE 

 

Nu au existat obiecții în avizele entităților autorizate să auditeze situațiile financiare pentru perioada pentru 

care sunt prezentate situațiile financiare. Nu s-au făcut ajustări ale situațiilor financiare pentru perioada 

pentru care sunt prezentate situațiile financiare. 

 

MĂSURA ÎN CARE SUNT PREZENTATE FIȘĂ FINANCIARĂ ȘI SUMA ENTITĂȚILOR CARE 

TREBUIE SĂ PREZENTĂ SUMELE ÎN SITUAȚIILE FINANCIARE 

 
Situațiile financiare anexate sunt întocmite în zloane poloneze, care sunt moneda raportoare și moneda 

funcțională a Companiei, iar toate sumele din situațiile financiare sunt prezentate în mii de zloți. 

 
PRINCIPIILE  (POLITICA)  DE  CONTABILITATE   

 
Valoarea firmei 

Valoarea firmei în raportul financiar nu este amortizată, cu toate acestea se supune testului de depreciere. 

 

Imobilizările necorporale 

Cheltuielile pentru software-urile achiziţionate și alte imobilizări necorporale sunt activate și amortizate 

liniar pe perioada de utilitate economică prevăzută.     

În cazul deprecierii activelor incluse în imobilizările necorporale se realizează ajustările.  Imobilizări 

necorporale se prezintă la data bilanţului conform preţului de achiziţie  din care se scade amortizarea 

acumulată până la data bilanţului și din care se scad eventuale ajustări. 
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Imobilizări corporale 

La activele imobilizate se includ acele active a căror perioade de utilizare preconizate sunt  mai lungi de 

un an și care sunt destinate nevoilor activităţilor Societăţii sau transmise pentru a fi utilizate de către alte 

entităţi pe baza unui contract de închiriere sau  a unor alte contracte similare.  Imobilizări corporale în 

leasing se includ la activele imobilizate atunci când în mod substanţial toate riscurile și beneficiile care 

reies din deţinerea activelor sunt transferate Societăţii. 

Imobilizări corporale sunt estimate la preţul de achiziţionare, la costul de producţie și din care se scade 

amortizarea și ajustările pentru depreciere. Imobilizări corporale sunt amortizate pe o perioadă 

corespunzătoare perioadei estimate de utilizare economică a lor.  Imobilizări corporale cu un preţ de 

achiziţionare de până la 3,5 mii zl sunt amoritzate o singură dată.  Excepţie face echipamentul informatic, 

amortizat pe baza perioadei estimate de utilzare economică.  

Costurile îndatorării legate direct de achiziţionarea sau producţia de active care necesită o perioadă mai 

lungă de timp, pentru a putea fi adecvate pentru utilizare sau revânzare sunt capitalizate ca parte a costului 

de achiziţionare a unui activ cu ciclul lung până la momentul punerii acestor active în funcţiune.     

Amortizarea se calculează pentru toate imobilizările corporale cu excepţia terenurilor și a imobilizărilor 

corporale în construcţie utilizându-se metoda liniară prin aplicarea următoarelor rate anuale de amortizare:   

• Mijloace de transport    20%;   

•  Echipament informatic   30%;  

•  Alte      de la 18% până la 100%.  

 

Imobilizările corporale destinate vânzării   

Imobilizări corporale (și grupele de active nete destinate vânzării)  clasificate ca fiind destinate vânzării se 

evaluează la cea mai mică dintre cele două valori: valoarea contabilă sau valoarea justă minus costurile 

de vânzare.   Societatea clasifică activele (sau grupa) ca fiind destinate vânzării daca valoarea lor contabilă 

va fi recuperată în principal printr-o tranzacţie de vânzare și nu prin utilizarea lor continuă. 

 

Activele financiare 

Activele financiare sunt recunoscute la data încheierii tranzacţiei.   

Activele financiare la data achiziţionării sau creării lor sunt clasificate în următoarele categorii:   

• active financiare estimate la costul amortizat,  

• active financiare estimate la valoarea justă de către rezultatul financiar,   

• active financiare estimate la valoarea justă de către alte venituri totale. 

 

Un activ financiar este clasificat în categoria "Active financiare la cost amortizat" dacă sunt îndeplinite 

ambele condiții: 

- este menținut în conformitate cu modelul de afaceri al cărui scop este de a menține active 

financiare pentru obținerea fluxurilor de numerar rezultate din contract, 

- termenii și condițiile contractului dau naștere la fluxurile de numerar la intervale de timp specificate, 

care reprezintă numai rambursarea principalului și dobânzile aferente principalului restante. 

 

"Active financiare la cost amortizat", cu excepția creanțelor comerciale care nu au o componentă materială, 

sunt recunoscute inițial la valoarea justă majorată prin costuri de tranzacție direct atribuibile. Creanțele 

comerciale care nu au o componentă semnificativă de finanțare sunt evaluate la recunoașterea inițială La 

valoarea justă (prețul tranzacției), evaluarea la o dată ulterioară se realizează la costul amortizat, utilizând 

metoda dobânzii efective, minus deprecierea deprecierii. 
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Dobânda aferentă activelor financiare clasificate drept "Active financiare evaluate la cost amortizat" 

calculată utilizând metoda ratei efective a dobânzii este recunoscută în contul de profit și pierdere al 

perioadei curente în veniturile financiare. 

Categoria "Active financiare măsurate la cost amortizat" include: 

- numerar și echivalente de numerar, 

- creanțe comerciale, 

- alte creanțe și creanțe 

- alte active financiare la cost amortizat (inclusiv obligațiuni corporative). 

 

Un activ financiar la valoarea justă prin profit sau pierdere este un activ sau o datorie financiară care este 

deținută pentru tranzacționare. 

 

La sfârșitul perioadei de raportare, societatea evaluează necesitatea de a recunoaște pierderile din 

deprecierea activelor financiare. 

 

La întocmirea situațiilor financiare individuale, entitatea recunoaște investițiile în filiale, asocieri în 

participație și entități asociate în funcție de costul de achiziție. 

Societatea deține acțiuni ale Casei de brokeraj INC S.A., pentru care societatea-mamă este INC S.A. 

Rapoartele financiare ale Capital Carpatia S.A. și Dom Maklerski INC S.A. sunt consolidate de societatea-

mamă INC S.A. INC S.A. acestea sunt listate pe WSE. Raport financiar consolidat al Grupului INC S.A. 

Capital. acesta este publicat în conformitate cu dispozițiile privind tranzacționarea instrumentelor 

financiare. 

 

Determinarea valorii juste a activelor financiare 

 

Societatea clasifică evaluările valorii juste utilizând o ierarhie a valorii juste care reflectă semnificația 

datelor individuale de intrare care afectează evaluarea. Se aplică următoarele niveluri ale ierarhiei valorii 

juste: 

- prețurile cotate (necorectate) pe piețele active pentru active identice sau pasive (nivelul 1); 

- datele de intrare, altele decât cotațiile incluse în gama nivelului 1, care pot fi declarate sau 

observate pentru o componentă a activului sau pasivului, direct (adică sub formă de prețuri) sau 

indirect (de exemplu, pe baza calculelor bazate pe prețuri) (nivelul 2); 

- datele de intrare pentru un activ sau o datorie care nu se bazează pe date de piață observabile 

(adică date neobservate) (nivelul 3). 

Valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii listate pe o piață activă este evaluată la valoarea de 

piață; piața activă este o piață în care se comercializează elemente omogene, prețurile sunt anunțate 

public, cumpărătorii și vânzătorii pot fi găsiți în orice moment. Valoarea justă a acțiunilor este determinată 

pe baza cotațiilor bursiere. În cazul în care piața unui activ financiar dat și a valorilor mobiliare necotate 

nu este activă, societatea stabilește valoarea justă utilizând tehnicile de evaluare. Acestea includ utilizarea 

tranzacțiilor recente efectuate în condiții normale de piață, trimiterea la alte instrumente care sunt practic 

identice, analiza fluxurilor de numerar actualizate, utilizarea informațiilor despre piață în cea mai mare 

măsură posibilă, bazându-se, pe cât posibil, pe informațiile de la Societate. 

 

Clasificarea și estimarea acţiunii și părţilor sociale în alte entităţi   

În conformitate cu decizia Consiliului de Administraţie CARPATHIA CAPITAL S.A. acţiunile și părţile 

sociale achiziţionate sau preluate de către Societate în cadrul pregătirii pentru debutul la bursa de valori 

(acţiunile și părţile sociale ale societăţilor de portofoliu) sunt claisficate ca active financiare estimate la 
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valoarea justă de către rezultatul financiar.  Valoarea acţiunilor și părţilor sociale din alte entităţi este 

stabilită în conformitate cu principiile mai sus menţionate „ Stabilirea valorii juste a activelor financiare’’. 

Acţiunile calificate ca active financiare estimate la valoarea justă de către rezultatul finaciar se estimează 

la data bilanţului conform cu valoarea justă, reflectând efectele estimărilor asupra rezultatului financiar. 

 

Investițiile imobiliare 

Sunt tratate ca investiţii imobiliare imobilele care constituie o sursă de venit din chirii și/sau creșterea valorii 

în timp. Investiţiile imobiliare sunt estimate la valoarea justă la data bilanţului.  Profiturile și pierderile care 

reies din modificările valorii juste a investiţiilor imobiliare sunt recunoscute  în contul de profit și pierderi în 

perioada în care au apărut.   

Societatea poate decide cu privire la estimarea investiţiilor imobiliare conform cu preţul de achiziţionare 

sau costul de producţie.   

 

Creanţe comerciale: 

Creanţele sunt indicate în valoarea plăţii datorate minus ajustările.  Ajustările ale creanţelor cresc celelalte 

costuri operaţionale. 

 

Stocuri 

Stocurile sunt estimate în funcţie de preţurile reale de achiziţionare  minus eventualele ajustări care reies 

din deprecierea.   Cheltuielile se stabilesc pe baza metodei FIFO.   

 

Mijloace financiare  

Mijloacele financiare se indică în valoarea nominală.    Mijloacele financiare în valută străină se calculează 

la data de bilanţ la cursul de inchidere din data de bilanţ. 

 

Cheltuieli înregistrate în avans 

Cheltuielile înregistrate în avans sunt efectuate în raport cu costurile suportate în  perioadele de raportare 

viitoare care îndeplinesc definiţia IFRS a activelor.  Ajustările cheltuielilor în avans se realizează în 

conformitate cu trecerea timpului.  Timpul și modalitatea de decontare sunt justificate de natura costurilor.   

 

Capitaluri proprii 

Capitalurile proprii cu excepţia acţiunilor proprii se estimează în principiu la valoarea lor nominală.  

Acţiunile proprii se estimează la preţul de achiziţionare.   

 

Rezerve 

Rezervele sunt create atunci când:   

• unitatea economică are o obligaţie curentă (legală sau implicite) rezultată din evenimente 

anterioare, 

• cel mai probabil este că îndeplinirea obligaţiei va cauza necesitatea unei ieșiri de mijloace care să 

cuprindă beneficii economice și 

• să poată efectua o estimare fiabilă a valorii acestei obligaţii 

Dacă condiţiile de mai sus nu sunt îndeplinite, nu se creează rezerve. 

 

Datorii 

Datoriile sunt indicate în  valoarea sumei datorate.   
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Cheltuieli angajate 

Cheltuielile angajate ale costurilor se efectuează în valoarea datoriilor care se încadrează în perioada de 

raportare curentă.    

Societatea renunţă la estimarea cheltuielilor angajate ale costurilor pentru beneficiile angajaţilor din cauza 

numărului redus de angajaţi și a acordării beneficiilor datorate lor într-o anumită perioadă de decontare.  

    

Impozitul pe venitul curent și amânat   

Impozitarea obligatorie a rezultatului financiar constă în impozitul curent și impozitul amânat.   

Impozitarea curentă este calculată pe baza venitului impozabil (baza fiscală) al unui anumit exerciţiu 

financiar.    

Impozitul amânat este calculat prin metoda bilanţului bazată pe diferenţele temporare care apar între 

valoarea indicată în raport a activelor și pasivelor și valoarea fiscală a lor.  

În legătură cu diferenţele temporare se creează rezerve și active care rezultă din impozitul pe venit 

amânat.  

Valoarea activelor care rezultă din impozitul amânat se supune unei analize pentru a stabili dacă profitul 

anticipat fiscal va fi suficient pentru realizarea lor.  În caz contrar se efectuează o ajustare.  Activele și 

rezervele care rezultă din impozitul amânat sunt calculate pe baza ratelor de impozitare care se vor aplica 

în momentul în care poziţia activelor se va realiza sau datoria va deveni exigibilă.  Impozitul amânat este 

recunoscut în contul de profituri și pierderi, în afara cazului în care face referire la elemente incluse direct 

în capitalul propriu, când impozitul amânat este de asemenea recunoscut în capital. 

 

Venituri 

 

Entitatea aplică IFRS 15 la toate contractele încheiate cu clienții, cu excepția: 

 

a) contractele de leasing în domeniul de aplicare al IAS 16 "Leasing"; 

b) contractele de asigurare care intră sub incidența IFRS 4 "Contracte de asigurare"; 

c) instrumentele financiare și alte drepturi sau obligații contractuale care intră sub incidența IFRS 9 

"Instrumente financiare", IFRS 10 "Situații financiare consolidate", IFRS 11 "Contracte Comune", 

IAS 27 "Situații financiare individuale" și IAS 28 " și asociațiile în participațiune "; și 

d) schimburile fără numerar între entitățile care desfășoară același tip de activitate care are ca scop 

facilitarea vânzării către clienți sau clienți potențiali 

 

Veniturile din vânzări sunt recunoscute în prețul tranzacției la momentul transferului serviciilor promise 

clientului în contract, care apare atunci când clientul obține controlul asupra acestor componente. 

 

Compania aplică principiile IFRS 15 în ceea ce privește contractele individuale (sau obligațiile de efectuare 

a serviciului). 

 

Cerințe pentru identificarea contractului cu clientul 

Contractul cu clientul își îndeplinește definiția atunci când sunt îndeplinite toate criteriile următoare: 

părțile la contract au încheiat un contract și sunt obligate să își exercite atribuțiile; 

Compania este capabilă să identifice drepturile fiecărei părți cu privire la bunurile sau serviciile care 

urmează să fie transferate; 

Compania este capabilă să identifice termenii de plată pentru bunurile sau serviciile care urmează să fie 

transferate; 

contractul are un conținut economic și este foarte probabil că societatea va primi o remunerație pe care o 

va avea dreptul în schimbul bunurilor sau serviciilor care vor fi transferate clientului. 
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Identificarea obligațiilor de efectuare a serviciului 

La momentul încheierii contractului, Compania evaluează bunurile sau serviciile promise în contract cu 

clientul și identifică ca angajament de a realiza performanța fiecărei promisiuni de a transfera clientului un 

bun sau un serviciu care poate fi distins. 

 

Determinarea prețului tranzacției 

Pentru a determina prețul tranzacției, Compania ia în considerare clauzele contractului și practicile 

comerciale obișnuite. Prețul tranzacției este suma remunerației care - în conformitate cu așteptările 

Companiei - se va datora în schimbul transferului bunurilor sau serviciilor promise clientului. Remunerația 

specificată în contract cu clientul poate include sume fixe, sume variabile sau ambele. 

Pentru a estima o remunerație variabilă, compania a decis să utilizeze metoda valorii cele mai probabile 

pentru contracte cu un prag și metoda valorii estimate pentru contracte în care există mai multe praguri 

de valoare de la care clientului i se acordă o reducere. 

 

Alocarea prețului tranzacției la obligațiile individuale de efectuare a serviciului 

Compania atribuie un preț de tranzacție fiecărei obligații de furnizare a serviciului (sau a unui serviciu 

separat bun sau separat) într-o sumă care reflectă valoarea remunerației care, așa cum se așteaptă 

compania, este în schimbul transferului bunurilor sau serviciilor promise clientului. 

 

Recunoașterea veniturilor când sunt îndeplinite obligațiile de prestare a serviciului 

Compania recunoaște venitul atunci când îndeplinește (sau este în proces de îndeplinire) un angajament 

de a furniza performanță prin transferarea bunului sau a serviciului promovat (adică un bun) clientului 

(clientul obține controlul asupra acelui activ). Veniturile sunt recunoscute ca fiind egale cu prețul tranzacției 

care a fost atribuit unei anumite obligații de a efectua serviciul. 

 

Compania transferă controlul asupra bunului sau a serviciului în timp și îndeplinește astfel obligația de a 

efectua serviciul și recunoaște veniturile în timp, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții: 

- clientul primește și beneficiază de serviciu în același timp cu executarea; 

- activul este creat sau va fi îmbunătățit ca rezultat al performanței activului, iar clientul controlează 

activul în momentul în care apare sau se îmbunătățește; 

- ca urmare a prestării serviciului, nu este creată nicio componentă alternativă pentru Companie, iar 

Compania are un drept executoriu de a plăti pentru performanța efectuată până în prezent. 

 

Costurile includ o scădere probabilă a beneficiilor economice în perioada de raportare, cu o valoare 

determinată în mod fiabil, sub forma unei scăderi a valorii activelor sau a unei creșteri a pasivelor și 

provizioanelor care vor conduce la o scădere a capitalurilor proprii sau la o creștere a deficitului acesteia 

într-un mod diferit decât acționarii se retrag de la acționari. 

 

Veniturile din investiții sunt venituri din operațiunile financiare. În companie, venitul din investiții include 

dobânda obținută din depozitele bancare, dividendele și rezultatul vânzării de active financiare și 

reevaluarea acestora. În cazul veniturilor din dividende, recunoașterea în contul de profit și pierdere se 

face atunci când se stabilește dreptul acționarilor de a primi plata. 

 

Alte venituri și cheltuieli de exploatare sunt costurile și veniturile aferente cedării activelor fixe corporale, 

provizioanele și provizioanele care nu sunt legate direct de activitatea principală, dar care afectează 

rezultatul financiar. 

 



 

   

   50 | C A R P A T H I A  C A P I T A L  S . A .       

Cheltuielile financiare sunt costurile operațiunilor financiare suportate. Cheltuielile financiare includ 

dobânzile la împrumuturi și avansuri. 

Deprecierea 

La fiecare zi de bilanţ Societatea revizuiește valoarea neta a  imobilizărilor corporale pentru a determina 

daca există premise care să indice posibilitatea deprecierii acestora.  Dacă există astfel de premise, este 

estimată valoarea recuperabilă a unui anumit activ (respectiv preţul de vânzare net sau valoarea de 

utilizare în funcţie de care dintre ele este mai mare) în scopul stabilirii unei eventuale pierderi din 

depreciere. 

 

VALORI  IMPORTANTE  BAZATE  PE  O  JUDECATĂ PROFESIONISTĂ  Ș I  

ESTIMĂRI     

 

Rezerve 

Rezervele sunt create atunci când:   

- unitatea economică are o obligaţie curentă (legală sau implicite) rezultată din evenimente 

anterioare, 

- cel mai probabil este că îndeplinirea obligaţiei va cauza necesitatea unei ieșiri de mijloace care să 

cuprindă beneficii economice și 

- să poată efectua o estimare fiabilă a valorii acestei obligaţii. 

Dacă condiţiile de mai sus nu sunt îndeplinite, nu se creează rezerve. 

 

 Ajustarile pentru depreciere  

La fiecare zi de bilanţ Societatea revizuiește valoarea neta a  imobilizărilor corporale şi a activelor 

financiare pentru a determina daca există premise care să indice posibilitatea deprecierii acestora.  Dacă 

există astfel de premise, este estimată valoarea recuperabilă a unui anumit activ (respectiv preţul de 

vânzare net sau valoarea de utilizare în funcţie de care dintre ele este mai mare) în scopul stabilirii unei 

eventuale pierderi din depreciere. 

 

Amortizarea imobilizărilor corporale și a imobilizărilor necorporale 

Amortizarea se calculează pentru toate imobilizările corporale şi imobilizările necorporale cu excepţia 

terenurilor și a imobilizărilor corporale în construcţie utilizându-se metoda liniară prin aplicarea 

următoarelor rate anuale de amortizare:   

- Mijloace de transport    20%;   

- Echipament informatic   30%;  

- Alte      de la 18% până la 100%.  

 

SEGMENTE OPERAȚIONALE  

 

Emitentul nu prezintă informații despre segmentele de activitate cerute de IFRS8, deoarece tipul de 

activitate al Companiei se concentrează numai asupra activităților de investiții directe cu capital privat / 

capital de risc. Operațiunile companiei sunt efectuate în Polonia, astfel încât și defalcarea geografică a 

fost abandonată. 
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NOTE LA SITUAȚIA FINANCIARĂ  

 

Nota nr 1 

COSTURI CONFORM TIPULUI 
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

a) deprecierea 0 0 0 

b) consumul de materiale și energie 0 0 0 

c) servicii externe 123 65 51 

d) impozite și taxe 34 1 2 

e) remunerația 157 8 36 

f) asigurări sociale și alte beneficii 16 0 0 

g) alte costuri pe tip 2 1 1 

Costurile pe tip 332 75 90 

Schimbarea stocurilor, a produselor și a acumulărilor 0 0 0 

Costul de fabricare a produselor pentru nevoile individului 
(dimensiune negativă) 

0 0 0 

Costurile de vânzare (valoarea negativă) 0 0 0 

Cheltuieli administrative generale (valoare negativă) -332 -75 -90 

Costul de fabricare a produselor vândute 0 0 0 

 

Nota nr 2 

ALTE VENITURI DE FUNCȚIONARE 
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

a) rezervele eliberate 0 0 0 

b) altele, inclusiv: 4 2 83 

    - venituri din datorii scadente 4 2 83 

Alte venituri din exploatare, total 4 2 83 

 

Nota nr 3 

ALTE COSTURI DE FUNCȚIONARE 
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

a) rezervele create 0 0 0 

b) altele, inclusiv: 1 1 0 

    - creanțe amânate 0 1 0 

    - costuri re-facturate 1 0 0 

Alte costuri de operare, total 1 1 
0 

 

Nota nr 4 

VENITURI DIN DIVIDENDE ȘI ACȚIUNI ÎN PROFITURI 
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

a) de la părți afiliate 0 0 0 
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b) din alte unități 1 0 0 

Venituri financiare din dividende și cota parte din profit, 
total 

1 0 0 

 

VENITURI DIN INTERES 
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

a) pentru împrumuturile acordate 3 0 0 

     - de la părțile afiliate 0 0 0 

     - de la alte unități 3 0 0 

b) alte dobânzi 96 91 86 

     - de la părțile afiliate 0 0 0 

     - de la alte entități (dobânzi bancare, obligațiuni) 96 91 86 

Venituri financiare pe dobânzi, total 99 91 86 

 

ALTE PROFITURI DE INVESTIȚII 
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

a) diferențe pozitive de curs valutar 21 0 19 

      - implementat 0 0 19 

      - nerealizat 21 0 0 

b) rezervele eliberate (datorate) 0 0 0 

c) altele, inclusiv: 693 1 175 0 

      - valoarea justă a acțiunilor primite 693 1 175 0 

Alte venituri din investiții, total 714 1 175 19 

 

Nota nr 5 

CHELTUIELILE FINANCIARE PENTRU INTERES 
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

a) împrumuturi și împrumuturi 0 0 0 

     - pentru entitățile afiliate 0 0 0 

     - pentru alte unități 0 0 0 

b) alte dobânzi 0 1 0 

     - pentru entitățile afiliate 0 0 0 

     - pentru alte unități 0 1 0 

Cheltuieli financiare datorate dobânzii, total 0 1 0 

 

ALTE COSTURI FINANCIARE 
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

a) pierderi în valută 1 2 5 

      - implementat 0 0 0 
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      - nerealizat 1 2 5 

b) rezervele create 0 0 0 

c) altele 0 0 0 

Alte costuri financiare, total 1 2 5 

 

Nota nr 6 

VENIT CURENT TAX 
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

1. Profitul brut (pierderea) 457 818 971 

2. Diferențele dintre profitul brut (pierderea) și baza pentru 
impozitul pe venit (pe titlu) 

-189 396 140 

  - cheltuieli care nu constituie costuri deductibile fiscale 7 11 79 

  - venitul statistic 10 5 0 

  - venituri care nu constituie venituri fiscale 96 0 0 

  - costurile statistice 12 11 0 

  - diferențe de curs nerealizate 0 2 4 

  - actualizarea investițiilor -97 389 215 

3. Pierderi declarate din anii precedenți 0 71 71 

4. Baza impozitului pe venit 268 1 072 1 040 

5. Impozitul pe venit la rata de 19% 51 204 198 

6. Creșteri, omisiuni, scutiri, deduceri și reduceri de impozite 0 0 0 

7. Impozitul curent pe profit recunoscut (prezentat) în 
declarația fiscală pentru perioada respectivă, incluzând: 

0 0 0 

     - recunoscute în contul de profit și pierdere, inclusiv: 51 204 0 

     - impozitul forfetar plătit pentru dividendele primite 0 0 0 

     - în ceea ce privește pozițiile care au scăzut sau au 
majorat capitalurile proprii 

0 0 0 

     - în cazul elementelor care au redus sau au crescut 
fondul comercial sau fondul comercial negativ 

0 0 0 

 

VENITUL DE VENITURI DEFECTIVE, DEMONTAT ÎN CONTUL 
DE PROFIT ȘI PIERDERE: 

01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

- schimbare datorită creării și inversării diferențelor 
temporare 

22 -61 -13 

  - modificări datorate modificărilor ratelor de impozitare 0 0 0 

  - trecerea de la o pierdere fiscală, credit fiscal sau diferență 
temporară nerecunoscută anterior în perioada anterioară 

0 0 0 

  - modificarea datorată amortizării creanțelor privind 
impozitul amânat sau incapacității de a utiliza o prevedere 
privind impozitul amânat 

0 0 0 

  - alte componente ale impozitului amânat (după titlu): 0 0 0 

Impozit pe venit amânat, total 
22 -61 -13 
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SUMA TOTALĂ A TAXELOR INCEPUTE 
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

- recunoscute în capitalurile proprii 0 0 0 

- recunoscute în fondul comercial sau fondul comercial 
negativ 

0 0 0 

 

Nota nr 7 

ACTIVE FINANCIARE PE TERMEN LUNG 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) în filiale 0 0 0 

    - acțiuni sau acțiuni 0 0 0 

    - titluri de creanță 0 0 0 

    - alte titluri de valoare (pe tipuri) 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 0 0 0 

     - alte active financiare pe termen lung (pe tipuri) 0 0 0 

b) în co-filiale 0 0 0 

    - acțiuni sau acțiuni 0 0 0 

    - titluri de creanță 0 0 0 

    - alte titluri de valoare (pe tipuri) 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 0 0 0 

     - alte active financiare pe termen lung (pe tipuri) 0 0 0 

c) în filiale 0 0 0 

    - acțiuni sau acțiuni 0 0 0 

    - titluri de creanță 0 0 0 

    - alte titluri de valoare (pe tipuri) 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 0 0 0 

     - alte active financiare pe termen lung (pe tipuri) 0 0 0 

d) într-un investitor semnificativ 0 0 0 

    - acțiuni sau acțiuni 0 0 0 

    - titluri de creanță 0 0 0 

    - alte titluri de valoare (pe tipuri) 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 0 0 0 

     - alte active financiare pe termen lung (pe tipuri) 0 0 0 

e) într-o entitate asociată 123 0 0 

    - acțiuni sau acțiuni 123 0 0 

    - titluri de creanță 0 0 0 
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    - alte titluri de valoare (pe tipuri) 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 0 0 0 

     - alte active financiare pe termen lung (pe tipuri) 0 0 0 

f) în societatea-mamă 0 0 0 

    - acțiuni sau acțiuni 0 0 0 

    - titluri de creanță 0 0 0 

    - alte titluri de valoare (pe tipuri) 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 0 0 0 

     - alte active financiare pe termen lung (pe tipuri) 0 0 0 

g) în alte unități 0 0 0 

    - acțiuni sau acțiuni 0 0 0 

    - titluri de creanță 0 0 0 

    - alte titluri de valoare (pe tipuri) 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 0 0 0 

     - alte active financiare pe termen lung (pe tipuri) 0 0 0 

Active financiare pe termen lung, împreună 123 0 0 

 

MODIFICAREA STATUTULUI ACTIVELOR FINANCIARE PE 
TERMEN LUNG (PE GRUPURI DE TIP) 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) condiție la începutul perioadei 0 0 0 

b) creșterea (datorită) 123 0 0 

    - achiziționarea de acțiuni în filiale 0 0 0 

    - achiziționarea de acțiuni în filiale 0 0 0 

    - achiziționarea de acțiuni în alte entități 0 0 0 

    - evaluarea acțiunilor în filiale 0 0 0 

    - evaluarea acțiunilor în alte unități 0 0 0 

    - achiziționarea de obligațiuni în filiale 0 0 0 

    - achiziționarea de obligațiuni în alte entități 0 0 0 

    - schimbarea prezentării (transfer de la investiții pe termen 
scurt) 

123 0 0 

c) scade (datorită) 0 0 0 

    - vânzarea de acțiuni în filiale 0 0 0 

    - fuziunea filialelor 0 0 0 

    - pierderea controlului în filiale, 0 0 0 

    - vânzarea de obligațiuni în alte unități 0 0 0 
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    - schimbarea prezentării (transfer către investiții pe 
termen scurt) 

0 0 0 

    - pierderi din deprecierea obligațiunilor 0 0 0 

d) indicați la sfârșitul perioadei 123 0 0 

 

SECURITĂȚI, ACȚIUNI ȘI ALTE ACTIVE FINANCIARE PE 
TERMEN LUNG (STRUCTURA CURRENȚEI) 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) în moneda poloneză 123 0 0 

b) în valută străină (după valută și după conversie în PLN) 0 0 0 

Titluri de valoare, acțiuni și alte active financiare pe 
termen lung, împreună 

123 0 0 

 

Nota nr 8 

SCHIMBAREA STATUTULUI DE ACTIVITATE PENTRU 
VALORIFICAREA TAXEI DE VENITURI 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

1. Activele privind impozitul pe profit amânate la 
începutul perioadei, incluzând: 

103 28 0 

a) se încadrează în rezultatul financiar 103 28 0 

b) facturate la capitalurile proprii 0 0 0 

c) se încasează la fondul comercial sau la fondul comercial 
negativ 

0 0 0 

2. Cresterea 11 75 28 

a) recunoscute în profit sau pierdere pentru perioada 
datorită diferențelor temporare negative (datorate) 

11 75 28 

- reducerea actualizării valorii investiției 10 75 27 

- diferențele cursului de schimb de la evaluare 0 0 1 

- crearea de provizioane pentru costuri 1 0 0 

- leasing 0 0 0 

b) se încasează la rezultatul financiar al perioadei în 
legătură cu o pierdere fiscală 

0 0 0 

c) facturate la capitalurile proprii în legătură cu diferențe 
temporare negative 

0 0 0 

d) facturate în capitaluri proprii în legătură cu o pierdere 
fiscală 

0 0 0 

e) imputate fondului comercial sau fondului comercial 
negativ în legătură cu diferențele temporare negative 

0 0 0 

3. Reduceri 18 0 0 

a) imputate rezultatului financiar al perioadei datorate 
diferențelor temporare negative 

4 0 0 

- reducerea actualizării valorii investiției 0 0 0 

- provizioane privind bilanțul - reducerea pierderilor din 
deprecierea creanțelor 

0 0 0 

- utilizarea provizioanelor pentru costuri 4 0 0 

- leasing financiar 0 0 0 

b) se încasează la rezultatul financiar al perioadei în 
legătură cu o pierdere fiscală 

14 0 0 
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c) facturate la capitalurile proprii în legătură cu diferențe 
temporare negative 

0 0 0 

d) facturate în capitaluri proprii în legătură cu o pierdere 
fiscală 

0 0 0 

e) imputate fondului comercial sau fondului comercial 
negativ în legătură cu diferențele temporare negative 

0 0 0 

4. Soldul activelor privind impozitul amânat la sfârșitul 
perioadei, inclusiv: 

96 103 28 

a) se încadrează în rezultatul financiar 96 103 28 

b) facturate la capitalurile proprii 0 0 0 

c) se încasează la fondul comercial sau la fondul comercial 
negativ 

0 0 0 

 

Nota nr 9 

CREANȚE PE TERMEN SCURT 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) de la părți afiliate 879 0 0 

     - pentru livrări și servicii, cu o perioadă de rambursare: 0 0 0 

          - până la 12 luni 0 0 0 

          - peste 12 luni 0 0 0 

      - altele 879 0 0 

      - urmărită în instanță 0 0 0 

b) creanțe față de alte unități 59 29 16 

       - pentru livrări și servicii, cu o perioadă de rambursare: 0 0 0 

           - până la 12 luni 0 0 0 

           - peste 12 luni 0 0 0 

       - pentru impozite, subvenții, taxe, asigurări sociale și de 
sănătate și alte beneficii 

29 29 16 

       - altele 30 3 0 

       - inclusiv: din vânzarea de active financiare 0 0 0 

       - urmărită în instanță 0 0 0 

Creanțe pe termen scurt nete, total 59 29 16 

c) deprecieri ale creanțelor 0 0 0 

Creanțe brute pe termen scurt, total 938 32 16 

 

REZULTATELE PE TERMEN SCURT DIN ENTITĂȚI 
RELAȚIONALE 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) pentru livrări și servicii, inclusiv: 0 0 0 

     - din filiale 0 0 0 

     - de la entități controlate în comun 0 0 0 

     - de la entități asociate 0 0 0 
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     - de la un investitor semnificativ 0 0 0 

     - de la societatea-mamă 0 0 0 

b) altele, inclusiv: 879 0 0 

     - din filiale 0 0 0 

     - de la entități controlate în comun 0 0 0 

     - de la entități asociate 0 0 0 

     - de la un investitor semnificativ 0 0 0 

     - de la societatea-mamă 879 0 0 

c) urmărite în instanță, inclusiv: 0 0 0 

      - din filiale 0 0 0 

      - de la entități controlate în comun 0 0 0 

      - de la entități asociate 0 0 0 

      - de la un investitor semnificativ 0 0 0 

      - de la societatea-mamă 0 0 0 

Creanțe pe termen scurt față de părți nete, total 879 0 0 

d) deprecieri la creanțe față de părți afiliate 0 0 0 

Creanțe pe termen scurt față de entități asociate brute 
aferente, total 

879 0 0 

 

REZULTATELE PE TERMEN SCURT DE BRUT 
(STRUCTURA CURRENȚEI) 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) în moneda poloneză 938 32 16 

b) în valută străină (după valută și după conversie în PLN) 0 0 0 

Creanțe pe termen scurt, total 938 32 16 

 

Nota nr 10 

ACTIVE FINANCIARE LA TERMEN SCURT 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) în filiale 0 0 0 

     - active evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 
- pentru tranzacționare 

0 0 0 

     - titluri de creanță 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 0 0 0 

     - activele financiare disponibile pentru vânzare 0 0 0 

b) în co-filiale 0 0 0 

     - active evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 
- pentru tranzacționare 

0 0 0 

     - titluri de creanță 0 0 0 
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     - împrumuturile acordate 0 0 0 

     - activele financiare disponibile pentru vânzare 0 0 0 

c) în filiale 0 0 0 

     - active evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 
- pentru tranzacționare 

0 0 0 

     - titluri de creanță 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 0 0 0 

     - activele financiare disponibile pentru vânzare 0 0 0 

d) într-un investitor semnificativ 0 0 0 

     - active evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 
- pentru tranzacționare 

0 0 0 

     - titluri de creanță 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 0 0 0 

     - activele financiare disponibile pentru vânzare 0 0 0 

e) în societatea-mamă 0 0 0 

     - active evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 
- pentru tranzacționare 

0 0 0 

     - titluri de creanță 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 0 0 0 

     - activele financiare disponibile pentru vânzare 0 0 0 

f) în alte unități 6 203 5 383 3 234 

     - active evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 
- pentru tranzacționare 

4 012 4 080 1 805 

     - titluri de creanță 1 789 1 303 1 429 

     - împrumuturile acordate 402 0 0 

     - activele financiare disponibile pentru vânzare 0 0 0 

g) numerar și alte active bănești 2 821 3 846 5 416 

        - numerar în conturi și conturi 2 821 3 846 5 416 

        - alte numerar 0 0 0 

        - alte active monetare 0 0 0 

Active financiare pe termen scurt, împreună 9 024 9 229 8 650 

 

SECURITĂȚI, ACȚIUNI ȘI ALTE ACTIVE FINANCIARE PE 
TERMEN SCURT (STRUCTURA CURRENȚEI) 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) în moneda poloneză 6 118 7 068 7 240 

b) în valută străină (după valută și după conversie în PLN) 2 906 2 161 1 410 

b1. unitate / monedă în mii. RON 3 211 2 413 1 446 
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       după conversie în mii. PLN 2 906 2 161 1 410 

alte monede în mii. PLN 0 0 0 

Titluri de valoare, acțiuni și alte active financiare pe 
termen scurt, împreună 

9 024 9 229 8 650 

 

SECURITĂȚI, ACȚIUNI ȘI ALTE ACTIVE FINANCIARE PE 
TERMEN SCURT (PRIVIND VANDABILITATEA) 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

A. Cu transferabilitate nelimitată, cotată la bursă (valoarea 
contabilă) 

4 012 3 957 1 682 

    a) acțiuni (valoarea contabilă): 4 012 3 957 1 682 

        - valoarea justă 4 012 3 957 1 682 

        - valoarea de piață 4 012 3 957 1 682 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 4 403 4 446 1 890 

    b) obligațiuni (valoarea contabilă): 0 0 0 

        - valoarea justă 0 0 0 

        - valoarea de piață 0 0 0 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 0 0 0 

    c) altele - pe grupe de grup (valoare contabilă): 0 0 0 

        - valoarea justă 0 0 0 

        - valoarea de piață 0 0 0 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 0 0 0 

B. Cu transferabilitate nelimitată, listată pe piețe excluse 
(valoarea contabilă) 

0 0 0 

    a) acțiuni (valoarea contabilă): 0 0  0 

        - valoarea justă 0 0 0 

        - valoarea de piață 0 0 0 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 0 0 0 

     b) obligațiuni (valoarea contabilă): 0 0 0 

        - valoarea justă 0 0 0 

        - valoarea de piață 0 0 0 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 0 0 0 

    c) altele - pe grupe de grup (valoare contabilă): 0 0 0 

        - valoarea justă 0 0 0 

        - valoarea de piață 0 0 0 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 0 0 0 

C. Cu transferabilitate nelimitată, necotate pe piața 
reglementată (valoarea contabilă) 

5 012 5 272 6 968 
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    a) acțiuni (valoarea contabilă): 0 123 123 

        - valoarea justă 0 123 123 

        - valoarea de piață 0 123 123 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 0 123 123 

    b) obligațiuni (valoarea contabilă): 1 789 1 303 1 429 

        - valoarea la costul amortizat 1 789 1 303 1 429 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 1 896 1 259 1 350 

    c) împrumuturile acordate: 402 0 0 

        - valoarea la costul amortizat 402 0 0 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 399 0 0 

    d) numerar în conturi și conturi: 2 821 3 846 5 416 

        - valoarea justă 2 821 3 846 5 416 

        - valoarea de piață 2 821 3 846 5 416 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 2 821 3 846 5 416 

D. Cu transferabilitate limitată (valoarea contabilă) 0 0 0 

    a) acțiuni și acțiuni (valoarea contabilă): 0 0 0 

        - valoarea justă 0 0 0 

        - valoarea de piață 0 0 0 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 0 0 0 

    b) obligațiuni (valoarea contabilă): 0 0 0 

        - valoarea justă 0 0 0 

        - valoarea de piață 0 0 0 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 0 0 0 

    c) altele - pe grupe de grup (valoare contabilă): 0 0 0 

        - valoarea justă 0 0 0 

        - valoarea de piață 0 0 0 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 0 0 0 

Valoare în funcție de prețurile de cumpărare, total 9 519 5 105 8 779 

Valoare la începutul perioadei, împreună 9 229 8 650 8 990 

Corecțiile care actualizează valoarea împreună -269 -596 -129 

Suma contabilă, totală 9 024 9 229 8 650 
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NUMERARUL ȘI ALTE ACTIVE PENTRU MONEY (STRUCTURA 
CURRENȚEI) 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) în moneda poloneză 1 916 3 802 5 386 

b) în valută străină (după valută și după conversie în PLN) 905 44 30 

b1. unitate / monedă în mii. RON 994 50 31 

       după conversie în mii. PLN 905 44 30 

alte monede în mii. PLN 0 0 0 

Numerar și alte active în numerar 2 821 3 846 5 416 

 

Modificări ale valorii juste a activelor și pasivelor financiare 

 

Comparația valorii contabile a activelor și pasivelor financiare cu valoarea lor justă este următoarea (situația include toate activele 

și pasivele financiare, indiferent dacă acestea sunt recunoscute la costul amortizat sau la valoarea justă în situațiile financiare): 

 

Clasa instrumentului financiar 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Valoare 
justă 

Suma 
contabilă 

Valoare 
justă 

Suma 
contabilă 

Valoare 
justă 

Suma 
contabilăwa 

Active: 10 085 10 085 9 261 9 261 8 666 8 666 

împrumut 402 402 0 0 0 0 

Creanțe din livrări și servicii și 
altele 

938 938 32 32 16 16 

Instrumente financiare derivate 0 0 0 0 0 0 

Titluri de creanță 1 789 1 789 1 303 1 303 1 429 1 429 

Acțiuni ale societăților cotate la 
bursă 

4 012 4 012 3 957 3 957 1 682 1 682 

Alte acțiuni consolidate la nivelul 
grupului de capital INC S.A. 

123 123 123 123 123 123 

Unități de fonduri de investiții 0 0 0 0 0 0 

Alte clase de alte active financiare 0 0 0 0 0 0 

Numerar și echivalente de numerar 2 821 2 821 3 846 3 846 5 416 5 416 

Pasive: 37 37 1 1 18 18 

Împrumuturi în contul de împrumut 0 0 0 0 0 0 

Overdraft 0 0 0 0 0 0 

împrumut 0 0 0 0 0 0 

Titluri de creanță 0 0 0 0 0 0 

Leasing financiar 0 0 0 0 0 0 

Instrumente financiare derivate 0 0 0 0 0 0 

Obligații pentru livrări și servicii și 
altele 

37 37 1 1 18 18 

 

Transferuri între valoarea justă a instrumentelor financiare 
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Tabelul de mai jos prezintă activele și datoriile financiare recunoscute în situațiile financiare individuale la valoarea justă, clasificate 

la un nivel specificat în ierarhia valorii juste: 

Clasa instrumentului financiar Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 
Valoarea justă 

totală 

La 31/12/2018 

Active 

Acțiuni ale societăților cotate la bursă 4 012 0 0 4 012 

Unități de fonduri de investiții 0 0 0 0 

Instrumente derivate de tranzacționare 0 0 0 0 

Instrumente financiare derivate de acoperire a 
riscului 

0 0 0 0 

Alte clase de alte active financiare 0 0 0 0 

Activele împreună 4 012 0 0 4 012 

Pasive: 

Instrumente derivate de tranzacționare 0 0 0 0 

Instrumente financiare derivate de acoperire a 
riscului 

0 0 0 0 

Titlurile de creanță sunt evaluate la valoarea justă 0 0 0 0 

Împrumuturile sunt evaluate la valoarea justă 0 0 0 0 

Angajamente împreună 0 0 0 0 

Valoarea justă netă 4 012 0 0 4 012 

 

Clasa instrumentului financiar Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 
Valoarea justă 

totală 

La 31/12/2017 

Active: 

Acțiuni ale societăților cotate la bursă 3 957 0 0 3 957 

Unități de fonduri de investiții 0 0 0 0 

Instrumente derivate de tranzacționare 0 0 0 0 

Instrumente financiare derivate de acoperire a 
riscului 

0 0 0 0 

Alte clase de alte active financiare 0 0 0 0 

Activele împreună 3 957 0 0 3 957 

Pasive: 

Instrumente derivate de tranzacționare 0 0 0 0 

Instrumente financiare derivate de acoperire a 
riscului 

0 0 0 0 

Titlurile de creanță sunt evaluate la valoarea justă 0 0 0 0 

Împrumuturile sunt evaluate la valoarea justă 0 0 0 0 
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Angajamente împreună 0 0 0 0 

Valoarea justă netă 
3 957 0 0 3 957 

 

Clasa instrumentului financiar Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 
Valoarea justă 

totală 

La 31/12/2016 

Active: 

Acțiuni ale societăților cotate la bursă 1 682 0 0 1 682 

Acțiuni, acțiuni ale societăților necotate * 0 0 0 0 

Unități de fonduri de investiții 0 0 0 0 

Instrumente derivate de tranzacționare 0 0 0 0 

Instrumente financiare derivate de acoperire a 
riscului 

0 0 0 0 

Alte clase de alte active financiare 0 0 0 0 

Activele împreună 1 682 0 0 1 682 

Pasive: 

Instrumente derivate de tranzacționare 0 0 0 0 

Instrumente financiare derivate de acoperire a 
riscului 

0 0 0 0 

Titlurile de creanță sunt evaluate la valoarea justă 0 0 0 0 

Împrumuturile sunt evaluate la valoarea justă 0 0 0 0 

Angajamente împreună 0 0 0 0 

Valoarea justă netă 1 682 0 0 1 682 

 

 

Nota nr 11 

DECLARAȚII PRIVIND CONTURILE PE TERMEN SCURT 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) cheltuieli preplătite, inclusiv: 1 2 0 

      - abonament 1 1 0 

      - Licența Sage Symfonia Handel 0 1 0 

b) alte angajamente 0 0 0 

Plata anticipată pe termen scurt, total 1 2 0 

 

Nota nr 12 

CAPITALUL DE CAPITAL (STRUCTURĂ) la data de 31.12.2018 

Seria / 
emisiunea 

Tipul de 
acțiuni 

Tipul de preferință 
a acțiunilor 

Tipul de 
restricție 
privind 

drepturile la 
acțiuni 

Număr de 
acțiuni 

Numărul lotului / 
emisiunii după 

valoarea 
nominală 

Metoda de 
acoperire a 
capitalului 

Data 
înregistrării 

Dreptul la 
dividend (de 

la data) 

A înregistrat 
cu privire la vot 
- 1 acțiune 2 voturi 

lipsă 1 000 000 500 000,00 numerar 26.06.2014 26.06.2014 
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B purtător lipsă lipsă 1 003 666 501 833,00 numerar 29.01.2015 01.01.2015 

B2 purtător lipsă lipsă 275 000 137 500,00 numerar 14.05.2015 01.01.2015 

C purtător lipsă lipsă 795 991 397 995,50 numerar 14.05.2015 01.01.2015 

D purtător lipsă lipsă 711 439 355 719,50 numerar 31.07.2015 01.01.2015 

B3 purtător lipsă lipsă 116 667 58 333,50 numerar 18.10.2016 01.01.2016 

E purtător lipsă lipsă 300 000 150 000,00 numerar 30.10.2018 01.01.2018 

Numărul de acțiuni împreună 4 202 763         

Capitalul social, total 2 101 381,50 zł 

Valoarea nominală a acțiunilor = 0,50 PLN 

 

STRUCTURA CAPITALULUI DE OFERTARE LA ZIUA SEMNĂRII 
SITUAȚIILOR FINANCIARE 

Numărul de 
acțiuni (bucăți) 

Ponderea în 
capital 

Ponderea în 
voturi 

Capital (mii 
PLN) 

INC S.A. 1 053 708 25,07% 39,47% 527 

alți acționari 3 149 055 74,93% 60,53% 1 575 

împreună 4 202 763 100,000% 100,000% 2 101 

 

Nota nr 13 

CAPITALUL DE CAPITAL 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) din vânzarea de acțiuni peste valoarea lor nominală, netă 
cu costurile de emisiune și după acoperirea pierderilor din 
anii anteriori 

6 061 5 488 6 188 

b) creat prin lege 0 0 0 

c) creat în conformitate cu statutul / contractul, dincolo de 
valoarea legală (minimă) cerută de lege 

0 0 0 

d) plățile acționarilor / acționarilor 0 0 0 

e) altele (după tip) 1 105 766 0 

    - rezultat divizat din anii precedenți 1 105 766 0 

Capital suplimentar, împreună 7 166 6 254 6 188 

 

Nota nr 14 

CAPITALUL DE CAPITAL 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) creat prin lege 0 0 0 

b) creat în conformitate cu statutul / contractul 0 0 0 

c) altele (după tip) 700 700 0 

   - programul de răscumpărare a acțiunilor 700 700 0 

Capitalul rezervei, total 700 700 0 

 

Nota nr 15 

MODIFICAREA REZERVĂRII PENTRU FISCALĂ DE VENITURI 
DEFERATE 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

1. Rezerva la impozitul amânat la începutul perioadei, 
incluzând: 

28 15 0 

a) se încadrează în rezultatul financiar 0 0 0 

b) facturate la capitalurile proprii 0 0 0 
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c) recunoscute ca fond comercial sau fond comercial negativ 0 0 0 

2. Cresterea 15 13 15 

a) se încasează la rezultatul financiar al perioadei din 
diferențele temporare pozitive (datorate) 

15 13 15 

    - evaluarea investițiilor 0 0 0 

    - diferențe în ratele de depreciere 0 0 0 

    - evaluarea creditelor și a obligațiunilor (dobândă) 15 13 15 

    - altele 0 0 0 

b) facturate la capitalurile proprii în legătură cu diferențe 
temporare pozitive (datorate) 

0 0 0 

    - evaluarea investițiilor 0 0 0 

c) se încadrează în fondul comercial sau fondul comercial 
negativ în legătură cu diferențele temporare pozitive 
(datorate) 

0 0 0 

3. Reduceri 0 0 0 

a) facturate la rezultatul financiar al perioadei datorate 
diferentelor temporare pozitive (datorate) 

0 0 0 

    - evaluarea investițiilor 0 0 0 

    - evaluarea împrumuturilor și a obligațiunilor 0 0 0 

    - altele 0 0 0 

b) facturate la capitalurile proprii în legătură cu diferențe 
temporare pozitive (datorate) 

0 0 0 

    - evaluarea investițiilor 0 0 0 

c) se încadrează în fondul comercial sau fondul comercial 
negativ în legătură cu diferențele temporare pozitive 

0 0 0 

4. Soldul rezervelor datorate impozitului amânat la sfârșitul 
perioadei, total 

43 28 15 

a) se încadrează în rezultatul financiar 43 28 15 

b) facturate la capitalurile proprii 0 0 0 

c) recunoscute ca fond comercial sau fond comercial negativ 0 0 0 

 

Nota nr 16 

RASPUNSURI PE TERMEN SCURT 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) către filiale 0 0 0 

b) către entități controlate în comun 0 0 0 

c) entităților asociate 0 0 0 

d) unui investitor semnificativ 0 0 0 

e) către societatea-mamă 0 0 0 

f) altor entități 37 0 18 

      - împrumuturi și împrumuturi, 0 0 0 
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      - pentru emiterea de titluri de creanță 0 0 0 

- pentru dividende 24 0 0 

      - alte datorii financiare, 0 0 0 

      - pentru livrări și servicii, cu o perioadă de scadență: 1 0 2 

         - până la 12 luni 1 0 2 

         - peste 12 luni 0 0 0 

      - avansurile primite pentru livrări 0 0 0 

      - bilete la ordin 0 0 0 

      - pentru impozite, taxe, asigurări și alte beneficii 12 1 16 

      - pentru remunerare 0 0 0 

      - altele (după tip) 0 0 0 

         - inclusiv: angajamente pentru achiziționarea de active 
financiare 

0 0 0 

         - inclusiv: pasive datorate leasingului financiar 0 0 0 

         - inclusiv: plăți în avans pentru subvenții 0 0 0 

         - din care: datorii de asigurare 0 0 0 

g) fonduri speciale (după titlu) 0 0 0 

      - ZFŚS 0 0 0 

Datorii pe termen lung, total 37 1 18 

 

RASPUNSURI PE TERMEN SCURT 
(STRUCTURA CURRENȚEI) 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) în moneda poloneză 37 1 18 

b) în valută străină (după valută și după conversie în PLN) 0 0 0 

Datorii pe termen lung, total 37 1 18 

 

Nota nr 17 

ALTE CALCULĂRI INTER-SECURITATE 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) angajamentele pasive ale costurilor 6 12 11 

     - pe termen lung (după titlu) 0 0 0 

     - pe termen scurt (după titlu) 6 12 11 

        - rezerva pentru costuri 6 12 11 

Alte angajamente, total 6 12 11 

 

Nota nr 18 

FLUXURILE DE TOTAL DIN ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE 
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 



 

   

   68 | C A R P A T H I A  C A P I T A L  S . A .       

I. Profitul (pierderea) înainte de impozitare 457 818 971 

II. Corectări împreună -435 -888 -951 

1. Amortizarea 0 0 0 

2. Profiturile (pierderile) datorate diferențelor de curs valutar 4 2 5 

3. Dobânzi și acțiuni în profituri (dividende) 233 -85 -79 

4. Profitul (pierderile) din activitățile de investiții -666 -804 -877 

5. Modificarea provizioanelor 0 0 0 

6. Modificarea plăților anticipate -6 -1 0 

7. Alte ajustări 0 0 0 

III. Modificări ale capitalului circulant -44 -18 -9 

IV. Impozitul pe venit plătit -78 -219 177 

V. Fluxul de numerar net din activitățile de exploatare -100 -307 -166 

 

 

Nota 19 

Natura și amploarea riscului care decurge din instrumentele financiare 

 

Riscul rezultat din instrumentele financiare este riscul de pierdere din cauza modificărilor prețurilor 

instrumentelor de capitaluri proprii, care rezultă din pozițiile deschise ale instrumentelor financiare (inclusiv 

acțiunile, drepturile la acțiuni, drepturile de preferință), pozițiile deschise în contractele futures și alte poziții 

deschise care rezultă din tranzacțiile nestandardizate acceptate de Consiliul de administrație. 

Emitentul a identificat riscurile și căile de a minimiza posibilele pierderi legate de apariția acestora sunt 

descrise în Raportul Consiliului de Administrație privind operațiunile din secțiunea "Descrierea factorilor 

de risc la care este expus Emitentul" 

 

Explicații suplimentare 

 

1. Nu au existat și nu există garanții și datorii contingente garantate asupra activelor Societății. 

 

2. Tranzacții cu entități afiliate 

 

Tranzacții cu entitatea mamă INC S.A. Creanțe (PLN) Pasive (PLN) 

Acord privind vânzarea titlurilor de acțiuni  153 600,00 

Acord privind vânzarea titlurilor de acțiuni  206 400,00 

Contract preliminar de achiziționare condiționată  274 286,00 

Contract preliminar de achiziționare condiționată  45 533,53 

Contract preliminar de achiziționare condiționată  251 712,00 

Contract preliminar de achiziționare condiționată  308 000,00 
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Tranzacții cu entitatea mamă INC S.A. Venituri (PLN) Costuri (PLN) 

Contract de închiriere (sediul companiei)  12 000,00 

 

Tranzacții cu o entitate asociată 
Dom Maklerski INC S.A. 

Venituri (PLN) Costuri (PLN) 

Oferirea de instrumente financiare  114 955,45 

acceptarea și transferarea comenzilor de  
cumpărare 

 21 440,00 

 

Toate tranzacțiile cu entități afiliate au fost efectuate în condiții de piață. 

 

3. Nu există acorduri cu antreprenorii în care Compania nu a îndeplinit condițiile contractului 

 

4. Ratele dobânzilor pentru titlurile de împrumut achiziționate și creditele acordate. 

 

Obligațiuni acoperite Interes Comentarii 

Moto44 S.A.  7,00%  

Remedis S.A.  4,50%  

The Yachting Club 0,00% Obligațiuni convertibile 

 

Împrumuturi acordate Interes Comentarii 

GenXone S.A.  5,00%  

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark SA 3,00%  
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RAPORTUL AUDITORULUI  
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STATUTUL SOCIETĂŢII  

CARPATHIA  CAPITAL  ALTERNATYWNA  SPÓŁKA INWESTYCYJNA  

SPÓŁKA AKCYJNA 

CU SEDIUL ÎN POLONIA  

TEXT CODIFICAT  

 

 

 
Statutul Societăţii 

CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA 
INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA 

cu sediul în Polonia 
text codificat 

 
PREVEDERI GENERALE 
 

§ 1 
 

1. Denumirea societăţii este: CARPATHIA 
CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA 
INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna. 

2. Societatea poate folosi abrevierea firmei: 
CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA 
SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.  

3. Sediul societăţii este oraşul Poznań. 
4. Societatea activează pe teritoriul Republicii 

Polone şi în străinătate. 
5. Societatea poate înfiinţa filiale, sucursale şi 

birouri pe teritoriul Republicii Polone şi în 
afara graniţelor ei.  

6. Durata Societăţii este nelimitată. 
7. Fondatorul Societăţii este INC S.A. cu sediul 

în Poznań. 
 
COMPANIA SOCIETĂŢII 
 

§ 2 
 

1. Obiectul activităţii Societăţii este:  
a) administrarea unei societăţi de 
investiţii alternative în sensul legii privind 
fondurile de investiţii şi administrarea 
fondurilor de investiţii alternative (respectiv JO 
din 2018 poz. 1355 cu modif. ult. „Legea”) 
care constau cel puţin în administrarea 
portofoliilor de investiţii ale Societăţii, 
gestionarea riscului şi introducerea Societăţii 
pe piaţă în sensul Legii,   
b) colectarea activelor de la mai mulţi 
investitori în scopul plasării lor în interesul 
acelor investitori în conformitate cu politica de 
investiţii a Societăţii.   

2. Obiectul activităţii Societăţii conform PKD 
(Clasificarea Poloneză a Activităţilor 
Economice) este:  

- (64.30.Z) Activitatea trusturilor, fondurilor şi 
instituţiilor financiare similare; 

- (66.30.Z)Activitatea legată de administrarea 
fondurilor; 
3. Dacă pentru întreprinderea unui anumit tip de 

activitate prevederile legale necesită o  
concesie sau o altă autorizaţie, Societatea 
este obligată să obţină concesia sau 
autorizaţia relevantă.  

4.  Dacă prevederile legii impun obligaţia deţinerii 
unor autorizaţii profesionale corespunzătoare  
pentru executarea unui anumit tip de 
activitate, Societatea este obligată să asigure 
că acţiunile din cadrul activităţii vor fi 
executate direct de către o persoană care 
deţine astfel de autorizaţii profesionale.   

5.  Societatea poate înfiinţa printre altele filiale, 
sucursale şi departamente în ţară şi în 
străinătate, se poate asocia cu alte societăţi, 
cooperative şi organizaţii economice, şi de 
asemenea poate achiziţiona sau vinde printre 
altele acţiuni şi părţi sociale la alte societăţi.  

 
 

CAPITALUL SOCIAL ŞI ACŢIUNILE   
 

§ 3 

 
1. Capitalul social se ridică la nu mai puţin decât 

2.101.381,50 zl şi nu mai mult decât 

2.851.381,50 zl şi se împarte în: 

a) (un milion) de acţiuni nominative seria A 

privilegiate în ceea ce priveşte votul, în felul în 

care pentru fiecare acţiune revin două voturi 

cu valoarea nominală de câte 0,50 zl 

(cincizeci de groşi) fiecare, plătiţi în numerar, 

b) 1.003.666 (un milion trei mii şase sute şaizeci 

şi şase) de acţiuni ordinare seria B la purtător, 

cu valoarea nominală de câte 0,50 zl 

(cincizeci de groşi) fiecare, plătiţi în numerar,     

c) 275.000 (două sute şaptezeci şi cinci de mii) 

de acţiuni ordinare seria B la purtător, cu 

valoarea nominală de câte 0,50 zl (cincizeci 

de groşi) fiecare, plătiţi în numerar,   

d) 116.667 (o sută şaisprezece mii şase sute 

şaizeci şi şapte) de acţiuni ordinare seria B3 
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la purtător, cu valoarea nominală 0,50 zl 

(cincizeci de groşi) fiecare, plătiţi în numerar,    

e) 795.991 (şapte sute nouăzeci şi cinci de mii 

nouă sute nouăzeci şi unul) de acţiuni 

ordinare seria C la purtător, cu valoarea 

nominală de câte 0,50 zl (cincizeci de groşi) 

fiecare, plătiţi în numerar,    

f) 711.439 (şapte sute unsprăzece mii patru 

sute treizeci şi nouă)  de acţiuni nominale 

seria D la purtător cu valoarea nominală 0,50 

zl (cincizeci de groşi) fiecare, plătiţi în 

numerar,  

g) 300.000 (trei sute de mii)  de acţiuni ordinare 

seria E la purtător cu valoarea 0,50 zl 

(cincizeci de groşi) fiecare, plătiţi în numerar,   

h) nu mai mult decât 1.500.000 de acţiuni 

ordinare seria F la purtător cu valoarea 

nominală 0,50 zl (cincizeci de groşi) fiecare, 

plătiţi în numerar.   

1. Acţiunile nominative seria A sunt privilegiate 
în ceea ce priveşte votul; fiecare deţinând 
două voturi.  

2. Acţiunile nominative seria A pot fi convertite 
în acţiuni la purtător, totuşi acest lucru poate 
avea loc abia după 1 ianuarie 2016. În cazul 
convertirii acţiunilor în acţiuni la purtător, 
acestea îşi pierd privilegiul. Acordul pentru 
convertirea acţiunilor nominative în acţiuni la 
purtător şi-l exprimă Consiliul de 
Supraveghere, în timp ce un acţionar care 
solicită convertirea acţiunilor nominative în 
acţiuni la purtător este obligat să plătească în 
favoarea Societăţii suma care reprezintă 
diferenţa între pretul de emisiune  pentru 
care a preluat acţiunile seriei A, şi preţul de 
emisiune al acţiuniilor seriei următoare, dacă 
acesta a fost emis de către Societate.  

3. Societatea poate majora capitalul social pe 
calea emisiunii unor noi acţiuni (nominative şi 
la purtător) emise pentru contribuţii în 
numerar sau pentru contribuţii în natură, sau 
pe calea majorării valorii nominale a tuturor 
acţiunilor deja emise.  Pe baza prevederilor 
care reies din codul societăţilor comerciale 
capitalul social poate fi majorat din fondurile 
Societăţii. Acţiunile emise pentru 
contribuţiile în numerar ar trebui să fie plătite 
în întregime înainte de înregistrarea majorării 
capitalului social.    

4. Acţiunile pot fi răscumpărate cu acordul 
acţionarului pe calea achiziţionării lor de 
către Societate (răscumpărare voluntară).   

5. Societatea poate emite obligaţiuni 
convertibile sau obligaţiuni cu bon de 
subscriere.   

 
§ 4 

 
1. În termen de până la 31 martie două mii 

şaptesprezece (31.03.2017 r.)  Consiliul de 
Administraţie este autorizat pentru majorarea 
capitalului social al Societăţii cu o sumă nu 
mai mare de  375.000 zl (trei sute şaptezeci şi 
cinci de mii) (capital ţintă). 

2. În limitele capitalului ţintă Consiliul de 
Administraţie este autorizat să efectueze 
majorări ulterioare de capital social al 
Societăţii pe calea ulterioarelor emisiuni de 
acţiuni, efectuate în cadrul ofertelor private 
sau publice.   

3. Consiliul de Administraţie poate emite acţiuni 
exclusiv în schimbul contribuţiilor în numerar.  

4. Preţul de emisiune a acţiunilor în cadrul 
capitalului ţintă nu poate fi mai mic decât 
media aritmetică exprimată de volumul 
cursului acţiunilor cotate în cifra de afaceri 
organizată  din perioada de 6 luni care 
precedă adoptarea rezoluţiei privind 
emisiunea acţiunilor în cadrul capitalului ţintă, 
însă în orice caz nu mai mic decât cel mai 
mare preţ de emisiune a acţiunilor din oricare 
ofertă privată sau publică anterioară adoptării 
rezoluţiei privind emisiunea acţiunilor în cadrul 
capitalului ţintă. În cazul în care acţiunile 
societăţii nu vor fi obiectul tranzacţiei în 
tranzacţia organizată,  preţul de emisiune a 
acţiunilor nu poate fi mai mic decât cel mai 
mare preţ de emisiune a acţiunilor din oricare 
ofertă privată sau publică anterioară adoptării 
rezoluţiei privind emisiunea acţiunilor în cadrul 
capitalului ţintă; şi dacă  nu au fost 
desfăşurate alte emisiuni de acţiuni – decât 
valoarea nominală.   

5. Adoptarea de către Consiliul de Administraţie 
a rezoluţiei privind emisiunea acţiunilor în 
cadrul capitalului ţintă necesită o rezoluţie 
anterioară a Consiliului de Supraveghere de 
acceptare a emisiunii respective şi de 
aprobare a preţului emisiunii acţiunilor.   

6. Consiliul de Administrare cu acordul 
Consiliului de Supraveghere poate  să 
excludă în totalitate sau parţial drept de 
preferinta la subscriere referitor la fiecare 
majorare a capitalului social în limitele 
capitalului ţintă.    

 
 
 

§ 5 
 

1. Acţionarul INC S.A. cu sediul în Poznań 
(„Acţionar Autorizat”), atâta timp cât va deţine 
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cel puţin o acţiune în Societate, va fi autorizat 
personal pentru a numi şi a revoca mai mult 
de o jumătate din membri Consiliului de 
Supraveghere, în special:    

a. 2 membri ai Consiliului de 
Supraveghere, în cazul în care 
Consiliul de Supraveghere se 
compune din trei persoane;   

b. 3 membri ai Consiliului de 
Supraveghere, în cazul în care 
Consiliul de Supraveghere se 
compune din patru sau cinci 
persoane, 

şi să desemneze Preşedintele Consiliului de 
Supraveghere din rândul membrilor 
Consiliului de Supraveghere.   

2. Numirea sau revocarea membrului Consiliului 
şi desemnarea Preşedintelui va avea loc în 
formă scrisă cu semnătură legalizată notarial. 
Dreptul de a revoca un membru al Consiliului 
de Supraveghere se referă doar la membrul 
Consiliului numit anterior în modul indicat mai 
sus.   

3. Numirea sau revocarea poate avea loc de mai 
multe ori pe durata unui mandat  

4. În cazul în care pe durata unui anumit mandat 
din Consiliul de Supraveghere nu există  de 
persoane numite  de către Acţionarul 
Autorizat în numărul stabilit în alin.1 prezentul 
mandat al Consiliului de Supraveghere se 
încheie cu data în care Acţionarul respectiv se 
foloseşte de autoritatea sa.    

5. Acţionarul INC S.A. cu sediul în Poznań 
(„Acţionar Autorizat”), atâta timp cât va deţine 
cel puţin o acţiune seria A în Societate va fi 
astfel autorizat personal să numească şi să 
revoce Preşedintele şi Vicepreşedintele 
Consiliului de Administrare a Societăţii. 
Paragrafele de mai sus se aplică 
corespunzător procedurii de numire.   

 
ORGANELE SOCIETĂŢII 
 

§ 6 
 
Organele Societăţii sunt: 

1. Consiliul de Administraţie al Societăţii, 
2. Consiliul de Supraveghere, 
3. Adunarea Generală 

 
A. Consiliul de Administraţie  
 

§ 7 
1. Consiliul de Administraţie se compune din 

unul până la patru membri şi este alcătuit din 
Preşedinte, Vicepreşedinte şi Membrii 
Consiliului de Administraţie.   

2. Membrii Consiliului de Administraţie sunt 
numiţi şi revocaţi de Consiliul de 

Supraveghere sub rezerva alienatelor de mai 
jos.   

3. Preşedintele şi Vicepreşedintele Consiliului 
de Administraţie a Societăţii sunt numiţi şi 
revocaţi de către Acţionarul Autorizat. Membrii 
Consiliului de Administraţie sunt numiţi de 
Consiliul de Supraveghere. În cazul în care  
postul de Preşedinte sau Vicepreşedinte al 
Consiliului de Administraţie rămâne  vacant 
mai mult de o lună de zile, dreptul de a numi 
Preşedintele şi Vicepreşedintele Consiliului 
de Administraţie este preluat de  Consiliul de 
Supraveghere.   

4. Revocarea Preşedintelui şi Vicepreşedintelui 
Consiliului de Administraţie poate avea loc 
doar din motive importante, printre care:  

a. Constatarea printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă a unei 
activităţi făcute în detrimentul 
Societăţii,   

b. Încetarea permanentă a îndeplinirii 
obligaţiilor sale cu excepţia cazului 
când incapacitatea de a îndeplini 
obligaţiile are loc din cauza care nu 
depind de un membru al Consiliului 
de Administraţie,   

c. Aflarea Societăţii în stare de 
insolvabilitate în sensul art. 11 Legea 
privind falimentul.    

5. Din motivele  indicate mai sus, membrii 
Consiliului de Administraţie pot fi revocaţi de 
asemenea de către Adunarea Generală, cu o 
majoritate de voturi de 3/4, prin prezenţa a cel 
puţin 3/4  din capitalul social.    

6. În relaţiile cu membrii Consiliului de 
Administraţie  inclusiv la încheierea 
contractelor, Societatea este reprezentată de 
către Preşedintele Consiliului de 
Supraveghere sau de către un alt membru al 
Consiliului de Supraveghere indicat de către 
Consiliul.  

7. Durata unui mandat al Consiliului de 
Administraţie este  de cinci ani. În cazul unui 
Consiliu compus din mai multe persoane, 
mandatul este comun.  

8. Mandatele membrilor Consiliului de 
Administraţie expiră la data în care are loc 
Adunarea Generală care aprobă raportul  
Consiliului de Administraţie din activitatea 
Societăţii şi raportul financiar din ultimul an 
întreg al  mandatului lor. 

9. Preşedintele, Vicepreşedintele şi Membrii 
Consiliului de Administraţie pot fi numiţi din 
nou pe un mandat următor. 

 
§ 8 

 

1. Consiliul de Administraţie gestionează afacerile 
Societăţii şi o reprezintă.  
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2. Activităţile Consiliului de Administraţie sunt 
conduse de către Preşedintele Consiliului de 
Administraţie. 

3. Consiliul de Administraţie adoptă decizii sub 
forma de rezoluţii cu majoritate absolută de 
voturi. În cazul unui număr egal de voturi, votul 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie este 
decisiv.    

4. Principiile detaliate de funcţionare a Consiliului 
de Administraţie a Societăţii sunt specificate de 
Regulamentul adoptat de către Consiliul de 
Supraveghere. Consiliul de Supraveghere 
stabileşte principiile conform cărora se 
remunerează membrii Consiliului de 
Administraţie.      

 
§ 9 

 
Preşedintele şi Vicepreşedintele Consiliului de 
Administraţie au dreptul de a reprezenta Societatea în 
mod individual. Un membru al Consiliului de 
Administraţie reprezintă Societatea împreună cu 
celălalt membru al Consiliului sau cu un mandatar.   
 

§ 10 
 
Un membru al Consiliului de Adminitraţie nu poate să 
se ocupe fără acordul Consiliului de Supraveghere de 
interesele concurente de asemenea nici nu poate să 
participe într-o societate concurentă în calitate de 
asociat al societăţii civile, sau al unui parteneriat, sau 
ca membru al organului societăţii de capitaluri sau să 
participe la o altă persoană juridică  concurentă în 
calitate de membru al organulului. Această interdicţie 
include de asemenea participarea într-o societate 
concurentă de capitaluri, în cazul deţinerii de către un 
membru al consiliului de administraţie a cel puţin 10% 
din părţile sociale sau acţiunile din aceasta sau a 
dreptului de numire a cel puţin unuia dintre membrii 
consiliului de administraţie. 
 
B. Consiliul de Supraveghere 
 

§ 11 
 

1. Consiliul de Supraveghere este un organ 
permanent de supravegere a activităţii 
Societăţii pe Acţiuni.   

2. Consiliul de Supraveghere funcţionează pe 
baza prevederilor Codului societăţilor civile şi 
a Statutului Societăţii care precizează  în 
special alcătuirea sa şi competenţele, precum 
şi pe baza Regulamentului adoptat de către 
Adunarea Generală, specificând organizarea 
şi modul de desfăşurare a activităţilor de către 
Consiliu.   

3. Consiliul se compune din trei până la 5 
membri care sunt aleşi de către Adunarea 
Generală sub rezerva art. 5 alin.1 al Statutului. 

4. Un mandat al Consiliului de Supraveghere 
durează 5 ani.   

5. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt 
numiţi pe perioada unui mandat comun  

6. Mandatele membrilor Consiliului expiră în 
data în care are loc adunarea generală  care 
aprobă raportul financiar pentru ultimul 
exerciţiu financiar al funcţiei lor şi în alte cazuri 
specificate în Codul societăţilor comerciale.   

7. Membrii Consiliului de Supravegere pot fi 
numiţi din nou pentru un mandat ulterior.   

 
§ 12 

 
1. Membrii Consiliului de Supraveghere îşi 

îndeplinesc drepturile şi obligaţiile personal şi 
în mod colectiv.  

2. Membrii Consiliului de Supraveghere primesc 
remuneraţia stabilită pe un anumit an de către 
Adunarea Generală.    

 
§ 13 

 
1. Consiliul exercită o supraveghere asupra 

activităţii Societăţii în toate domeniile activităţii 
sale. Fiecare membru al Consiliului ar trebui 
înainte de toate să aibă în vedere interesele 
Societăţii.  

2. În competenţa Consiliului intră: 

a) să îşi exprime acordul pentru achiziţionarea 
sau vinderea de către Societate a imobilelor, 
utilizarea uzufructului perpetuu sau a unei 
părţi din imobil.       

b) selectarea unui auditor statutar care să 
desfăşoare o expertiză asupra situaţiei 
financiare a Societăţii, la selectarea 
auditorului statutar Consiliul  de 
Supraveghere ar trebui să ia în considerare  
dacă există circumstanţe care limitează 
independenţa sa în executarea acestei 
sarcini; schimbarea auditorului statutar ar 
trebui să aibă loc cel puţin o dată la cinci ani; 
prin schimbarea auditorului statutar se 
înţelege de asemenea schimbarea persoanei 
care efectuează expertiza; în plus  Societatea 
nu ar trebui să folosească serviciile aceleiaşi 
entităţi care execută expertiza pe o perioadă 
mai lungă de timp;    

c)  numirea şi revocarea Consiliului de 
Administraţie a Societăţii;   

d) încheierea  de contracte cu membri ai 
Consiliului de Administraţie;  
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e) reprezentarea Societăţii în litigii cu membri ai 
Consiliului de Administraţie;    

f) stabilirea remuneraţiei pentru membrii 
Consiliului de Administraţie  

g) suspendarea din motive importante  a 
membrilor Consiliului de Administraţie din 
anumite sau din toate activităţile; 

h) delegarea unor membri ai Consiliului de 
Supraveghere pentru executarea temporară 
a activităţilor membrilor Consiliului de 
Administraţie care nu îşi pot îndeplini 
funcţiile lor;   

i) adoptarea regulamentului Consiliului de 
Administraţie a Societăţii;   

j) depunerea unor cereri la Consiliul de 
Administraţie a Societăţii privind convocarea 
adunării generale;   

k) convocarea unei adunări generale ordinare în 
cazul în care Consiliul de Administraţie a 
Societăţii nu o convoacă la termen;   

l) convocarea unei adunări generale 
extraordinare, dacă această convocare se 
consideră ca fiind recomandată.    

3. În competenţa Consiliului de Supraveghere 
intră de asemenea:   

a) numirea, în cazul în care Consiliul de 
Supraveghere consideră aceasta necesară, a 
membrilor săi precum şi a persoanelor din 
exterior, a Comitetului de Investiţie care va 
pregăti recomandări referitoare la efectuarea sau 
nefectuarea de investiţii în cazul investiţiilor cu o 
sumă mai mare de 200.000 zl.       
b) exprimarea acordului pentru efectuarea unei 
investiţii  cu o sumă care depăşeşte 600.000 zl sau 
de asemenea a unei investiţii faţă de care a fost 
emisă o recomandare negativă din partea 
Comitetului de Investiţie  
c) exprimarea acordului pentru efectuarea unei 
investiţii într-o singură societate şi în entităţiile 
sale  afiliate cu o sumă care depăşeşte 1.000.000 
zl sau 30% din valoarea Activelor sau de 
asemenea care depăşeşte cu 50% capitalul 
respectivei societăţi.   

 
§ 14 

 
1. Sedinţele Consiliului de Supraveghere vor 

avea loc în măsura necesară, nu mai puţin de 
3 ori pe an.   

2. Sedinţele Consiliului de Supraveghere vor 
avea loc la sediul Societăţii, exceptînd cazul 
în care va fi indicat în scris un alt loc pentru 

convocarea şedinţei Consiliului de 
Supraveghere.  

3. O şedinţă a Consiliului de Supraveghere 
poate avea loc fără o convocare formală care 
este menţionată mai sus, dacă toţi membrii 
Consiliului de Supraveghere îşi exprimă 
acordul pentru aceasta şi dacă niciunul ditnre 
ei nu ridică obiecţii privind ordinea de zi a 
şedinţei.   

4. Sedinţele Consiliului de Supraveghere sunt 
conduse de Preşedintele Consiliului de 
Supraveghere, iar în absenţa acestuia de 
Vicepreşedintele. În cazul absenţei în timpul 
şedinţei a Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui, 
conducătorul şedinţei este ales de Consiliul.   

5. Consiliul este competent pentru adoptarea de 
rezoluţii, dacă la şedinţă este prezentă cel 
puţin jumătate din membrii săi, şi toţi membrii 
au fost chemaţi. Rezoluţiile sunt trecute cu 
majoritatea absolută de voturi cu excepţia 
cazului în care Regulamentul Consiliului de 
Supraveghere prevede altfel.  

6. Consiliul de Supraveghere poate adopta 
rezoluţii în mod scris prin utilizarea mijloacelor 
de comunicare directă la distanţă. Rezoluţia 
este valabilă atunci când toţi membrii 
Consiliului de Supraveghere au fost înştiinţaţi 
privind conţinutul proiectului rezoluţiei şi  au 
putut vota asupra acesteia. 

7. Membrii Consiliului de Supraveghere pot lua 
parte la adoptarea rezoluţiilor de către consiliu 
acordându-şi votul în scris prin intermediul 
altui membru al consiliului de supraveghere.    

 
C. Adunarea Generală 
 

§ 15 
 

1. Adunarea Generală se reuneşte ca ordinară şi 
extraordinară.   

2. Adunarea Generală Extraordinară este 
convocată de Consiliul de Administraţie a 
Societăţii din iniţiativă proprie sau la cererea 
acţionarilor care reprezintă cel puţin 1/20 din 
capitalul social. Adunarea Generală 
Extraordinară poate fi convocată de 
asemenea de către Consiliul de 
Supraveghere sau de acţionari care 
reprezintă cel puţin ½ din capitalul social sau 
cel puţin ½ din numărul total de voturi din 
societate.   

3. Convocarea Adunării Generale Extraordinare 
ar trebui să aibă loc în două săptămâni de la 
data depunerii cererii.   

 
§ 16 

 
Adunarea Generală are loc la sediul Societăţii.   
 

§ 17 
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Fiecare acţiune la purtător oferă dreptul la un vot la 
Adunarea Generală a Acţionarilor. Acţiunile 
nominative seria A dau dreptul la două voturi la 
Adunarea Generală a Acţionarilor.  

§ 18 
 

1. Rezoluţiile Adunării Generale sunt adoptate 
cu majoritatea de voturi exceptând cazul în 
care prevederile legii sau prezentul Statut 
prevăd altfel.   

2. În cazul prevăzut în articolul 397 Codul 
societăţilor comerciale  pentru rezoluţia 
privind dizolvarea Societăţii este necesară o 
majoritate de ¾ din voturile date.  

3. Votarea este deschisă. Votul secret se aplică 
la cererea chiar şi a unui singur membru din 
cei prezenţi cu drept de vot.   

 
§ 19 

 
1. Adunarea Generală este deschisă de 

Preşedintele Consiliului de Supraveghere sau 
în lipsa acestuia de către un alt membru al 
Consiliului de Supraveghere,  după care 
dintre persoanele cu drept de vot se alege cel 
care va ţine adunarea.   În lipsa  acestor 
persoane Adunarea Generală este deschisă 
de Preşedintele Consiliului de Administraţie 
sau de către o persoană desemnată de 
respectivul Consiliu.   

2. Adunarea Generală adoptă regulamentul său 
specificând în special modul de desfăşurare a 
ordinei de zi.   

 
§ 20 

 
1. În competenţa Adunării Generale intră:   
1) examinarea şi aprobarea raportului Consiliului 

de Administraţie din activitatea societăţii sau 
a situaţiei financiare pentru exerciţiul financiar 
precedent,    

2) adoptarea unei rezoluţii privind repartizarea 
profitului sau acoperirea pierderilor,    

3) acordarea membrilor organelor societăţii 
descărcarea de gestiune din îndeplinirea 
obligaţiilor de către ei,    

4) toate hotărârile privind pretenţiile de reparare 
a pagubelor pricinuite de înfiinţarea Societăţii 
sau de desfăşurarea Consiliului de 
Administraţie sau de supraveghere,   

5) vânzarea companiei, precum şi închirierea 
companiei şi stabilirea dreptului de utilizare a 
acesteia,  

6) emisiunea de obligaţiuni convertibile sau cu 
bonuri de subscriere, şi emisiunea de garanţii 
de subscriere menţionate în art. 453 alin. 2 al 
Codului Societăţilor Comerciale precum şi 
reducerea sau anularea capitalului social,    

7) dizolvarea Societăţii,  

8) adoptarea regulamentului  ordinei de zi a 
Adunării Generale,  

9) numirea şi revocarea membrilor Consiliului de 
Supraveghere şi stabilirea remuneraţiei 
acestora,   

10) adoptarea regulamentului Consiliului de 
Supraveghere  

11) examinarea şi soluţionarea cererilor depuse 
de către Consiliul de Supraveghere sau de 
către Consiliul de Administraţie,    

12) alte chestiuni prevăzute de către Codul 
Societăţilor Comerciale sau de prezentul 
Statut.   

2. Pentru achiziţionarea, vânzarea, utilizarea 
uzufructului perpetuu sau a unei părţi dintr-un 
imobil nu este necesară o rezoluţie din partea 
Adunării Generale.   

 
PRINCIPII POLITICII DE INVESTIŢIE A SOCIETĂŢII  

 
§ 20a 

 
1. Obiectul activităţii Societăţii este colectarea 
activelor de la mai mulţi investitori în scopul investirii 
lor în interesul acelor investitori în conformitate cu 
politica de investiţii a Societăţii.       
2. Societatea acţionează în nume propriu şi în interes 
propriu.   
3. Obiectivul Societăţii este creşterea valorii Activelor 
Societăţii ca urmare  a creşterii valorii depozitelor.  
Societatea va realiza o politică de gestionare activă, 
ceea ce înseamnă, că gradul de implicare a Societăţii 
în categoriile distincte ale depozitelor va fi variabil şi 
va depinde de relaţia dintre ratele preconizate de 
rentabilitateşi riscul suportat.   
4. Societatea va face efortul să atingă obiectivul de 
investiţie înainte de toate prin investirea proprietăţilor 
Societăţii incluzând fondurile provenite din plăţile 
acţionarilor, drepturi dobândite şi beneficiile acestor 
drepturi („Active”) în depzitele menţionate în § 20b 
alin.1 al Statutului.  Societatea va realiza o politică de 
gestionare activă, ceea ce înseamnă, că gradul de 
implicare a Societăţii în special în categoriile distincte 
ale depozitelor va fi variabil şi va depinde de relaţia 
dintre ratele preconizate de rentabilitate şi riscul 
suportat.    
5. Societatea nu garantează  atingerea obiectivului de 
investiţie. Factorii principali de risc legaţi de activitatea 
de investiţie a Societăţii sunt:   
- riscul unei fluctuaţii mari a rezultatului financiar al 
Societăţii,    
-riscul asociat cu lipsa unei creşteri a valorii societăţilor 
de portofoliu sau falimentul societăţilor de portofoliu,   
-  riscul asociat cu lipsa de lichiditate a portofelului de 
investiţii,   
- riscul asociat cu lipsa procurării unor noi societăţi de 
portofoliu,   
- riscul apariţiei unor defecte juridice a societăţii de 
portofoliu sau a tranzacţiei de investiţii în societatea de 
portofoliu,   
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- riscul unei crize economice pe piaţa de capital,  
- riscul înrăutăţirii situaţiei macroeconomice în 
economie.  . 
 

§20b 
 
1. Societatea poate investi Activele în:  
1) părţi sociale sau acţiuni ale societăţilor naţionale, 
inclusiv  în special în acţiuni ale societăţilor cotate  în 
sistemul de tranzacţionare alternativ operat de Bursa 
de Valori din Varşovia sau părţi sociale sau acţiuni ale 
societăţilor destinate să fie cotate la Bursa de Valori 
din Varşovisa sau pe piaţa reglementată de Bursa de 
Valori din Varşovia, 
2) acţiuni ale societăţilor naţionale sau din străinătate 
cotate sau destinate să fie cotate în sistemele de 
tranzacţionare alternative sau pe pieţele reglementate 
de bursa de valori pe teritoriul Uniunii Europene,    
3) drepturi de preferinţe la subscriere, drepturi la 
acţiuni, garanţii de subscriere a societăţilor menţionate 
în pct. 1 şi 2),   
4) obligaţiuni, inclusiv obligaţiuni convertibile sau 
obligaţiuni cu bonuri de subscriere a societăţilor 
menţionate în pct. 1 şi 2),    
5) depozite deschise la băncile naţionale sau la o 
instituţie de credit.     
2. Activele menţionate în art. 1 pct 1-3,pot fi 
achiziţionate de către Societate cu condiţia ca acestea 
să fie transferabile.    
 

§20c 
 
1. Societatea va alege depozitele bazându-se pe 
principiul maximizării valorii Activelor incluse în 
componenţa portofoliului de investiţii al Societăţii prin 
luarea în considerare a minimalizării riscului de 
investiţie, precum şi ţinând cont de  principiile de  
investiţie responsabilă din punct de vedere social.     
2. Societatea aplică principiile selectate de investire 
responsabilă, ceea ce înseamnă, că exclude 
investiţiile în entităţi faţă de care în cursul analizei 
anterioare deciziei de investiţie s-a constatat sau de 
asemenea se suspectează în mod justificat că 
desfăşoară o activitate care duce la:   
-  acţiuni care provoacă o degradare masivă a mediului 
natural înconjurător;    
- încalcarea drepturile omului; 
- încalcarea drepturile angajaţilor, în special prin 
exploatarea angajaţilor,   
- activitatea în industria ponografică, în comerţul cu 
arme, al produselor cu tutun,  al  jocurilor de noroc,  
împrumuturilor cu o rată ridicată a dobânzii, , 
- activităţi agresive de vânzare care ar putea induce 
clienţii în eroare, în special persoanele în vârstă şi 
copiii,     
- o structură de afaceri netransparentă inclusiv care 
poate cauza riscul unei fraude fiscale,   
- o structură de proprietate netransparentă, inclusiv 
care poate cauza riscul unei fraude fiscale,   

- aplicarea unei evaziuni fiscale agresive, inclusiv 
transferul profiturilor în străinătate,   
- obţinerea de profituri din activitate de către entităţi cu 
sediul în ţări considerate paradisuri fiscale sau în ţări 
alese în mod obişnuit pentru evitarea plătirii de 
impozite.   
- amestec în activităţi corupte;  
- constatarea sau suspectarea de încălcare a legii în 
activitate, de exemplu prin înscrierea pe lista 
avertismentelor publice ale Comisiei de de 
Supraveghere Financiară, ale procedurii procuraturii 
sau ale unor  proceduri importante ale altor organe de 
stat.    
3. Înainte de luarea unei decizii privind investirea în 
titluri de valoare sau în părţi sociale ale societăţii, se 
întocmeşte de fiecare dată o analiză a chestiunii 
privind responsabilitatea socială. Această Analiză se 
transmite Consiliului de Administraţie, Consiliului de 
Supraveghere şi Comietetului de Investiţie, dacă a fost 
numit.   
4. Investirea Activelor Societăţii se bazează pe criterii 
şi pe utilizarea instrumentelor analizei fundamentale, 
în conformitate cu  următoarele criterii:    
1) evaluarea situaţiei financiare a Societăţii, în special 
perspectivele de creştere a veniturilor şi profiturilor, a 
politicii dividendelor, a datoriilor, a fezabilităţii 
ipotezelor prognozate.   
Sunt preferate societăţile aflate în stadiu de creştere, 
care caută capital pentru dezvoltare, arătând în 
perspectiva a cel puţin 3 ani o creştere a veniturilor şi 
a rezultatului net sau EBITDA, şi pentru care fondurile 
furnizate vor reprezenta un impuls pentru a se 
dezvolta.   
Sunt preferate societăţile cu capitalizare implicită la 
momentul introducerii pe piaţă în sistemul de 
tranzacţie organizat între 3 mil. PLN şi 30 mil. PLN. 
 2) evaluarea istoricului societăţii şi a calităţii  
personalului de conducere a societăţii,    
Preferate vor fi societăţile care au o istorie de cel puţin 
3 ani de activitate. În ceea ce priveşte personalul  de 
conducere, vor fi preferate societăţile în care este 
prezentată identitatea fondatorilor, a propritarilor 
principali şi a consiliului de administraţie (sau o parte 
a sa), în special societăţile familiale.    
Investiţiile într-o societate cu o istorie de activitate mai 
scurtă vor fi realizate în mod excepţional şi numai dacă 
au caracter spin-off sau dacă personalul de conducere 
a societăţii deţine cel puţin 5 ani de experienţă 
documentată în cadrul activităţii pe care o desfăşoară 
societatea.  
3) analiza comparativă a societăţii cu entităţile 
concurente publice şi non-publice   
Preferate vor fi societăţile care nu diferă în mod 
negativ din punct de vedere operaţional (în special al 
resurselor de echipament sau al competenţei) şi 
financiar (profitabilitatea) de concurenţa lor directă.     
4) evaluarea situaţiei economice şi a perspectivei 
ramurei şi pieţei în care activează societatea,   
Preferate vor fi societăţile care activează pe piaţă şi 
sunt percepute a fi în creştere.   
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5) evaloarea indicatorilor de piaţă istorici şi impliciţi în 
special preţul/riscul şi preţul/ valoarea contabilă, în 
contextul indicatorilor de piaţă generali şi specifici 
pentru ramură,   
Preferate vor fi societăţile pentru care indicatorii 
impliciţi de preţ/risc şi pret/valoare contabilă după 
introducerea societăţii la tranzacţionarea organizată 
vor fi mai favorabili decât media pentru societăţile 
comparabile.  
6) analiza potenţialelor riscuri juridice asociate cu 
societatea,    
Investiţiile efectuate vor fi exclusiv în societăţile în a 
căror activităţi nu există riscuri juridice majore şi de 
neînlăturat cum ar fi de exemplu asociate cu drepturile 
de autor, cu ameninţarea de a pierde autorizaţia sau 
licenţa,    
7) în cazul societăţilor cotate în tranzacţia organizată 
– evaluarea informaţiilor transmise şi comportamentul 
pe piaţă al cursului, precum şi structura acţionariatului, 
Nu vor fi efectuate investiţii în societăţi în care există 
un conflict puternic în acţionariat sau de asemenea în 
societăţi care nu desfăşoară o politică de informare 
corectă. 
8) în cazul societăţilor necotate – o evaluare a  
îndeplinirii criteriilor de autorizare pentru solicitarea 
introducerii instrumentelor financiare în sistemul de 
tranzacţii organizat,   
Investiţiile vor fi efectuate în societăţi care pot debuta 
în tranzacţiile organizate într-o perspectivă nu mai 
lungă de 36 de luni, însă preferate vor fi societăţile 
care pot debuta în perspectivă de 12 luni.      
9) în cazul instrumentelor de datorie: evaluarea 
situaţiei fundamentale, a riscului şi a bonităţii 
emitentului, evaluarea situaţiei macroeconomice în 
ţară şi în lume (analiză internaţională), îndeplinirea 
principiilor de diversificare a depozitelor şi a altor 
restricţii privind investiţiile.    
5. Investirea Activelor Societăţii în alte instrumente 
decât cele indicate în art. 20b alin. 1 pct 1)-2) se 
bazează pe:      
1) în cazul instrumentelor de datorie: evaluarea 
situaţiei fundamentale, a riscului şi a bonităţii 
emitentului, evaluarea situaţiei macroeconomice în 
ţară şi în lume (analiză internaţională), îndeplinirea 
principiilor de diversificare a depozitelor şi a altor 
restricţii privind investiţiile.    
 2) în cazul depozitelor: profitabilitatea posibilă de 
obţinut şi lichiditatea mare a depozitelor, menţinând 
siguranţa depozitului, în cazul depozitelor de 
asemenea şi evaluarea ratei dobânzii depozitului în 
raport cu durata acestuia,  
3) lichiditatea investiţiei înţeleasă ca posibilitatea 
retragerii rapide dintr-o astfel de investiţie şi conversia 
ei în mijloace băneşti fără un efect negativ semnificativ 
asupra valorii Societăţii. ,  
4) riscul specific depozituului şi impactul asupra 
riscului total al portofoliului de investiţie al Societăţii.  
6. Societatea va efectua investirea Activelor Societăţii 
pe baza criteriilor:    

1) transparenţei – pe baza criteriilor economice după 
desfăşurarea analizei profitabilităţii şi a riscului de 
investiţie în special pe baza unei estimări a societăţii 
pregătite într-un mod corect, 
2) imparţialităţii,  
3) calităţii documentaţiei asigurând realizarea 
investiţiei  cu o documentaţie investiţională corect 
elaborată care să asigure o protecţie adecvată 
drepturilor Societăţii,    
4) eficienţei –  asigurând supravegherea adecvată a 
utilizării fondurilor Societăţii într-un mod eficient, 
raţional şi gândit, printre altele prin exercitarea 
drepturilor care reies din părţi sociale/acţiuni,  
asigurarea atribuţilor adecvate în documentaţia 
investiţională precum şi partifciparea persoanelor 
indicate de către Societate în organele societăţii în 
care se fac investiţii.    
5) riscului de investiţie limitat – bazându-se pe cele 
mai bune cunoştinţe cu privire la posibilităţile de 
investiţii analizate, 
 

§ 20d 
 
1. Sub rezerva art. 20c alin. 2-3, Activele Societăţii 
sunt investite într-un mod flexibil în diverse categorii 
de depozite, în funcţie de evaluarea potenţialului de 
creştere a categoriilor distincte de depozite cu luarea 
în considerare a gradului de risc, cu toate acestea, 
obiectivul de investiţie este realizat înainte de toate 
prin achiziţionarea de acţiuni sau părţi sociale în 
companiile cu potenţial de creştere, care sunt sau pot 
fi cotate în sistemul de tranzacţionare alternativ 
NewConnect operat de Bursa de Valori din 
Varşovia.S.A sau pe piaţa reglementată de Bursa de 
Valori din Varşovia, sau în alte sisteme de 
tranzacţionare organizată operate de burse pe terenul 
statelor membre ale UE.     
2. Intenţia Societăţii o reprezintă creşterea treptată a 
numărului de depozite incluse în componenţa 
portofoliului său de investiţii şi diversificarea acestora.  
3. Intenţia Societăţii o reprezintă menţinerea 
flexibilităţii de investiţie la cel mai înalt nivel. În 
legătură cu cele de mai sus, Societatea intenţionează 
să menţină o abordare individuală pentru fiecare dintre 
proiecte, fără a adopta principii specifice şi nici 
perioada de ieşire din investiţie. Posibilitatea de 
vânzare a părţilor sociale (acţiunilor) va fi analizată 
continuu, iar deciziile vor fi luate pe baza 
recomandaţiilor Consiliului de Administraţie a 
Societăţii.   
4. Diversificarea depozitelor va fi efectuată în 
contextul numărului de emitenţi şi a ramurilor în care 
aceştia activează, în conformitate cu următoarele 
principii:    
 a) Societatea va face eforturi ca în portofoliul 
său să se regăsească nu mai puţin de 10 depozite (cu 
excepţia mijloacelor băneşti din conturi)  
 b) în intrumentele de capitaluri proprii ale 
societăţilor care desfăşoară activitate în cadrul 
aceleiaşi secţii a Clasificării Activităţilor Poloneze 
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(PKD) nu se poate investi mai mult de 30% din 
valoarea activelor.     
c) sub rezerva altor restricţii asociate cu diversificarea 
depozitelor, Societatea nu va efectua mai mult de 3 
investiţii în societăţi care îşi desfăşoară activitatea în 
aceeaşi clasă PKD,   
d) în scopul evaluării activităţii societăţii în cadrul 
secţiei sau a clasei PKD se analizează activitatea 
desfăşurată efectiv, nu doar prevederile statutului sau 
ale contractului societăţii respective.  
5. Valoarea totală a investiţiei efectuate într-o singură 
societate şi în filialele ei nu ar trebui să depăşească 
suma de 1.000.000 zl şi 30% din valoarea Activelor, 
precum nu ar trebui să  conducă la depăşirea nivelului 
de 50% din capitalul respectivei societăţi, exceptând 
cazul în care Consiliul de Supraveghere a Societăţii îşi 
exprimă acordul sub forma unei rezoluţii pentru 
depăşirea acestor niveluri.   
6. Restricţiile menţionate mai sus nu se aplică titlurilor 
de valoare emise sau garantate de către Trezoreria 
Statului, Banca Naţională a Poloniei, statele care 
aparţin de OCDE şi instituţiile financiare internaţionale 
al căror membru este Republica Polonă sau cel puţin 
de  unul dintre statele care aparţin de OCDE.    
7. Societatea menţine în măsura necesară pentru a-şi 
îndeplini obligaţiile curente şi planificate, o parte din 
Activele proprii în conturile bancare.   
8. Depozitele într-o singură bancă naţională  sau într-
o instituţie de credit nu pot reprezenta mai mult de 
50% din valoarea Activelor.    
9. Depozitele în instrumentele de capitaluri proprii 
(menţionate în art. 20b alin.1 pct.1`) vor reprezenta de 
la 0 până la 100% din Active. Societatea  va face 
eforturi să maximizeze participarea instrumentelor de 
participare în portofoliu  
10. Investiţiile în depozite vor reprezenta de la 0% 
până la 100% din Active.    
11. Depozitele în instrumentele de datorie vor 
reprezenta de la 0 până la 100% din Active. Societatea 
va face eforturi ca participarea instrumentelor de 
datorie să nu depăşească 30% din Active.   
12. Acţiunile efectuate cu încălcarea restricţiilor 
menţionate în art. 5-11 de mai sus sunt importante.   
13.Sub rezerva art. 12, Societatea, în cazul încălcării 
restricţiilor menţionate în prezentul paragraf, este 
obligată să îşi adapteze  de îndată starea Activelor 
sale la cerinţele Politicii de Investiţie, luând în 
considerare  în mod corespunzător interesele 
acţionarilor.  
14. Societatea prevede investirea Activelor în proiecte 
localizate pe teritoriul Republicii Polone sau în alte ţări 
membre ale Uniunii Europene.    
15. Societatea poate acorda împrumuturi, gajuri şi 
garanţii altor entităţi, cu toate acestea doar entităţilor 
incluse în componenţa portofoliului de investiţie a 
Societăţii sau a altor entităţi asociate din punct de 
vedere al capitalului. Valoarea împrumutului, gajului 
sau a garanţiei acordate nu poate să depăşească 10% 
din valoarea Activelor, cu excepţia cazului în care 
Consiliul de Supraveghere îşi exprimă acordul sub 

forma unei rezoluţii pentru depăşirea pragului 
menţionat mai sus.    
16. Împrumuturile, gajurile şi garanţiile pot fi acordate 
de către Societate în conforitate cu următoarele 
condiţii:    
1) împrumuturile, gajurile şi garanţiile vor fi acordate 
entităţilor care deţin capacitatea de a-şi acoperi 
datoriile,    
2) împrumuturile, gajurile sau garanţiile vor fi acordate 
în condiţiile pieţei  
3)  obligaţiile care reies din împrumuturi, gajuri sau 
garanţii vor fi asigurate prin numerar, titluri de valoare 
sau alte active.    
4) împrumuturile, gajurile sau garanţiile vor fi acordate 
pe o perioadă care nu va depăşi 36 (treizeci şi şase) 
de luni.    

§20e 
 
1. Societatea nu va lua credite şi împrumuturi.   
2. Societatea nu va utiliza pârghii financiare în scopul 
atingerii obiectivului de investiţie.   
 

STRATEGIA DE INVESTIŢIE A SOCIETĂŢII 
 

§ 20f 
SECTOARE INDUSTRIALE, GEOGRAFICE SAU 

ALTE SECTOARE DE PIAŢĂ, CARE FAC 
OBIECTUL STRATEGIEI DE INVESTIŢIE 

 
1. Societatea va investi mijloacele băneşti în categoria 
activelor, menţionate mai sus fără nicio preferinţă sau 
restricţie sectorială, sub rezerva art. 20c alin. 2.    
 
2. Societatea va clasifica investiţiile din punct de 
vedere al ramurei luând în considerare: 
- perspectivele de dezvoltare a ramurei,  
- concurenţa în respectiva ramură, 
- percepţia avută de investitorii financiari asupra 
respectivei ramure,   
- apariţia şi natura riscurilor specifice pentru respectiva 
ramură  
3. Societatea prevede investirea mijloacelor băneşti 
exclusiv în proiecte localizate pe teritoriul Republicii 
Polone sau în alte ţări membre ale Uniunii Europene.    
  
 
 

§ 20g 
PRINCIPIILE DE EFECTUARE A INVESTIŢIEI   

 
1.  Efectuarea unei investiţii în părţi sociale sau titluri 
de valoare ale  unei anumite societăţi trebuie  să fie 
precedată de analiza menţionată în art. 20c alin.4 al 
Statutului.   
2. De fiecare dată se efectuează o evaluare a 
lichidităţii investiţiei înţeleasă ca posibilitatea retragerii 
rapide dintr-o astfel de investiţie şi conversia în 
mijloace băneşti fără un efect negativ semnificativ 
asupra valorii Societăţii şi evaluarea riscului specific al 
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depozitului şi impactul asupra riscului total  al 
portofoliului de investiţie al Companiei.    
3.  În cazul depozitelor se analizează profitabilitatea 
posibilă de obţinut şi lichiditatea mare a depozitului 
menţinând siguranţa depozitului, şi evaluarea ratei 
dobânzii depozitului în raport cu durata acestuia,  
4. Consiliul de Supraveghere poate numi atât dintre 
membrii săi cât şi dintre persoanele din exterior un 
Comitet de Investiţie care va pregăti recomandările 
referitoare la realizarea sau nerealizarea investiţiei  în 
cazul unei investiţii cu o sumă mai mare de 200.000 
zl.    
5. Decizia privind realizarea unei investiţii este luată 
de Consiliul de Administraţie a Societăţii pe baza 
analizei menţionate în art. 1 şi a recomandării 
Comitetului de Investiţie.  . 
6. În cazul unei investiţii cu o sumă care depăşeşte 
600.000 zl sau de asemenea a unei investiţii faţă de 
care a fost emisă o recomandare negativă din partea 
Comitetului de Investiţie, pentru desfăşurarea 
acesteia este necesar acordul Consiliului de 
Supraveghere.   
7. Dimensiunea unei investiţii se stabileşte având în 
vedere diversificarea necesară a portofoliului de 
investiţie precum şi alte proiecte de investiţie 
planificate.  
 

§ 20h 
PRINCIPIILE DE EFECTUARE A DEZINVESTIRII 

 
1. Societatea va efectua o dezinvestire în cazul în 
care:   

1) consideră că a fost atinsă rata rentabilității un nivel 
satisfăcător,    

2) alte proiecte de investiţie oferă şansa atingerii unei 
rate de rentabilitate mai ridicată, 

3) dezinvestirea este necesară pentru limitarea 
pierderilor din investiţie,    

4) societatea respectivă încalcă principiile menţionate 
în art. 20c alin. 2-3 al Statutului,    

5) dezinvestirea este necesară pentru asigurarea 
lichidităţii financiare a Societăţii inclusiv pentru 
plata dividentelor.   

2. Dezinvestirile vor fi efectuate în special prin: 
1) vânzare de acţiuni în oferte publice sau private 

anterioare introducerii societăţii în sistemul de 
tranzacţionare organizat,   

2) în tranzacţiile de vânzare  în sistemul de 
tranzacţionare organizat, 

3) în tranzacţiile de vânzare în favcoarea unui 
investitor al unei anumite ramuri sau a unui 
investitor financiar,   

4) în tranzacţiile de tipul ABB ( accelerated book-
building ). 

3. Decizia privind efectuarea unei dezinvestiri este 
luată de către Consiliul de Administraţie. Dezinvestirile 
pot fi efectuate în întregime sau prin vinderea unei 
părţi a activelor respective.    

 

CONTABILITATEA SOCIETĂŢII 
 

§ 21 
Anul fiscal este anul calendaristic. 
 

§ 22 
Societatea creează: 

a) capital social, 
b) capital de rezervă,  
c) alte fonduri şi capitaluri acceptate sau 

solicitate de lege.   
 

§ 23 
 

1. La capitalul suplimentar se transferă cel puţin 
opt procente din profitul pe respectivul 
exerciţiu financiar.    

2. Repartizarea în capitalul de rezervă poate 
înceta atunci când situaţia acestui capital va fi 
egală cu 1/3 (o treime) din capitalul social. 

3. Cu privire la utilizarea capitalului de rezervă 
decide Adunarea Generală, cu toate acestea 
o parte a capitalului de rezervă – în valoare de 
1/3 (o treime) a capitalului social poate fi 
utilizată pentru acoperirea pierderilor din 
bilanţ.   

§ 24 
 
Profitul obţinut după efectuarea repartizărilor 
obligatorii este destinat:   

- acoperirii pierderilor pentru anii precedenţi 
- dividendul pentru acționari, într-o sumă 

stabilită anual de Adunarea Generală, 
- alte scopuri se aplică rezoluțiilor Adunării 

Generale 
§ 25 

 
1. Plata dividendului se face la datele stabilite de 
Adunarea Generală. 
2. Adunarea generală stabilește ziua în care este 
stabilită lista acționarilor care au dreptul la dividende 
pentru un anumit exercițiu financiar. 
3. Consiliul de administrație poate plăti avansuri de 
dividende în măsura specificată în Codul societăților 
comerciale. 
 

DISPOZIȚII FINALE 
§ 26 

1. Compania publică anunțuri în Monitor Sądowy i 

Gospodarczy emise de Ministerul Justiției. 

2. Costurile legate de formarea Companiei sunt 

stabilite la 10.000 PLN. 
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LETTER FROM THE CEO OF CARPATHIA CAPITAL 
 

Dear Shareholders, 

  

I have pleasure to present you the annual report of Carpathia Capital 

(CC). The last reporting period was another good year in terms of 

financial results. This is the third year in a row that confirms our belief 

in the correctness of our investment policy and the direction of our 

Company's development. Below, the most important events of 2018 

and the newly set aims of Carpathia Capital will be presented below. 

  

Primarily, fundamental changes have been made to the regulatory 

environment of the Romanian capital market. The most important 

issues are the new tax on bank assets announced in December 

2018 by the Ministry of Finance and the possibility of withdrawing 

around EUR 10.2 billion from previously obligatory private pension 

funds by 7 million citizens. Participants in these funds will be given 

the opportunity to payout their funds after contributing for at least five years.  

 

Despite unfavorable modifications in the capital market environment in Romania, Carpathia Capital is not 

exposed to a significant degree of consequences resulting from the above changes through a diversified 

portfolio of assets in terms of both sector and geography. Confirmation of the Company's resilience during 

such significant changes is the fact that during three years of operation on the AeRO market, Carpathia 

Capital generated both operating profit and net profit in each year. In each of these periods, the CIT tax 

was paid on completed investments and dividends paid. 

 

Subsequent years of good financial results of Carpathia Capital (positive cash flows from investing 

activities at the level of PLN 787 thousand and net profit of PLN 384 thousand) allow for the continuation 

of the payment of the dividend. The dividend policy adopted in December 2017 assumes that the dividend 

payment ratio in relation to the CC book value will not be lower than the NBP lombard rate (currently: 

2.50%). 

 

In connection with the above, the Management Board of Carpathii Capital intends to recommend to the 

General Meeting of Shareholders payment of dividend for 2018 in the amount of PLN 0.08 per share (which 

constitutes 3.19% of the book value per share as at the balance sheet date - the end of 2018). During 

making a decision regarding the recommendation to distribute profit for 2018, the Management Board 

followed the declared intention to share with the shareholders the increase in the value of the Company in 

the form of dividend payment. The recommendation also takes into account the current financial situation 

and planned cash flows related to, among others, new investments.  

 

Currently Carpathia Capital is in the process of obtaining an entry in the register of Alternative Investment 

Companies (ASI) kept by the Polish Financial Supervision Authority (KNF). 

 

In July 2018, subscription for E-series bearer shares was completed. 300,000 shares were allocated as 

part of the issue. The funds raised will be used for further investments. The intention of the Company is to 

list the this series of shares on NewConnect. The debut of Carpathia Capital should take place in the 

second quarter of 2019. 
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In the following years, we will continue to work on the long-term increase in the value of the Company by 

making further investments on the Polish and Romanian market. We will make every effort to ensure that 

Carpathia Capital is growing dynamically, thus bringing greater profit to its shareholders. We are constantly 

striving to become an even stronger company that creates long-term value for its shareholders. 

 

Yours faithfully, 

      Paweł Śliwiński 

CEO/President of the Management Board 
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ANALYSIS OF THE ACTIVITY OF CARPATHIA CAPITAL 

The Company’s investment objective is to achieve long-term capital growth through investing in a 

diversified portfolio of financial instruments issued by SMEs operating in CEE, mainly listed and to be listed 

on NewConnect Alternative Trading System, the Main Market of Warsaw Stock Exchange and Catalyst 

Bond Market of the Warsaw Stock Exchange, the AeRO Market of the Bucharest Stock Exchange or the 

Main Market of the Bucharest Stock Exchange,  

 

The Company’s strategy is based on the following pillars: 

 

• Outstanding opportunity  

The Management Board believes that lack of patient capital for SMEs in CEE, where the demand 

for capital from SMEs is high and supply is substantially limited, provides an investment 

opportunity.  

 

• Unique portfolio 

The Company portfolio will represent a diversified mix of early-stage and early-growth companies 

with professional management teams and compelling prospects for development. The returns on 

capital deployed will not be the only economic benefit. We aim to support the development of 

knowledge-based economy by championing growth of SMEs in CEE. 

 

• Founders 

INC S.A., a public company listed on the Main Market of the Warsaw Stock Exchange, is the 

founding shareholder of Carpathia Capital INC S.A. Group has the reputation of an adviser and 

investor for fast growing companies in Poland. During its advisory activity, it raised capital of PLN 

432 million for projects for the main market and PLN 210 million as an Authorized Adviser on 

NewConnect, thus introducing several dozen companies to the market. 

 

CHARACTERISTICS OF INVESTMENT ACTIVITY 

Funds available for investments Approx. RON 2 821 000 PLN (3 057 000 RON) 

Investment limit for one company From 200 000 RON to 1 000 000 RON 

Company stage of development Various (start-up, growth, mature) 

Industry preferences No assumed industry preferences 

Investment horizon One to five years 

Preferred investment exit route 

Listing of shares on the AeRO or the NewConnect 

market or other viable segment of the capital 

market 
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IMPORTANT EVENTS 
 

• Marketing activities 

 

In January and March 2018, the Board of Carpathii Capital held a meeting with investors in the 

USA. The purpose of the visit was to present the Company's achievements to date and to present 

further development perspectives. Carpathia Capital was represented by the President of the 

Board, Paweł Śliwiński. Meetings were held in New York and Chicago. 

 

In addition, Carpathia Capital's activities were presented in Romania. In October 2018, the Board 

together with analysts from the capital market department held business meetings with companies 

from the IT sector in Romania, which intend to raise capital from investors and make their debut on 

the AeRO market. The purpose of the discussed meetings was to promote Carpathia Capital as a 

PE / VC fund and the parent company INC S.A. as an authorized adviser on the AeRO market. 

 

• Project sourcing 

 

Carpathia Capital investigated several projects (start-up, early-stage, early-growth) for its 

investment portfolio. 

Before capital deployment the investment team is obliged to carry out a due diligence to assess 

the fundamental value of potential portfolio company.  

The Company’s portfolio is constructed on the basis of an assessment of the fundamental value of 

individual securities and will not be structured on the basis of sector weightings. The Company’s 

portfolio is expected to be diversified across a number of sectors and, while there are no specific 

limits placed on exposure to any sector, the Company will at all times invest and manage the 

portfolio in a manner consistent with spreading the investment risk. 

The slow progress in building up the investment portfolio is a result of pace of development of the 

market as well as careful approach to valuation and assessing prospects of development for 

potential portfolio companies. 

 

• End of the subscription for series E shares 

 

On 26 July 2018, The Management Board informed about end of the subscription for series E 

ordinary bearer shares issued on the basis of Resolution No. 3 of the Extraordinary General 

Meeting of Carpathia Capital S.A. with its registered office in Poznan of 25/01/2018 regarding to 

increase share capital by issuing Series E shares by private subscription excluding the subscription 

right of the existing shareholders and to introduce the shares and rights to Series E shares to 

trading on the alternative trading market NewConnect of the Warsaw Stock Exchange and to 

amend the Company’s articles of association. Number of financial instruments allotted in the course 

of subscription or sale: 300.000 shares series E. Acquisition (taking up) price of financial 

instruments: 2,5 PLN. 

 

• Acquisition of company shares by a person closely associated with persons discharging 

managerial responsibilities 

 

On December 2018, the Management Board reported that the Company received from INC S.A. 

(a person closely associated with persons discharging managerial responsibilities) information on 
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the basis of art. 19 section 1 of the Regulation of the European Parliament and the EU Council No. 

596/2014 of 16 April 2014 on market abuse (MAR Regulation), on the transaction of acquisition of 

Company’s shares.  

- On 6 December, 2018, the Company received a notification of insider transactions from INC 

S.A. which informed about acquisition of 59 shares at an average price of 2.00 RON. 

- On 12 December, 2018, the Company received a notification of insider transactions from INC 

S.A. which informed about acquisition of 1 441 shares at an average price of 2.00 RON. 

 

• Announcement of resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of 

Shareholders of Carpathia Capital S.A. on December 20, 2018  

 

In December 2018, the Management Board informed about convening the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders on 20th December 2018, with the following agenda: 

 
1. Opening of the meeting.  

2. Election of the Chairman of the General Meeting.  

3. Ascertaining that the General Meeting was convened correctly and is able to adopt resolutions.  

4. Adoption of the resolution regarding withdrawal from choice of the returning committee.  

5. Approval of the agenda. 

6. Adoption of the resolution regarding the change in articles of association of the Company.  

7. Adoption of a resolution regarding the adoption of the uniform text of the Articles of Association. 

 

All the above resolutions were adopted unanimously. The main resolutions concerned the change 

in the statute of the Company, which is the result of obtaining the statute of the Alternative 

Investment Company by Carpathia Capital. The company adjusts its status to the requirements 

applicable in Polish law. 

 

• Changes in the compositions on Management Board, Supervisory Board and granting a join 

proxy 

 

In January, 2018, the Company informed about changes in the composition of the Management 

Board and the Supervisory Board. On 24 January, 2018 Paweł Śliwiński resigned from the position 

of a Chairman of the Supervisory Board and was appointed as President of the Management Board 

on January 26, 2018.  

On January 25, Piotr Białowąs resigned from the position of President of the Management Board. 

At the same day Company informed about appointed Piotr Orłowski as a member of the 

Supervisory Board.  

On March 1, 2018 Management Board of Carpathia Capital informed about grating joint proxy to 

Piotr Zygmanowski.  

On June 11, 2018 Carpathia Capital S.A. informed that by the resolution of the Supervisory Board, 

Mr. Sebastian Huczek was appointed to the position of the Vice-President of the Management 

Board of Carpathia Capital S.A. as on July 1, 2018. In connection with the appointment of Mr. 

Huczek to the position of the Vice-President of the Management Board, the joint proxy shall expire 

on July 1, 2018. 
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• Adoption of a resolution to increase the share capital by issuing series F shares 

 

On July 26, 2018, a resolution was adopted to increase the share capital by issuing series F shares. 

The share capital is increased by issuing Series F shares excluding the subscription rights of the 

existing shareholders and to introduce the shares and rights to Series F shares to trading on the 

alternative trading system NewConnect organized by the Warsaw Stock Exchange. The 

Company’s share capital increase shall be made by issuing not more than 1,500,000 (one million 

five hundred) series F ordinary bearer shares with a nominal per-share value of PLN 0.50 (50/100 

zlotys) each. The issue price of series F shares will be determined by the Management Board, 

however, it will not be less than PLN 2.50 per share. 

 

IMPORTANT  EVENTS  AFTER  REPORTING  PERIOD 

 

• Acquisition of company shares by a person closely associated with persons discharging 
managerial responsibilities 

 
On 18 October 2018, the Management Board reported that the Company received from INC S.A. 
(a person closely associated with persons discharging managerial responsibilities) information on 
the basis of art. 19 section 1 of the Regulation of the European Parliament and the EU Council No. 
596/2014 of 16 April 2014 on market abuse (MAR Regulation), on the transaction of acquisition of 
Company’s shares.  
 
- On  18 March, 2018, the Company received a notification of insider transactions from INC S.A. 

which informed about acquisition of 7 shares at an average price of 1.80 RON. 
 

INC S.A. informed that the shares were acquired on March 18, 2019 during the closed period. 

However, the buy order for shares was placed at the Brokerage House before the beginning of the 

closed period. 

 

• The recommendation of management Board concerning paying dividend for 2018  

 

On March 28, 2019 Management Board guided by vested interest of shareholders and financial 

situation of Company intends to recommend to the General Meeting of Shareholders payment of 

dividend amounting to 322 412,88 PLN presenting 0,08 PLN per share for 2018. 4 030 161 shares 

will be covered by dividend. This is the total number of shares less Company own shares. 

Concurrently, Management Board informed that the final decision regarding the payment dividend 

will be made by the General Shareholders Meeting. 

 

DESCRIPTION OF ANY SIGNIFICANT MERGER OR REORGANIZATION OF THE 

COMPANY, ITS BRANCHES OR CONTROLLED COMPANIES, DURING THE FINANCIAL 

YEAR 
 

During the financial year 2018 did not occur 

any significant merger or reorganization of the 

company, its branches or controlled 

companies. 

Company’s share capital over the last year 

remained on the same level and equal to PLN 

1 951 381,50 (one million nine hundred fifty-

one thousand three hundred eighty-one 

zlotys and fifty groszy) and is composed of 

3 902 763 (three million nine hundred two 

thousand seven hundred sixty-three) shares:  
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The share capital of the Company during the 

last year increased from PLN 1,951,381.50 

(one million, nine hundred and fifty-one 

thousand, three hundred and eighty-one 

zlotys and fifty groszy), which corresponded 

to 3,902,763 (three million nine hundred and 

two thousand seven hundred and sixty-three) 

to 2,101,381,50 (two million one hundred and 

one thousand three hundred and eighty-one 

zlotys and fifty groszy), which corresponds to 

4 202 763 (four million two hundred and two 

thousand seven hundred and sixty-three) 

shares: 

a) 1 000 000 (one million) series A preferred 

shares (giving 2 votes per share) with nominal 

value of PLN 0,50 (fifty groszy) per share,  

b) 1 003 666 (one million three thousand six 

hundred sixty-six) series B common shares 

with nominal value of PLN 0,50 (fifty groszy) 

per share,  

c) 275 000 (two hundred seventy-five 

thousand) series B2 common shares with  

nominal value of PLN 0,50 (fifty groszy) per 

share,  

d) 795 991 (seven hundred ninety-five 

thousand nine hundred ninety-one) series C 

common shares with nominal value of PLN 

0,50 (fifty groszy) per share,  

e) 711 439 (seven hundred eleven thousand 

four hundred thirty-nine) series D common 

shares with nominal value of PLN 0,50 (fifty 

groszy) per share,  

f) 116 667 (one hundred sixteen thousand six 

hundred sixty-seven) series B3 common 

shares with nominal value of PLN 0,50 (fifty 

groszy) per share.  

g) 300 000 (three hundred thousand) series E 

common shares with nominal value of PLN 

0,50 (fifty groszy) per share. 

 

The share capital was fully paid in cash.  

The amount of capital raised totaled PLN 

150 000 (one hundred fifty thousand zloty), 

shares were fully paid in cash.
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DESCRIPTION OF ASSET ACQUISITIONS AND/OR ALIENATION 
 

In 2018, Carpathia Capital focused on continuing to raise assets to the investment portfolio. 

 

DESCRIPTION OF THE MAIN RESULTS OF THE COMPANY’S EVALUATION 

  

PLN’000 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Equity 10 096 9 325 8 650 

Cash 2 821 3 846 5 416 

Financial assets in other entities 6 203 5 383 3 234 

Long-term liabilities 0 0 0 

Short-term liabilities 37 1 18 

 

PLN’000 
01.01.2018 

31.12.2018 

01.01.2017 

31.12.2017 

01.01.2016 

31.12.2016 

Gain (loss) on investments 787 895 983 

 - profit/loss on sales of securities -124 18 151 

 - interest and dividend 100 91 86 

 - revaluation of investment portfolio 97 -389 727 

 - other profits 714 1 175 19 

 

 

In 2018, the Company recorded a profit on investments in the amount of PLN 787 thousand. PLN, 

operating profit in the amount of PLN 458 thousand, net profit of PLN 384 thousand PLN and recognized 

administrative costs in the amount of PLN 332 thousand. 

 

In the completed financial year, the percentage structure of Carpathia Capital assets changed. As at 

December 31st 2018, the largest share was held in financial assets in other entities with a 60.92% of the 

total assets. Cash and cash equivalents were the second most important item, represented by 27.71% of 

total assets. Equity as of 31 December 31, 2018 amounted to PLN 10 096 thousand, with share capital of 

PLN 2 101 thousand. 

 

The tables below present the composition of the CC portfolio as at December 31, 2018.
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Shares Price on 31.12.2017 Price on 31.12.2018 
Absolute price 

change 
Relative price change Purchase Price 

Difference between 
price at the end of 
2018 and purchase 

price. 

Relative rate of return 
reference to purchase 

price per share 

Bittnet System S.A. 1,17 RON 1,14 RON -0,03 RON -2,56% 0,16 RON 0,98 RON 608,07% 

Medlife S.A. 34,10 RON 26,80 RON -7,30 RON -21,41% 22,63 RON 4,17 RON 18,43% 

Pozbud T&R S.A. 3,60 PLN 2,12 PLN -1,48 PLN -41,11% 4,23 PLN -2,11 PLN -49,88% 

DOOK S.A. 2,95 PLN 3,22 PLN 0,27 PLN 9,15% 3,20 PLN 0,02 PLN 0,63% 

Maxipizza S.A. 0,68 PLN 0,86 PLN 0,18 PLN 26,47% 0,46 PLN 0,40 PLN 86,96% 

Polman S.A. 0,30 PLN 0,24 PLN -0,06 PLN -20,00% 0,29 PLN -0,05 PLN -17,24% 

Prima Moda S.A. 5,32 PLN 2,55 PLN -2,77 PLN -52,07% 4,76 PLN -2,21 PLN -46,43% 

PASSUS S.A. x 13,00 PLN x x 5,07 PLN 7,93 PLN 156,41% 

EKOPARK S.A. x 1,75 PLN x x 1,40 PLN 0,35 PLN 25,00% 

 

In addition to the above table The Company owns shares in a related entity Dom Maklerski INC S.A., which are valued at the purchase cost. 

 

As it was the case in previous years, an important factor lowering the average purchase price of Bittnet System was receiving free shares in the 

form of a dividend. In August 2017, CC received 958 820 shares in the form of a dividend. A similar transaction took place in July 2018, when the 

Company received 1 351 071 shares in the form of a dividend. Carpathia Capital also acquired 103,956 shares with pre-emptive rights. The 

company also own shares that are not treated as an investment. 

 

Debt Securities Nominal value 
Value of paid interest to the nominal 

value 
Accured interest to the nominal value Interest Coupon 

Moto44 Sp z o.o. 1 000,00 PLN - PLN 210,21 PLN Stała stopa proc. (7%) 

Remedis S.A. 1,00 PLN 0,045 PLN 0,016 PLN Stała stopa proc. (4,5%) 

 

Motto44 did not make timely redemption of bonds. Carpathia Capital SA has not approved the proposal to extend the maturity of the bonds terms 

proposed by the Issuer of bonds. Bonds of Moto44 are secured by real estate, the value of which, in the opinion of the Company, secures the 

repayment of liabilities resulting from the issuance of bonds with interest. The bonds are secured at: 

a) mortgage for real estate located in Gorzewie, KW PO1B / 00043441/6, total area 7.5200 ha located 55 km from Poznan, 

b) mortgage for real estate located in Dąbrowie, KW PO1P / 00112575/3, total area 0.9632 ha located 15 km from Poznan. 

 

Cash and other monetary assets 31.12.2016 31.12.2017 

Total: 5 152 038,56 zł 3 845 493,32 zł 
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The tables below present the main distribution of assets due to different categories as at 31/12/2017 and 

31/12/2018. 

 

  
31.12.2016 % of total assets 31.12.2017 % of total assets 31.12.2018 % of total assets 

Shares 2 060 000 PLN 23,4% 4 335 000 PLN 45,2% 4 385 000 PLN 46,1% 

Debt Securities 1 328 000 PLN 15,1% 1 410 000 PLN 14,7% 1 896 000 PLN 19,9% 

Cash and other monetary 

assets 
5 416 000 PLN 61,5% 3 845 000 PLN 40,1% 2 821 000 PLN 29,7% 

Loans granted x x x x 402 000 PLN 4,2% 

Financial assets, total 8 804 000 PLN 100,0% 9 591 000 PLN 100,0% 9 504 000 PLN 100,0% 

 

  
31.12.2016 % of total assets 31.12.2017 

% udział w 

aktywach 
31.12.2018 % of total assets 

Assets in Poland 7 054 000 PLN 80,1% 7 175 000 PLN 74,8% 6 297 000 PLN  66,3% 

Assets in Romania 1 750 000 PLN 19,9% 2 416 000 PLN 25,2% 3 207 000 PLN 33,7% 

Financial assets, total 8 804 000 PLN 100,0% 9 591 000 PLN 100,0 % 9 504 000 PLN 100,0 % 

, 

  
31.12.2016 % of total assets 31.12.2017 % of total assets 31.12.2018 % of total assets 

Public Assets 1 937 000 PLN 22,0% 4 212 000 PLN 43,9% 4 012 000 PLN 42,2% 

Non-piblic assets 1 450 000 PLN 16,5% 1 533 000 PLN 16,0% 2 671 000 PLN 28,1% 

Cash and other  
monetary assets 

5 416 000 PLN 61,5% 3 845 000 PLN 40,1% 2 821 000 PLN 29,7% 

Financial assets, total 8 804 000 PLN 100,0% 9 591 000 PLN 100,0% 9 504 000 PLN 100,0% 

 

The selected financial positions have been presented on the following charts. 
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Carpathia Capital does not have long-term liabilities. The only short-term liabilities are liabilities due to 

taxes, customs, insurance and other benefits in the amount of PLN 12 thousand and other liabilities due 

to dividends in the amount of PLN 24 thousand. 

 

Carpathia Capital investment objective is to provide long-term capital growth through investing in portfolio 

of early-stage and early-growth companies operating in Central and Eastern Europe with prospects to 

become quoted companies.  
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The slow deployment of collected capital is a result of two key factors:  

a) different path of development of the AeRO ATS in Romania which is evolving under pressure from 

local circumstances (demand for education on the role of capital market among SMEs in Romania, 

slow supply of EU funds for SMEs in Romania, weak IPO market with regard to AeRO ATS), 

b) prudent investment policy on volatile markets in 2018.  

 

Taking into account strong pipeline of investment opportunities under review we remain confident that they 

provide value for Carpathia Capital in the coming years. The company increases its investment portfolio 

each year and constantly controls the current portfolio.  

 

EVALUATION OF ISSUES RELATED TO THE COMPANY’S EMPLOYEES/STAFF 

 

 
STAFF 

DECEMBER 31ST, 2018 
STAFF 

DECEMBER 31ST, 2017 

Total personnel, of which 14 4 

Management Board 2 1 

Supervisory Board 5 3 

Research Department 4 0 

Board Office  2 0 

Marketing Department 1 0 

 

The Company on daily basis cooperates with INC S.A Legal and Research Departments. 

 

 
 

 

 

 

CC

Management Board 

(2 osoba)

CC

Research Department

(4 osoby)

CC

Board Office

(2 osoby)

CC

Marketing Department

(1 osoba)

CC

Supervisory Board 

(5 osoby)
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EVALUATION OF THE COMPANY’S RISK MANAGEMENT ACTIVITY 
 

Short operating history 

The Company has a short operating history upon 

which investors can evaluate future performance. 

There can be no assurance that the Company will 

achieve its investment objectives or that the 

strategy applied by the Company will be 

successful. The Management Board considers 

that track record of the INC S.A. as the funding 

shareholder and experience of the managing 

team with capital delivered by investors provide 

solid base for development of the investment 

activity. 

 

Market and Economic Risks 

The Company and its portfolio companies may be 

materially affected by market, economic and 

political conditions globally and in the jurisdictions 

and sectors in which they invest or operate, 

including factors affecting interest rates, the 

availability of credit, currency exchange rates and 

trade barriers. These factors are outside the 

Company’s control and could adversely affect the 

liquidity and value of its investments and may 

reduce the ability of the Company to make 

attractive new investments. 

 

Currency exchange rates risk 

The base currency of the Company is Polish zloty 

(PLN) and as such, the returns to investors will be 

impacted by currency movements between the 

Polish zloty (PLN) and other currencies in which 

the Company holds investments. These currency 

movements may be advantageous or 

disadvantageous to Polish zloty (PLN) returns. In 

addition, an investor must consider its personal 

effective ‘base’ currency as any currency 

movements between the Polish zloty (PLN) and 

the individual’s base currency could result in a 

loss of capital invested. 

 

Operating Deficits 

The expenses of operating the Company may 

exceed the Company's income, thereby requiring 

the difference to be paid out of the Company’s 

capital, reducing the value of the Company's 

investments and potential for profitability. 

 

Risk of portfolio companies’ failure  

The Company will generally seek to analyze a 

target company’s historical performance and 

prospects with a view toward understanding the 

sustainable margins, strengths and weaknesses 

in a company’s cost structure and analyzing the 

quality of cash flows of the underlying investment, 

including capital intensity needed to sustain its 

asset base, requirements for growth, degrees of 

flexibility to reduce its cost base if volumes or 

prices decline, and requirements for debt 

amortization or other external payments. The 

Company will also seek to define the market in 

which a company competes and, in particular, to 

assess what the company does, including what 

products and services it provides and to whom; to 

understand threats it may face for pricing or cost 

structure; and to identify drivers of market growth 

or decline, including changes in industry 

structure, technology or demographics. However 

any investment may not perform as well as 

forecast, either because of changes in the 

economic climate, management errors or 

otherwise, resulting in the partial or total loss of 

the Company’s investment. 

 

Liquidity Risk 

Company is exposed to liquidity risk. Liquidity risk 

may result from the lack of an active market, the 

reduced number of market participants, or the 

reduced capacity of market participants to make 

a transaction. Issuer with principal investment 

strategies that involve investments in securities of 

companies with smaller market capitalizations 

have the greatest exposure to liquidity risk. 

Exposure to liquidity risk may be heightened for 

these companies that are not widely traded, and 

that may be subject to purchase and sale 

restrictions. Such risks will include an increased 

risk of substantially smaller size and lower trading 

volume of securities for such smaller companies 



 

     

 C A R P A T H I A  C A P I T A L  A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 8                         | 18  

 

(as compared to equities in larger companies), 

which may result in a potential lack of liquidity and 

increased price volatility. The investment team 

will adopt flexible exit strategies on the markets 

which cannot be considered liquid due to 

insufficient number of transactions. 

 

Frontier Market Risks 

Investment in securities issued by an entity 

domiciled in Romania will be exposed to a higher 

level of risk than in cases of developed markets. 

In particular each of the risks discussed above 

under the following headings will be specifically 

relevant to any such investments and may have 

a greater likelihood of impacting the Company: 

political and/or regulatory risk, currency risk, 

accounting, auditing and financial reporting 

standards and exchange rates risk. 

 

Development of the AeRO market  

Because AeRO market is a newly created 

alternative market there are several risks factors 

related to its further development. There is no 

certainty that the AeRO market will attract 

companies interested in going public and new 

investors. Lack of new issuers and investor may  

lead to the lack of possibilities for investment and  

divestment for the Issuer. Dynamic development 

of the AeRO market may lead to tightening of 

admission and trading regulations and indirectly 

to decline in investor’s and potential issuer’s 

interest. 

 

Exposure to risk 

The risk exposure of listed financial instruments 

held for trading, expressed at market value 

on December 31, 2018 amounted to 4 012 

thousand PLN vs. 3 957 thousand PLN on 

December 31, 2017. 

A 10% decrease or increase in the WIG stock 

index, the NCIndex stock index and the AeRO 

market index would result in a change in the 

financial result by approximately 325,000. PLN.

 

ESTIMATES OF THE COMPANY’S FUTURE ACTIVITY 
 

The business development plan of Carpathia 

Capital S.A. assumes that Issuer will operate as 

a venture capital/private equity fund mainly in the 

area of Poland and Romania. Investment 

activities will be focused on innovative small and 

medium-sized enterprises which fall under the 

category of growth companies.  

Due to the value of capital available the single 

value of investment made by the Company will be 

at the between 0,5 million PLN to 2 million PLN. 

Furthermore the portfolio companies will raise 

additional capital by conducting pre-IPO offers 

prior to the debut on an organized market. 

The aim of Carpathia Capital is to build up an 

investment portfolio of several Poland and other 

CEE entities. After making an investment 

Carpathia Capital will provide operational and 

financial support to portfolio companies. 

Company’s investment horizon is from one to five 

years long with preferable divestment route 

through listing the portfolio company on the 

NewConnect market an alternative trading 

system operated by Warsaw Stock Exchange 

and the Main Market of the Warsaw Stock 

Exchange or on the AeRO – the market for 

shares operated by Bucharest Stock Exchange 

and Main Market of the Bucharest Stock 

Exchange. 

The result from investment activity is strongly 

influenced by many factors that are beyond the 

control of the Company.  

The company does not impose on itself any 

obligatory minimum investment to be made in 

2018 as its number will depend on availability of 

attractive investment targets as well as on current 

economic conditions.
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THE MARKET FOR THE SECURITIES ISSUED BY THE 

COMPANY 
 

THE MARKETS IN ROMANIA, POLAND AND IN OTHER COUNTRIES WHERE THE 

SECURITIES ISSUED BY THE COMPANY ARE TRADED. 
 

The securities issued by the company on AeRO market in Romania. 

 

DESCRIPTION OF THE COMPANY’S DIVIDEND POLICY. MENTION OF THE 

DIVIDENDS OWED/PAID/ACCRUED WITHIN THE LAST 3 YEARS AND, IF NECESSARY, 

THE REASONS FOR A POSSIBLE REDUCTION IN DIVIDENDS DURING THE LAST 3 

YEARS. 
 

In 2017 the Company has adopted a dividend policy, where the dividend payout rate in relation to book 

value, will not be less than NBP lombard rate (currently: 2,50%). If there is no payment of a dividend in a 

given calendar year, the Company intends to pay twice the adopted dividend payout rate in the following 

year. 

 

The Management Board of Carpathia Capital S.A. adopted a resolution regarding recommendation to the 

General Shareholders Meeting payment of dividend amounting to 322 412,88 PLN representing 0,08 PLN 

per share for 2017 year (implied dividend rate equals 3,19% in relation book value). The Company 

informed about recommendation in current reports no. 8/2018. Final decision of a dividend payment 

depends on results of financial statements audit and requires resolutions of GSM. The final value of the 

recommended dividend depends on the results of the audit of the financial report for 2018 and the 

resolution of the General Meeting of Shareholders. 

 

DESCRIPTION OF ANY ACTIVITY INVOLVING THE COMPANY’S PURCHASING ITS 

OWN SHARES. 
 

In the period from January 1, 2018 to December 31, 2018, the Company did not purchase own shares. In 

total, from 25 January 2016, the Company acquired 172,602 own shares with a total value of RON 258 

903.00 through a package trade. The shares were purchased for redemption or their further resale. 

 

WHERE THE COMPANY OWNS BRANCHES, MENTION OF THE NUMBER AND THE 

NOMINAL VALUE OF THE SHARES ISSUED BY THE PARENT COMPANY AND HELD BY 

THE BRANCHES. 
 

The Company has not got any branches. 

 

WHERE THE COMPANY HAS ISSUED BONDS AND/OR OTHER DEBT SECURITIES, 

PRESENTATION OF THE WAY IN WHICH THE COMPANY FULFILS ITS OBLIGATIONS 

TOWARDS THE HOLDERS OF SUCH SECURITIES. 
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The Company has not issued bonds and/or other debt securities. 

 

COMPANY ADMINISTRATION 
 

PRESENTATION OF THE COMPANY’S ADMINISTRATORS AND THE FOLLOWING 

INFORMATION FOR EACH ADMINISTRATOR 
 

The management board of Carpathia Capital S.A. was appointed on the day of foundation on 4th of July 

2014 (Authenticated deed from 04.04.2014 r., Repertory A no. 2533/2014). The members of the 

management board were appointed on common term of office, which lasts for five years. The mandates 

of the members of the management board expire on the date of the general shareholders meeting which 

approves the financial report for year 2018. 

On January 24, 2018 Mr. Paweł Śliwiński resigned from the position of a member of the Supervisory Board. 

On January 25, 2018 Mr. Piotr Białowąs resigned from the position of President of the Management Board 

and the Extraordinary General Meeting of Shareholders, acting pursuant to art. 385 § 1 of the Commercial 

Companies Code. 

On January 26, 2018 Mr. Paweł Śliwiński was appointed by the Supervisory Board as President of the 

Management Board.  

On November 7, 2018, Mr. Sebastian Huczek was appointed by the Supervisory Board to the position of 

the Vice-President of the Management Board. 

On March 1, 2018 The Management Board granted joint proxy to Mr. Piotr Zygmanowski.  

 

The composition of the Management Board at the date of the report: 

 

- Paweł Śliwiński  – President of the Management Board 

- Sebastian Huczek – Vice-president of the Management Board 

 

Paweł Śliwiński – President of the Management Board  
 

a) position or functions at the issuer, and term of office expiry date 

 

President of the Management Board, term of office expiry date: April 4th, 2019  

 

b)  description of qualifications and professional experience  

 

Paweł Śliwiński, Ph.D. in Economics, graduate of Poznan University of Economics, Faculty of International 

Business; Professor of International Finance at Department of International Finance at Poznan University 

of Economics. Further studies at Tilburg University, University of Antwerp. Certified investment advisor 

(license no. 111) and broker in securities (license no. 1094). President of the Management Board of INC 

S.A. listed on the Main Market of Warsaw Stock. Experience in the capital market field since 1993. 

 

c) information about activities performer by the person outside the issuer where such a activities are 

significant for the issuer  

 

Member of the management or supervisory bodies of the following legal entities:  

INC S.A.      – CEO/President of the Management Board,  

Brokerage House INC S.A.    – CEO/President of the Management Board,  
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INC East&West Sp. z o.o.    – CEO/President of the Management Board,  

Capital Market Development Foundation – CEO/President of the Management Board,  

INC Wierzytelności S.A.    – Member of the Supervisory Board  

 

d) information about all commercial law companies and partnerships in which, within at least the last 

three years, the person was a member of managing or supervisory board or a partner, indicating 

whether the person still performs functions on such bodies or is still a partner 

INC S.A.   – CEO/President of the Management Board  – present 

INC East&West Sp. z o.o.   – President of the Management Board   – present 

Brokerage House INC S.A.   – CEO/President of the Management Board  – present 

Carpathia Capital S.A.   – CEO/President of the Management Board – present 

INC Wierzytelności S.A.   – Member of the Supervisory Board    – present 

Capital Market Development Foundation – CEO/President of the Management Board  – present 

Nationale Nederlanden TUnŻ S.A.  – Vice-president of the Supervisory Board   – present 

Nationale Nederlanden TU S.A. – Member of the Supervisory Board    – present 

FZ GROUP S.A.    – Member of the Supervisory Board   – present 

INC Brokerage House Sp. z o.o.  – CEO/President of the Management Board  – 2014 – 2015 

Efix Brokerage House S.A.  – Member of the Supervisory Board    – 2013 – 2015 

INVESTcon Fund Sp. z o.o.   – CEO/President of the Management Board  – 2010 – 2015  

  

 

e) Information about legally valid court decisions condemning the person for the crime of fraud within 

at least the last five years and indicating whether the person has been prohibited by the court to 

act as a m ember of managing or supervisory bodies in commercial law companies and 

partnerships within at least the last five years, 

 

Within the last five years indicated person has not been prohibited by the court to act as a member of 

managing or supervisory bodies in commercial law companies and partnerships. 

 

f) details of all cases of bankruptcy, compulsory administration or liquidation, within at least the last 

five years, for entities in which the person was a member of managing or supervisory bodies 

 

Within the last five years there have been no cases of bankruptcy, compulsory administration or liquidation 

for entities in which the person was a member of managing or supervisory bodies. 

 

g) information whether the person performs activities competitive to the activities of the issuer or is a 

partner in a competitive civil partnership or commercial law company or partnership or a member 

of a body of a joint-stock company or a member of a body of any competitive legal person 

 

Indicated person does not perform activities competitive to the activities of the issuers. 

 

Member of the management of supervisory bodies of the following legal entities: 

 

INC S.A.     – CEO/President of the Management Board,  

INC East&West Sp. z o.o.   – CEO/President of the Management Board,  

Brokerage House INC S.A.   – CEO/President of the Management Board,  

Capital Market Development Foundation  – CEO/President of the Management Board, 
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INC Wierzytelności S.A.    – Member of the Supervisory Board. 

 

h) Percent of shares held in the Company 

Indicated person does not own shares in the Company. 

 

However, Paweł Śliwiński is a CEO/President of the Management of the Board of INC S.A. with 

headquarters in Poznań, Poland. INC S.A. holds 1 015 891 shares (1 000 000 series A preferred shares; 

giving 2 votes per share) of Carpathia Capital S.A., which accounts for 26,03% share in the capital and 

41,12% share in the total number of votes. 

 

Simultaneously Paweł Śliwiński holds 1 737 999 shares of INC S.A., which accounts for 20,83% share in 

the share capital and 32,90% share in the total number of votes. 

 

Sebastian Huczek – Vice-president of the Management Board 

 

a) position or functions at the issuer, and term of office expiry date 

 

Vice-president of the Management Board, term of office expiry date: April 4th, 2019  

 

a) Description of qualifications and professional experience 

 

Graduated from the Faculty of Law at University of Adam Mickiewicz. Since 2000, he has been working at 
INC S.A. where he works as a vice president. He was a lecturer at the College of Banking in Poznan and 
the University of Economics in Poznan on post-graduate studies in the field of local government finances 
and capital market. Lecturer at courses for candidates for members of Supervisory Boards of State 
Treasury companies. In 2005, he was appointed by the Prime Minister as a member of the Regional 
Adjudicating Committee in cases concerning violation of the public finance discipline at the Regional 
Accounting Chamber in Poznan. 

 
He has Advisor Certificate in the Alternative Trading System. 
 
Member of the Council of Authorized Advisers at the Warsaw Stock Exchange S.A. 

 

b) Information about activities performer by the person outside the issuer where such a activities are 

significant for the Carpathia Capital S.A. 

 

Member of the management of supervisory bodies of the following legal entities:  

- INC S.A   - Vice-President of the Management Board, 

- INC S.A. Brokerage  - Vice-President of the Management Board 

 

c) Information about all commercial law companies and partnerships in which, within at least the last 

three years, the person was a member of managing or supervisory board or a partner, indicating 

whether the person still performs functions on such bodies or is still a partner 

 

- INC S.A.    – Vice-President of the Management Board  – Present 

- INC S.A. Brokerage   – Vice-President of the Management Board  – Present 

- Unipad Sp. z o.o.   – member of the Supervisory Board    – Present 

- Brand NewCare Sp. z o.o. – member of the Supervisory Board    – Present  

- E-Concerty Sp. z o.o.  – member of the Supervisory Board    – Present 
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d) Information about legally valid court decisions condemning the person for the crime of fraud within 

at least the last five years and indicating whether the person has been prohibited by the court to 

act as a m ember of managing or supervisory bodies in commercial law companies and 

partnerships within at least the last five year 

 

Within the last five years indicated person has not been prohibited by the court to act as a member of 

managing or supervisory bodies in commercial law companies and partnerships. 

 

e) Details of all cases of bankruptcy, compulsory administration or liquidation, within at least the last 

five years, for entities in which the person was a member of managing or supervisory bodies 

 

Within the last five years there have been no cases of bankruptcy, compulsory administration or liquidation 

for entities in which the person was a member of managing or supervisory bodies. 

 

f) Information whether the person performs activities competitive to the activities of the issuer or is a 

partner in a competitive civil partnership or commercial law company or partnership or a member 

of a body of a joint-stock company or a member of a body of any competitive legal person 

Indicated person does not perform activities competitive to the activities of the issuers. Member of the 

management of supervisory bodies of the following legal entities: 

 

- INC S.A. with headquarters in Poznan, Poland – Vice-President of the Management Board 

- INC S.A. Brokerage – Vice-President of the Management Board, 

 

g) Percent of shares held in the Company 

 

Indicated person does not own shares in the Company 

 

The Management Board appointed proxy  

 

- Piotr Zygmanowski – Proxy 

 

Piotr Zygmanowski – Proxy 

 

a) The power of attorney 

 

Joint proxy 

 

b) Description of qualifications and professional experience 

 

Education: 

 

Graduated from the University of Economics in Poznan with the title of doctor of economic sciences in 
the discipline of finance. 
Certificates: 

- Alternative Trading System Advisor Certificate No. 47/2012 
- Securities Broker License No. 2964 
- The Chartered Financial Analyst (CFA) Certificate No. 168225 

 
Work Experience: 
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- INC S.A.   – Head of the Capital Markets Department  – present 

- INC S.A. Brokerage  – Proxy and Chief Compliance Officer  – present 

- Remedis S.A.   – Member of the Supervisory Board   – present 

 

c) Information about activities performer by the person outside the issuer where such a activities are 

significant for the Carpathia Capital S.A. 

 

Indicated person is employed in the following entities: 
 

- INC S.A    – Head of the Capital Markets Department 

- INC S.A. Brokerage  – Proxy and Chief Compliance Officer 

 

d) Information about all commercial law companies and partnerships in which, within at least the last 

three years, the person was a member of managing or supervisory board or a partner, indicating 

whether the person still performs functions on such bodies or is still a partner 

- Remedis S.A.   – Member of the Supervisory Board   – present 
- INC S.A. Brokerage  – Proxy     – present   

 

e) Information about legally valid court decisions condemning the person for the crime of fraud within 

at least the last five years and indicating whether the person has been prohibited by the court to 

act as a m ember of managing or supervisory bodies in commercial law companies and 

partnerships within at least the last five year 

 

Within the last five years indicated person has not been prohibited by the court to act as a member of 

managing or supervisory bodies in commercial law companies and partnerships. 

 

f) Details of all cases of bankruptcy, compulsory administration or liquidation, within at least the last 

five years, for entities in which the person was a member of managing or supervisory bodies 

 

Within the last five years there have been no cases of bankruptcy, compulsory administration or liquidation 

for entities in which the person was a member of managing or supervisory bodies. 

 

g) Information whether the person performs activities competitive to the activities of the issuer or is a 

partner in a competitive civil partnership or commercial law company or partnership or a member 

of a body of a joint-stock company or a member of a body of any competitive legal person 

 

Indicated person does not perform activities competitive to the activities of the issuers. 

 

h) Percent of shares held in the Company 

Indicated person does not own shares in the Company. 

 

The composition of the Supervisory Board at the date of the report: 

 

- Jacek Mrowicki    – Member of the Supervisory Board 

- Łukasz Puślecki   – Member of the Supervisory Board 

- Piotr Orłowski    – Member of the Supervisory Board 

- Justyna Światowiec-Szczepańska    – Member of the Supervisory Board  

- Rafał Piotr Śliwiński     – Member of the Supervisory Board 
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Rafał Piotr Śliwiński – Member of the Supervisory Board 
 

a) position or functions at the issuer, and term of office expiry date 

Member of the Supervisory Board, term of office expiry date: April 4th, 2019  

 

b)  description of qualifications and professional experience  

Associate Professor at the University of Economics in Poznan. He specializes in topics related to 

internationalization and the international competitiveness of enterprises, enterprise strategies in 

international business, the expansion of Polish companies on international markets and competitiveness 

policy. 

 

c) information about activities performer by the person outside the issuer where such a activities are 
significant for the issuer  

Indicated person does not perform activities outside the issuers which are significant for the issuer. 

 

d) information about all commercial law companies and partnerships in which, within at least the last 
three years, the person was a member of managing or supervisory board or a partner, indicating 
whether the person still performs functions on such bodies or is still a partner 

2012 – present  Fuondation Wygraj Przyszłość, Vice President of the Management Board 

2012 – present Wintec Sp. z o.o., CEO/President of the Management Board, Partner 

2008 – present Flashgate Sp. z o.o., CEO/President of the Management Board, Partner 

 

e) Information about legally valid court decisions condemning the person for the crime of fraud within 
at least the last five years and indicating whether the person has been prohibited by the court to 
act as a m ember of managing or supervisory bodies in commercial law companies and 
partnerships within at least the last five year 

Within the last five years indicated person has not been prohibited by the court to act as a member of 

managing or supervisory bodies in commercial law companies and partnerships. 

 

f) details of all cases of bankruptcy, compulsory administration or liquidation, within at least the last 
five years, for entities in which the person was a member of managing or supervisory bodies 

Within the last five years there have been no cases of bankruptcy, compulsory administration or liquidation 

for entities in which the person was a member of managing or supervisory bodies. 

 

g) information whether the person performs activities competitive to the activities of the issuer or is a 
partner in a competitive civil partnership or commercial law company or partnership or a member 
of a body of a joint-stock company or a member of a body of any competitive legal person 

Indicated person does not perform activities competitive to the activities of the issuers. 

 

h) Percent of shares held in the Company 

Indicated person does not own shares in the Company. 

 

Justyna Światowiec-Szczepańska – Member of the Supervisory Board 
 

a) position or functions at the issuer, and term of office expiry date 
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Member of the Supervisory Board, term of office expiry date: April 4th, 2019  

 

b)  description of qualifications and professional experience  

Associate Professor at the University of Economics in Poznan in the Department of Strategic Management, 

Post-doctoral academic degree in economic sciences in the discipline of management sciences, a 

graduate of the Faculty of Economics at the Cracow University of Economics, majoring in International 

Economic Relations. She made an international practice under the auspices of the Association for 

International Practical Training in MELEX USA Inc. in the United States of America. She acted as a 

consultant for Polish companies, she conducted training for employees of marketing and commercial 

departments, among others in marketing or sales or art. She specializes in the issues of strategic 

management, strategic business cooperation, strategic business risk and corporate strategies. She is the 

author of more than 100 scientific papers, including three monographs. She is the author of papers 

presented at international conferences. She is an active member of international scientific societies: 

Strategic Management Society (SMS), Academy of International Business (AIB), Industrial Marketing and 

Purchasing Group (IMP) and Polish Economic Association (PTE). Until 2007 she was employed at the 

Cracow University of Economics in the Department of Trade and Market Institutions. She participated in 

more than a dozen research projects funded by the KBN, and later NCN and NCBiR. 

 

c) information about activities performer by the person outside the issuer where such a activities are 
significant for the issuer  

Indicated person does not perform activities outside the issuers which are significant for the issuer. 
 

d) information about all commercial law companies and partnerships in which, within at least the last 
three years, the person was a member of managing or supervisory board or a partner, indicating 
whether the person still performs functions on such bodies or is still a partner 

Within the last three years indicated person has been an independent a Member of Supervisory Board in a 
commercial law companies INC Rating Limited Liability Company. 

e) Information about legally valid court decisions condemning the person for the crime of fraud within 
at least the last five years and indicating whether the person has been prohibited by the court to 
act as a m ember of managing or supervisory bodies in commercial law companies and 
partnerships within at least the last five year 

Within the last five years indicated person has not been prohibited by the court to act as a member of 

managing or supervisory bodies in commercial law companies and partnerships. 

 

f) details of all cases of bankruptcy, compulsory administration or liquidation, within at least the last 
five years, for entities in which the person was a member of managing or supervisory bodies 

Indicated person was not a member managing or supervisory bodies in entities which were in bankrupt, 
compulsory administrated or liquidated. 

g) information whether the person performs activities competitive to the activities of the issuer or is a 
partner in a competitive civil partnership or commercial law company or partnership or a member 
of a body of a joint-stock company or a member of a body of any competitive legal person 

Indicated person does not perform activities competitive to the activities of the issuers. 

 

h) Percent of shares held in the Company 

Indicated person does not own shares in the Company. 
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Piotr Orłowski – Member of Management Board 

 

a) position or functions at the issuer, and term of office expiry date 

The members of the supervisory board were appointed on common term of office, which lasts for five 

years. The mandates of the members of the supervisory board expire on the date of the general 

shareholders meeting which approves the financial report for year 2018. 

 

b) description of qualifications and professional experience 

Graduated from the Faculty of Law and Administration at University of Adam Mickiewicz in Poznan. 

Scholar of the Stefan Batory Foundation at University of Oxford. Solicitor and partner in Orłowski Matwijcio 

Kancelaria Radców Prawnych Sp.p Sp.p. 

 

c) information about activities performer by the person outside the issuer where such a activities are 

significant for the Carpathia Capital S.A. 

 

Indicated person does not perform activities outside the issuers which are significant for the Carpathia 

Capital S.A. 

 

d) information about all commercial law companies and partnerships in which, within at least the last 

three years, the person was a member of managing or supervisory board or a partner, indicating 

whether the person still performs functions on such bodies or is still a partner 

 

Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.  – Partner (present) 

Kino Polska TV SA       – Member of Supervisory Board (present) 

Stopklatka SA       – Member of Supervisory Board (present) 

Remedis SA        – Member of Supervisory Board (present) 

American Bikes Garage Maciej Wegner i Wspólnicy Sp. k.– General partner (present) 

PBO Anioła SA in declared bankruptcy and liquidation – Former of Supervisory Board 

 

e) information about legally valid court decisions condemning the person for the crime of fraud within 

at least the last five years and indicating whether the person has been prohibited by the court to 

act as a m ember of managing or supervisory bodies in commercial law companies and 

partnerships within at least the last five year 

 

Within the last five years indicated person has not been prohibited by the court to act as a member of 

managing or supervisory bodies in commercial law companies and partnerships. 

 

f) details of all cases of bankruptcy, compulsory administration or liquidation, within at least the last 

five years, for entities in which the person was a member of managing or supervisory bodies 

 

Piotr Orłowski had been a member of Supervisory Board in PBO Anioła S.A. in declared bankruptcy and 

liquidation after the company announced liquidation. 

 

g) information whether the person performs activities competitive to the activities of the issuer or is a 

partner in a competitive civil partnership or commercial law company or partnership or a member 

of a body of a joint-stock company or a member of a body of any competitive legal person 
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Indicated person does not perform activities competitive to the activities of the Carpathia Capital S.A.. 

 

h) percent of shares held in the Company 

 

Indicated person does not own shares in the Carpathia Capital S.A. 

 

Łukasz Puślecki - Member of the Supervisory Board 

 

a) name, surname, position or functions at the issuer, and term of office expiry date 

 

Łukasz Puślecki - Member of the Supervisory Board, the term of office of the members of the Supervisory 

Board expires on 04/04/2019, the mandate expires after holding the General Meeting approving the 

financial statements for 2018. 

 

b) description of qualifications and professional experience 

 

Doctor of Economics, employee of the Department of International Management at the Faculty of 

International Economics at the University of Economics in Poznan. Chairman of the board of the branch 

of the Academy of International Business (AIB) for Central and Eastern Europe (AIB-CEE), managing 

partner for the development of the International Business Center of the Special Purpose Vehicle of the 

University of Economics in Poznań Sp. z.o.o., and director of the joint international business and 

management diploma program (Joint MSc in International Business and Management) from Nottingham 

Trent University, Nottingham Business School (UK). Expert of the Institute of Knowledge and Innovation 

in Warsaw. Mr. Puślecki specializes in topics related to the technological cooperation of countries and 

enterprises, international competitiveness and innovativeness of companies in international business. 

 

Professional qualifications: 

 

14.06.2016 – currently  Grant Manager of National Science Center (NCN) No. DEC-

2015/19 / D / HS4 / 00414, title: Analysis of the alliances of 

open innovation and strategic partnerships in the sector 

biopharmaceutical in Poland and Central and Eastern 

Europe, Faculty of International Economics, University of 

Economics in Poznan 

20.02.2009 Doctor of Economics, Faculty of International Economics, 

Poznań University of Economics, dissertation title: Impact of 

technological cooperation of economically developed 

countries on their international competitiveness 

4.04.2008 - currently Expert at the Institute of Knowledge and Innovation Institute, 

Warsaw 

1.10.2004 to 30.09.2008  Full-time doctoral studies, Faculty of Management, 

Department of International Economic Relations, University 

of Economics in Poznan 

1.10.2004 to 30.06.2005 Postgraduate pedagogical studies, 

University of Humanities and Management Millennium in 

Gniezno  
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1.04.2003 to 15.07.2003 Foreign studies - Europa University Viadrina, Frankfurt / 

Oder (Germany), major: Internationale 

Betriebwirtschaftslehre (IBWL) 

1.02.2002 to 30.03.2003 Foreign studies - Vienna University of Economics and 

Business (WU Wien), direction: Handelswissenschaft 

(SOWI 1986) 

22.09.1999 to 19.12.2003 Master's studies full-time, International Trade, Faculty of 

Management, University of Economics in Poznan, Master of 

Economics - 19/12/2003 

 

Current professional experience 

 

1.04.2018-30.09.2018 Visiting Professor, University of Regensburg, Chair of 

Leadership and Organization, (Niemcy) 

1.09.2015 - obecnie Partner Zarządzający ds. Rozwoju, Centrum Biznesu 

Międzynarodowego, Spółka Celowa Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu                 Sp. z o.o 

1.07.2013 - obecnie Prezes Zarządu Filii Academy of International Business (AIB) 

na Europę Środkowo-Wschodnią (AIB-CEE Chapter) 

18.09.2017-30.09.2017 Visiting Professor, University of Ljubljana (Słowenia) 

7.06.2017-12.06.2017 Visiting Professor, University of Nottingham Ningbo China 

(UNNC), (Chiny) 

13.06.2017-18.06.2017 Visitng Professor,  Shanghai University of International 

Business and Economics (SUIBE), (Chiny) 

14.05.2016-22.05.2016 Visiting Professor, ISCTE Business School, University 

Institute of Lisbon, (Portugal)  

27.02.2015-7.03.2015 Visiting Professor, Nottingham Trent University (NTU), 

Nottingham Business School (NBS), (Great Britain) 

1.10.2013-30.06.2015 Lecturer at the University of Adama Mickiewicza in Poznań, 

Faculty of Political Science and Journalism, classes in 

English on the International Relations specialization 

20.07.2013-27.07.2013 Visiting Professor, Nottingham Trent University (NTU), 

Nottingham Business School (NBS), (Great Britain) 

5.05.2013-10.05.2013 Visiting Professor, ISCTE Business School, University 

Institute of Lisbon, (Portugal)  

22.09.2011 – currently  Member of the Council of the Faculty of International 

Economics (WGM) at the University of Economics in Poznan 

1.04.2011 – currently  Director - UEP-NTU of the Joint Diploma Program in 

International Business and Management (JMSCIBM) - Joint 

MSc in International Business and Management Program - 

University of Economics in Poznań, Nottingham Trent 

University (NTU), Nottingham Business School (NBS) 

(United Kingdom) 

1.04.2010 - currently Adjunct, Department of International Management, 

University of Economics in Poznan 

1.04.2009-30.03.2010 Assistant, Department of International Trade, University of 

Economics in Poznan 

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=adjunct
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1.10.2006-30.06.2008 Member of the Management Council (WZ) of the University 

of Economics in Poznań 

4.08.2005-31.01.2013 Marshal Office of the Wielkopolska, Department of Education 

and Science, Inspector - Position on international 

cooperation with partner regions in the field of education and 

science and universities operating in the voivodship 

 

c) information about activities performer by the person outside the issuer where such a activities are 

significant for the Carpathia Capital S.A. 

 

Indicated person does not perform activities outside the issuers which are significant for the Issuer. 

 

d) information about all commercial law companies and partnerships in which, within at least the last 

three years, the person was a member of managing or supervisory board or a partner, indicating 

whether the person still performs functions on such bodies or is still a partner 

 

Current:  

Brokerage House INC S.A. -  Member of Supervisory Board 

 

e) information about legally valid court decisions condemning the person for the crime of fraud within 

at least the last five years and indicating whether the person has been prohibited by the court to 

act as a m ember of managing or supervisory bodies in commercial law companies and 

partnerships within at least the last five year 

 

Within the last five years indicated person has not been prohibited by the court to act as a member of 

managing or supervisory bodies in commercial law companies and partnerships. 

 

f) details of all cases of bankruptcy, compulsory administration or liquidation, within at least the last 

five years, for entities in which the person was a member of managing or supervisory bodies 

 

Not applicable 

 

g) information whether the person performs activities competitive to the activities of the issuer or is a 

partner in a competitive civil partnership or commercial law company or partnership or a member 

of a body of a joint-stock company or a member of a body of any competitive legal person 

Indicated person does not perform activities competitive to the activities of the Carpathia Capital S.A. and 

is not a partner in a competitive civil law partnership or a member of a body of a joint-stock company or a 

member of the body of any competitive legal entity. 

 

 

h) information on whether the person is listed in the register of insolvent debtors, kept pursuant to the 

Act of August 20, 1997 on the National Court Register; 

 

The indicated person is not entered in the register of insolvent debtors. 

 

Jacek Mrowicki - Member of the Supervisory Board 

 

a) name, surname, position or functions at the issuer, and term of office expiry date 
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Jacek Mrowicki - Member of the Supervisory Board, the term of office of the members of the Supervisory 

Board expires on 04/04/2019, the mandate expires after holding the General Meeting approving the 

financial statements for 2018. 

 

b) description of qualifications and professional experience 

 

A graduate of the Adam Mickiewicz University in Poznań and the University of Nottingham Trent (MBA). 

Co-founder of the INC S.A. Group Initiator of the establishment of the Association of Former Commune 

Heads, Mayors and Presidents of the Republic of Poland. He has over 20 years of experience working for 

LGU. Currently, he is a lecturer at Wyższa Szkoła Bankowa in Poznań. 

Experience: 

 

INC Rating Sp. z o.o., President of the Management Board 

INC Private Equity Alternative Investment Company S.A., Member of the Supervisory Board 

 

c) information about activities performer by the person outside the issuer where such a activities are 

significant for the Carpathia Capital S.A. 

 

Indicated person does not perform activities outside the issuers which are significant for the Issuer. 

 

d) information about all commercial law companies and partnerships in which, within at least the last 

three years, the person was a member of managing or supervisory board or a partner, indicating 

whether the person still performs functions on such bodies or is still a partner 

 

INC Rating Sp. z o.o., – President of the Management Board 

INC Private Equity Alternative Investment Company S.A. –Member of the Supervisory Board 

 

e) information about legally valid court decisions condemning the person for the crime of fraud within 

at least the last five years and indicating whether the person has been prohibited by the court to 

act as a m ember of managing or supervisory bodies in commercial law companies and 

partnerships within at least the last five year 

 

Within the last five years indicated person has not been prohibited by the court to act as a member of 

managing or supervisory bodies in commercial law companies and partnerships. 

 

f) details of all cases of bankruptcy, compulsory administration or liquidation, within at least the last 

five years, for entities in which the person was a member of managing or supervisory bodies 

 

Not applicable 

 

 

g) information whether the person performs activities competitive to the activities of the issuer or is a 

partner in a competitive civil partnership or commercial law company or partnership or a member 

of a body of a joint-stock company or a member of a body of any competitive legal person 

 

Indicated person does not perform activities competitive to the activities of the Carpathia Capital S.A. and 

is not a partner in a competitive civil law partnership or a member of a body of a joint-stock company or a 

member of the body of any competitive legal entity. 
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h) information on whether the person is listed in the register of insolvent debtors, kept pursuant to 

the Act of August 20, 1997 on the National Court Register; 

 

The indicated person is not entered in the register of insolvent debtors. 

 

 

Information about remuneration of the Management Board: 
 
Remuneration paid in 2018 to the Members of the Issuer's Management Board (in PLN): 
 

Name Remuneration (PLN) 

Śliwiński Paweł 200,00 

Sebastian Huczek 30 000,00 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Statement of comprehensive income 

 

continued operations Noty 
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

Revenue from sales of products and services   0 0 0 

     - from related parties   0 0 0 

Cost of products, goods and materials sold, including 1 0 0 0 

     - to related parties   0 0 0 

Selling and distribution expenses 1 0 0 0 

Profit on sales   0 0 0 

Other operating revenues 2 4 2 83 

Other operating expenses 3 1 1 0 

Gain (loss) on investments 4 787 895 983 

 - profit/loss on sales of securities   -124 18 151 

 - interest and dividend   100 91 86 

 - revaluation of investment portfolio   97 -389 727 

 - other profits  714 1 175 19 

Administrative expenses 1 332 75 90 

Operating profit   458 821 976 

Financial expenses 5 1 3 5 

     - for related parties   0 0 0 

Share of profits of associates   0 0 0 

Profit before tax   457 818 971 

 

Income tax 6 73 143 185 

Net profit for the operating period   384 675 786 
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STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME 
 

  
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

Net profit for the operating period 384 675 786 

    
 

Other comprehensive income:  0 0 0 

- valuation of financial assets available for sale 0 0 0 

     

Total comprehensive income 384 675 786 

 

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
 

  Noty 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

A. Non-current assets   219 103 28 

Intangible assets   0 0 0 

 - goodwill   0 0 0 

Tangible fixed assets   0 0 0 

Non-current financial assets 7 123 0 0 

Deferred tax assets 8 96 103 28 

Long-term receivables   0 0 0 

 - from related parties   0 0 0 

 - from other entities   0 0 0 

Other long-term assets   0 0 0 

B. Current assets   9 963 9 263 8 666 

Inventories   0 0 0 

Receivables from related parties 9 879 0 0 

Receivables from other entities 9 59 32 16 

 - income tax receivables   0 0 0 

Financial assets in related parties  0 0 0 

Financial assets in other entities 10 6 203 5 383 3 234 

Cash and other monetary assets 10 2 821 3 846 5 416 

Other short-term assets 11 1 2 0 

Total assets   10 182 9 366 8 694 
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
 

  Noty 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

A. EQUITY   10 096 9 325 8 650 

Share capital 12 2 101 1 951 1 951 

Treasury shares (negative value)   -255 -255 -255 

Supplementary capital 13 7 166 6 254 6 188 

Revaluation reserve   0 0 0 

Other reserve capitals 14 700 700 0 

Profits (losses) from previous years    0 0 -20 

Net profit (loss)   384 675 786 

B. PROVISIONS 15 43 28 15 

Provision for deferred income tax   43 28 15 

Other provisions   0 0 0 

C. Long-term liabilities   0 0 0 

Loans and borrowings   0 0 0 

Financial leasing liabilities   0 0 0 

D. Short-term liabilities 16 37 1 18 

Loans and borrowings   0 0 0 

Trade payables   1 0 2 

Tax, customs, insurance and other liabilities   12 1 16 

 - income tax liabilities   0 16 0 

Liabilities related to wages and salaries   0 0 0 

Financial leasing liabilities   0 0 0 

Other liabilities   24 0 0 

 - in relation to related entities  0 0 0 

E. Accruals 17 6 12 11 

TOTAL LIABILITIES   10 182 9 366 8 694 
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STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY 
 

  
Share 
capital  

Treasury 
shares 

Supplementary capital 

Other 
capitals 

Profits from 
previous 

years 

Result of 
current 
period 

Total 
Equity 

Share 
premium 
account 

Other 

Balance as at 01.01.2018 1 951 -255 5 488 766 700 675 - 9 325 

Changes in accounting policies - - - - - - - - 

Balance as at 01.01.2018 after changes 1 951 -255 5 488 766 700 675 - 9 325 

Changes in equity since 01.01.2018 till 31.12.2018               

Issue of shares 150 - 573 - - - - 723 

Share buyback program - - - - - - - - 

Transfer of financial result to equity - - - 339 - -339 - - 

Payment of the dividend - - - - - -336 - -336 

Total comprehensive income - - - - - - 384 384 

  

Balance as at 31.12.2018 2 101 -255 6 061 1 105 700 - 384 10 096 
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Share 
capital  

Treasury 
shares 

Supplementary capital 

Other 
capitals 

Profits from 
previous 

years 

Result of 
current 
period 

Total 
Equity 

Share 
premium 
account 

Other 

Balance as at 01.01.2017 1 951 -255 6 188 - - 766 - 8 650 

Changes in accounting policies - - - - - - - - 

Balance as at 01.01.2017 after changes 1 951 -255 6 188 - - 766 - 8 650 

Changes in equity since 01.01.2017 till 31.12.2017               

Issue of shares - - - - - - - - 

Share buyback program - - -700 - 700 - - - 

Transfer of financial result to equity - - - 766 - -766 - - 

Total comprehensive income - - - - - - 675 675 

  

Balance as at 31.12.2017 1 951 -255 5 488 766 700 - 675 9 325 
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Share 
capital  

Treasury 
shares 

Supplementary capital 

Other 
capitals 

Profits from 
previous 

years 

Result of 
current 
period 

Total 
Equity 

Share 
premium 
account 

Other 

Balance as at 01.01.2016 1 893 - 6 193 - - -141 - 7 945 

Changes in accounting policies - - - - - - - - 

Balance as at 01.01.2016 after changes 1 893 - 6 193 - - -141 - 7 945 

Changes in equity since 01.01.2016 till 31.12.2016 

Issue of shares 58 -255 116 - - - - -81 

Transfer of financial result to equity - - -121 - - 121 - - 

Total comprehensive income - - - - - - 786 786 

  

Balance as at 31.12.2016 1 951 -255 6 188 - - -20 786 8 650 
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STATEMENT OF CASH FLOWS 
 

  
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

A. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES   

I. Profit (loss) before tax 457 818 971 

II. Total adjustments -435 -888 -951 

III. Changes in working capital -44 -18 -9 

IV. Income tax paid -78 -219 -177 

V. Net cash flows from operating activities -100 -307 -166 

B. CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITIES 

I. Inflows 2 160 190 697 

1. Inflows from sale of intangible assets 0 0 0 

2. Inflows from sale of tangible fixed assets 0 0 0 

3. Inflows from sale of investment properties 0 0 0 

4. Net inflows from sale of subsidiaries 0 0 0 

5. Inflows from repayment of borrowings granted 0 0 0 

6. Inflows from sale of other financial assets 2 159 87 347 

7. Inflows from sale of bonds 0 100 350 

8. Inflows from interest received 0 3 0 

9. Inflows from dividends received 1 0 0 

II. Outflows 3 499 1 451 1 556 

1. Outflows for acquisition of intangible assets 0 0 0 

2. Outflows for acquisition of tangible fixed assets 0 0 0 

3. Outflows for acquisition of investment properties 0 0 0 

4. Net outflows for acquisition of subsidiaries 0 0 0 

5. Outflows for loans granted 0 0 0 

6. Outflows for acquisition of other financial assets 3 499 1 451 1 556 

III. Net cash flows from investment activities -1 339 -1 261 -859 

C. CASH FLOWS FROM FINANCIAL ACTIVITIES 
  

I. Inflows 723 0 174 

1. Net inflows from issuance of shares  723 0 174 

2. Inflows from loans and borrowings 0 0 0 
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3. Inflows from issuance of debt securities 0 0 0 

4. Other inflows from financial activities 0 0 0 

II. Outflows 309 0 255 

1. Outflows for acquisition of own shares 0 0 255 

2. Redemption of debt securities 0 0 0 

3. Repayment of loans and borrowings 0 0 0 

4. Payment of liabilities arising from financial leases 0 0 0 

5. Outflows for interest paid 0 0 0 

6. Outflows for dividends paid 309 0 0 

7. Other outflows for financial activities 0 0 0 

III. Net cash flows from financial activities 414 0 -84 

Balance sheet change in cash -1 025 -1 568 -1 106 

Cash opening balance 3 846 5 416 6 527 

 - change in cash due to exchange differences 0 -2 -5 

Cash closing balance 2 821 3 846 5 416 
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1. INFORMATION ABOUT CARPATHIA CAPITAL S.A. 
 

CARPATHIA CAPITAL S.A. is an investment joint-stock company. CARPATHIA CAPITAL S.A. 

concentrates its core activities on acquiring shares of the both public and private companies in order to 

dispose them. 

 

The issuer is an investment entity within the meaning of IFRS 10 §27. 

An investment entity is an entity that: 

▪ obtains funds from one or more investors for the purpose of providing those investor(s) with 

investment management services; 

▪ commits to its investor(s) that its business purpose is to invest funds solely for returns from capital 

appreciation, investment income, or both, and 

▪ measures and evaluates the performance of substantially all of its investments on a fair value basis. 

 

Registered office 

 

CARPATHIA CAPITAL S.A. 

Krasińskiego 16 Street 

60-830 Poznań 

 

Registration court 

 

District Court Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Business Registry Divison in Poznań 

KRS number 0000511985 

The company has been established for an unlimited period of time. 

 

National Business Registry Number: 302762319 

Tax Identification Number: 781-189-70-74 

 

Management Board 

 

Composition of the Management Board at the date of the report: 

Paweł Śliwiński   – President of the Management Board 

Sebastian Huczek    – Vice-president of the Management Board 

Piotr Zygmanowski    – Proxy  

 

Supervisory Board 

 

Composition of the Supervisory Board at the date of the report: 

Justyna Światowiec-Szczepańska  – Member of the Supervisory Board 

Rafał Śliwiński    – Member of the Supervisory Board  

Piotr Orłowski     – Member of the Supervisory Board 

Jacek Mrowicki    – Member of the Supervisory Board 

Łukasz Puślecki   – Member of the Supervisory Board 
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Parent Company 

 

INC S.A. is the parent company of CARPATHIA CAPITAL S.A. 

 

2. PRESENTATION PRINCIPLES 
 

Principles of preparation of the financial statements  

The financial statements of the CARPATHIA CAPITAL S.A. have been prepared in accordance with 

International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS).  

This financial statements has been prepared in accordance with accounting standards used and issued in 

EU at the date of this financial statements.  

 

The financial statements were prepared for the period from 01.01.2018 to 31.12.2018. Comparative data 

for the period from 01.01.2017 to 31.12.2017 and 01.01.2016 to 31.12.2016 are presented. 

 

This financial statements has been prepared on the assumption that the Company will continue as a going 

concern in the foreseeable future. As at the date of approval of this financial statements for publication, 

there were no circumstances that would indicate a threat to the Company’s ability to continue as a going 

concern. 

 

3. EFFECT OF APPLICATION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS AND CHANGES IN 

ACCOUNTING POLICY 

 

New and changed standards and interpretations in force in 2018 
include: 

Date of entry into force 
in the European Union 

The date of application 
determined by the 

RMSR 

IFRS 9 "Financial Instruments" January 1, 2018 January 1, 2018 

IFRS 15 "Revenue from contracts with customers" January 1, 2018 January 1, 2018 

Explanation to IFRS 15 "Revenue from contracts with customers" January 1, 2018 January 1, 2018 

Amendment to IFRS 12 "Share-based payments" - classification and 
valuation of share-based transactions 

January 1, 2018 January 1, 2018 

Amendment to IFRS 4: Application of IFRS 9 "Financial Instruments" 
together with IFRS 4 "Insurance Contracts" 

January 1, 2018 January 1, 2018 

The annual program of amendments 2014-2016: 

January 1, 2018 January 1, 2018 
 - Amendment to IFRS 1 "First time adoption of IFRS" - removal 

of short-term layoffs 

 - Amendment to MSR 28 "Investments in affiliates" - valuation of 
associates or joint ventures at fair value 

KIMSF 22 Transactions in Foreign Currencies and Prepayments January 1, 2018 January 1, 2018 

Amendment to MSR 40 "Investment Property" - reclassification of 
investment properties 

January 1, 2018 January 1, 2018 

 
The company believes that the changes to the standards listed above did not have a material impact on the separate financial 
statements. 
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New and changed standards and interpretations that are not yet 
in force in 2018 include: 

Date of entry into force 
in the European Union 

The date of application 
determined by the 

RMSR 

IFRS 14 "Regulatory accruals" Not accepted January 1, 2016 

Amendment to IFRS 10 "Consolidated Financial Statements" and 
MSR 28 "Associates and joint ventures" regarding the sale or 
transfer of assets 

Not accepted January 1, 2016 

IFRS 16 "Leases" January 1, 2019 January 1, 2019 

The annual program of amendments 2015-2017 

 
Not accepted 

 
January 1, 2019 

- Amendments to IFRS 3 "Business combinations" - valuation of 
shares in joint operations at the time of taking control 

- Amendments to IFRS 11 "Joint contractual arrangement" - no 
valuation in joint operations at the time of taking up joint control 

- Amendment to MSR 12 "Income tax" - recognition of tax 
consequences due to dividend payment 

- Amendments to MSR 23 "Borrowing costs" - classification of 
liabilities incurred specifically to obtain a qualifying asset 

KIMSF 23 "Uncertainty related to the inclusion of income tax" January 1, 2019 January 1, 2019 

Amendments to IFRS 9 "Financial Instruments" - the right to prepay 
with negative remuneration 

January 1, 2019 January 1, 2019 

Amendments to MSR 28 "Investments in affiliates" - valuation of 
long-term investments 

Not accepted January 1, 2019 

Amendments to MSR 19 "Employee benefits" - changes to a defined 
benefit plan 

Not accepted January 1, 2019 

Changes in the scope of references to the Conceptual Assumptions 
in IFRS 

Not accepted January 1, 2019 

IFRS 17 "Insurance contracts" Not accepted January 1, 2019 

 

4.  FINANCIAL STATEMENTS ADJUSTMENTS 
 

There were no objections in opinions of entities authorized to audit financial statements for the period for 

which financial statements are presented. No adjustments were made in the financial statements for the 

period for which financial statements is presented. 

 

5. CURRENCY IN WHICH FINANCIAL STATEMENTS HAS BEEN PREPARED AND THE SIZE 

OF THE UNITS THAT WERE USED FOR THE PRESENTATION OF AMOUNTS IN THE 

FINANCIAL STATEMENTS 
 

This financial statements have been presented in the Polish zloty (“PLN”) which is the reporting currency 

and the functional currency of the Company and all figures are in PLN thousand. 

 

6. ACCOUNTING POLICIES 
 

Goodwill 

Goodwill in the financial statements is not amortized but it is tested for impairment. 

 

Intangible assets 
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Expenditures for purchased software and other intangible assets are capitalized and straight-line 

amortized over the projected useful life. 

In the case of impairment of assets classified as intangible assets a revaluation write-down is made. 

Intangible assets are recognized at each balance sheet date at acquisition price less any accumulated 

amortization calculated to the balance sheet date and less any revaluation write-downs. 

 

Tangible fixed assets 

Fixed assets are those assets whose projected useful life is more than one year and which are assigned 

to the operations of the Company or transferred to other entities under lease agreements or other similar 

agreements. Fixed assets under leases are classified as non-current assets when substantially all the risks 

and rewards of ownership of the asset will be transferred to the Company. Fixed assets are measured at 

acquisition price and at cost of production less any depreciation calculated and less impairment losses. 

Fixed assets are depreciated over their projected useful life. 

Fixed assets of the cost to 3.5 thousand PLN are subject to one-time depreciation. The exception is the 

computer equipment, depreciated on the basis of the projected useful life. 

Borrowing costs directly attributable to the acquisition or production of assets which require a longer period 

of time to be available for use or sale are capitalized as part of the cost of qualified assets until putting 

those fixed assets into use. 

 

Depreciation is calculated for all fixed assets, other than land and assets under construction using the 

straight-line method at the following annual rates of amortization: 

▪ Vehicles   20%; 

▪ Computer equipment 30%; 

▪ Others   18% to 100%. 

 

Non-current assets held for sale 

Non-current assets (and groups of net assets held for sale) classified as held for sale are measured at the 

carrying value or fair value less costs to sell, whichever is lower. The Company classifies an asset (or 

group) as held for sale if its carrying value will be recovered principally through a sale transaction rather 

than through continuing use. 

 

Financial assets 

Financial assets are recognized at the date of the transaction. 

 

Financial assets at the date of acquisition or origination are classified into the following categories: 

▪ financial assets measured at amortized cost, 

▪ financial assets measured at fair value through the financial result, 

▪ financial assets measured at fair value through other comprehensive income. 

 

A financial asset is classified in the category of "Financial assets at amortized cost" if both of the following 

conditions are met: 

• it is maintained in accordance with the business model whose purpose is to maintain financial assets 

for obtaining cash flows resulting from the contract, 

• the terms and conditions of the contract give rise to cash flows at specified times, which are only 

repayment of the principal and interest on the principal amount still to be repaid. 
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"Financial assets at amortized cost", excluding trade receivables that do not have a material component 

are initially recognized at fair value increased by directly attributable transaction costs. Trade receivables 

that do not have a material financing component are measured at the initial recognition At fair value 

(transaction price), the valuation at a later date is carried out at amortized cost, using the effective interest 

method, less impairment write-downs. 

Interest on financial assets classified as "Financial assets measured at amortized cost" calculated using 

the effective interest rate method is recognized in profit or loss of the current period in financial revenues. 

The category "Financial Assets Measured at Amortized Cost" includes: 

 

• cash and cash equivalents, 

• trade receivables, 

• other receivables and 

• other financial assets at amortized cost (including corporate bonds). 

 

A financial asset at fair value through profit or loss is an asset or financial liability that is held for trading. 

 

At the end of the reporting period, the company assesses the need to recognize impairment losses on 

financial assets. 

 

When preparing individual financial statements, the entity recognizes investments in subsidiaries, joint 

ventures and associates according to the acquisition cost. 

The company owns shares of INC S.A. Brokerage House, for which the parent company is INC S.A. 

Financial reports of Capital Carpatia S.A. and Dom Maklerski INC S.A. are consolidated by the parent 

company INC S.A. INC S.A. they are listed on the WSE. Consolidated financial report of the INC S.A. 

Capital Group. it is published in accordance with the provisions on trading in financial instruments. 

 

Determining the fair value of financial assets 

 

The Company classifies fair value measurements using a fair value hierarchy reflecting the materiality of 

individual input data affecting the valuation. The following levels of the fair value hierarchy apply: 

 

• quoted prices (uncorrected) on active markets for identical assets or liabilities (level 1), 

• input data other than quotations falling within the scope of level 1 that can be stated or observed 

for an asset or liability, directly (ie in the form of prices) or indirectly (ie on the basis of price-based 

calculations) (level 2), 

• input data for an asset or liability not based on observable market data (i.e., unobservable data) 

(level 3). 

 

The fair value of equity instruments listed on an active market is measured at market value; active market 

is a market where homogeneous items are traded, prices are publicly announced, buyers and sellers can 

be found at any time. The fair value of shares is determined on the basis of stock exchange quotations. If 

the market for a given financial asset and unlisted securities is not active, the Company establishes fair 

value using valuation techniques. These include the use of recent transactions carried out under normal 

market conditions, reference to other instruments that are virtually identical, analysis of discounted cash 

flows, using the market information to the largest possible extent, relying as much as possible on the 

information from the Company. 
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Classification and valuation of shares and interests in other entities 

According to the decision of the Management Board of CARPATHIA CAPITAL SA shares that are taken 

up or acquired by the Company in preparation for its listing (shares of portfolio companies) are classified 

as financial assets measured at fair value through profit or loss. The value of shares and interests in other 

entities is determined in accordance with the above-mentioned principles "Determining the fair value of 

financial assets" 

Shares classified as financial assets measured at fair value through profit or loss are measured at the 

balance sheet date at fair value, referring valuation effects on the financial result. 

 

Investment properties 

As an investment properties are treated properties if they are treated as source of income from rent and/or 

increase in value over time. Investment properties are measured at the balance sheet date at fair value. 

Gains and losses arising from changes in fair value of investment properties are recognized in the income 

statement in the period in which they arise. 

The Company may decide about the valuation of investment properties at acquisition price or production 

cost. 

 

Trade receivables 

Receivables are recognized at amount due less any revaluation write-downs. Revaluation write-downs 

increase other operating expenses. 

 

Inventories 

Inventories are measured at the real purchase prices less any impairment losses. Release of inventories 

is measured using the FIFO method. 

 

Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents are recognized at nominal value. Cash in foreign currencies are translated at 

the balance sheet date at the closing rate from the balance sheet date. 

 

Prepaid expenses 

Prepaid expenses are made in relation to the expenses relating to future reporting periods that meet the 

definitions of assets in accordance with IFRS. Revaluation write-downs of prepaid expenses are made on 

the basis of the elapsed time. The time and method of settlement are justified by the nature of the settled 

expenses. 

 

Equity 

Equity excluding treasury shares, are measured in principle at its nominal value. Treasury shares are 

measured at acquisition price. 

 

Provisions 

Provisions are recognized, when: 

▪ an entity has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events; 

▪ it is likely that the fulfillment of the obligation will cause an outflow of resources embodying economic 

benefits and 

▪ the amount of the obligation can be reliably estimated. 

If the above conditions are not met, the provisions are not recognized. 
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Liabilities 

Liabilities are recognized at the amount due. 

 

Accruals 

Accruals are recognized in the amount of liabilities in the current reporting period. 

 

The Company withdraws from estimating accruals for employee benefits due to the small number of 

employees and due to the fact that the employee benefits are given to them at the settlement period. 

 

Current and deferred income tax 

Compulsory charges on financial result consists of current tax and deferred tax. 

 

Current tax burden is calculated on the basis of income (tax base) for the particular financial year. 

 

Deferred tax is calculated using the balance method on the basis of existing temporary differences 

between the value of assets and liabilities recognized in the financial statements and their tax bases. 

In connection with the temporary differences, provisions and assets for deferred income tax are 

recognized. 

 

The value of assets for deferred income tax is reviewed at each balance sheet date in order to determine 

whether the projected future taxable profit will be sufficient for their implementation. Otherwise, a 

revaluation write-down is made. Provisions and assets for deferred income tax are calculated on the basis 

of the tax rates that will apply in the period when the asset is realized or the liability is become due. Deferred 

tax is recognized in the income statement, except when it relates to items recognized directly in equity, in 

which case the deferred tax is also recognized in equity. 

 

Revenues 

 

The entity applies IFRS 15 to all contracts with customers, except: 

 

a) leasing agreements within the scope of MSR 16 "Leasing", 

b) insurance contracts falling within the scope of IFRS 4 "Insurance Contracts", 

c) financial instruments and other contractual rights or obligations within the scope of IFRS 9 

"Financial instruments", IFRS 10 "Consolidated financial statements", IFRS 11 "Joint 

arrangements", MSR 27 "Separate financial statements" and MSR 28 "Investments in associates 

and joint ventures"; and 

d) non-cash exchanges between entities conducting the same type of activity aimed at facilitating the 

sale to clients or potential clients. 

 

Revenues from sales are recognized in the transaction price at the moment of transfer of services 

promised in the contract to the client, which occurs when the customer obtains control over these 

components. 

 

The company applies the principles of IFRS 15 in relation to individual contracts (or obligations to perform 

the service). 

 

Requirements to identify the contract with the client 
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The contract with the customer meets its definition when all of the following criteria are met: 

the parties to the contract have entered into a contract and are required to perform their duties; 

The company is able to identify the rights of each party regarding goods or services to be transferred; 

The company is able to identify the payment terms for goods or services to be transferred; 

the contract has economic content and it is likely that the Company will receive a remuneration which it 

will be entitled to in exchange for goods or services that will be transferred to the client. 

 

Identification of obligations to perform the service 

At the time of concluding the contract, the Company evaluates the goods or services promised in the 

contract with the client and identifies as a commitment to perform the performance each promise to transfer 

to the customer a good or service that can be distinguished. 

 

Determining the transaction price 

In order to determine the transaction price, the Company takes into account the terms of the contract and 

the usual commercial practices. The transaction price is the amount of remuneration which - in accordance 

with the Company's expectations - will be due to it in exchange for the transfer of the promised goods or 

services to the client. The remuneration specified in the contract with the client may include fixed amounts, 

variable amounts or both. 

To estimate variable remuneration, the Company decided to use the most probable value method for 

contracts with one threshold and the expected value method for contracts where there are more value 

thresholds from which the customer is granted a discount. 

 

Allocation of the transaction price to individual obligations to perform the service 

The Company assigns a transaction price to each obligation to provide the service (or a separate good or 

separate service) in an amount that reflects the amount of remuneration which, as expected by the 

Company, is in exchange for transferring the promised goods or services to the customer. 

 

Recognition of revenue when the obligations to perform the service are fulfilled 

The Company recognizes revenue when it meets (or is in the process of fulfilling) a commitment to provide 

performance by transferring the promised good or service (ie an asset) to the client (the client gains control 

over that asset). Revenues are recognized as amounts equal to the transaction price that has been 

assigned to a given obligation to perform the service. 

The company transfers control over good or service over time and thus fulfills the obligation to perform the 

service and recognizes revenues over time if one of the following conditions is met: 

- the client receives and benefits from the service at the same time as it is performed; 

- the asset is created or will be improved as a result of the performance of the asset, and the client 

controls the asset as it arises or improves; 

- as a result of the performance of the service, no alternative component is created for the Company, 

and the Company has an enforceable right to pay for the performance performed so far. 

 

Costs include a probable decrease in economic benefits in the reporting period, with a reliably determined 

value, in the form of a decrease in the value of assets or an increase in liabilities and provisions that will 

lead to a decrease in equity or an increase in its shortfall in a different way than shareholders withdraw 

from shareholders. 

 

Revenues from investments are due revenues from financial operations. In the Company, the investment 

income includes interest earned on bank deposits, dividends, and the result on the sale of financial assets 
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and their revaluation. In the case of dividend income, the recognition in the income statement is made 

when the shareholders' right to receive payment is established. 

 

Other operating income and expenses are costs and revenues related to the disposal of tangible fixed 

assets, establishing and terminating provisions, and not directly related to the main activity but affecting 

the financial result. 

 

Financial costs are the costs of financial operations incurred. Financial costs include interest on credits 

and loans. 

 

Impairment 

At each balance sheet date, the Company reviews the net value of fixed assets in order to determine 

whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the recoverable amount of the 

asset is estimated (The net selling price or value in use, depending on which one is higher) in order to 

determine the potential value of impairment loss. 

 

7. SIGNIFICANT VALUES BASED ON PROFESSIONAL JUDGMENT AND ESTIMATES 
 

Provisions 

Provisions are recognized, when: 

▪ an entity has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events; 

▪ it is likely that the fulfillment of the obligation will cause an outflow of resources embodying economic 

benefits and 

▪ the amount of the obligation can be reliably estimated. 

If the above conditions are not met, the provisions are not recognized. 

 

Impairment 

At each balance sheet date, the Company reviews the net value of assets to determine whether there are 

any indications of impairment. If there are such premises, the recoverable amount of a given asset is 

estimated (ie the net selling price or value in use, depending on which one is higher) in order to determine 

a potential impairment loss. 

 

Depreciation of fixed assets and amortization of intangible assets 

Depreciation and amortization is calculated for all fixed assets and intangible assets, other than land and 

assets under construction using the straight-line method at the following annual rates: 

▪ Vehicles   20%; 

▪ Computer equipment 30%; 

▪ Others   18% to 100%. 

 

8. OPERATIONAL SEGMENTS 

 
The Issuer does not present information about operating segments required by IFRS 8, because the type 
of the Company's operations is focused only on direct private equity / venture capital investment 
activities. The company's operations are conducted in Poland, so the geographical breakdown was also 
abandoned.  
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8. EXPLANATORY NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
 

Note no 1 

EXPENSES BY TYPE 
01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

01.01.2016 
31.12.2016 

a) Depreciation of property, plant and equipment and 
amortization of 
intangible assets 

0 0 0 

b) Materials and energy 0 0 0 

c) External services 123 65 51 

d) Taxes and charges 34 1 2 

e) Wages and salaries 157 8 36 

f) Social security costs  16 0 0 

g) Other expenses by type 2 1 1 

Expenses by type 332 75 90 

Changes in inventories, products and accruals 0 0 0 

Cost of production for internal purposes (negative value) 0 0 0 

Selling and distribution expenses (negative value) 0 0 0 

Administrative expenses (negative value) -332 -75 -90 

Cost of products sold 0 0 0 

 

Note no 2 

OTHER OPERATING REVENUES 
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

a) release of provisions 0 0 0 

b) others, including: 4 2 83 

   - profit from disposal of the subsidiary 0 0 0 

   - profit from the sale of non-financial fixed assets 0 0 0 

   - rent 0 0 0 

   - income from the write-down on receivables 0 0 0 

   - compensation received 0 0 0 

   - revenues from written-down commitments 4 2 83 

   - other – invoices 0 0 0 

Other operating revenues, total 4 2 83 

 

Note no 3 

OTHER OPERATING EXPENSES  
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

a) created provisions   0 0 0 
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b) other, including: 1 1 0 

   - written receivables   0 1 0 

   - re-invoiced costs 1 0 0 

Other operating expenses, total 1 1 0 

 

Note no 4 

FINANCE INCOME FROM DIVIDENDS AND SHARE IN 
PROFIT  

01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

a) from related parties 0 0 0 

b) from other entities 1 0 0 

Total finance income from dividends and share of profit 1 0 0 

 

INTEREST INCOME 
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

a) on loans granted 3 0 0 

    - to related parties 0 0 0 

    - to other entities  3 0 0 

b) other interest income 96 91 86 

    - from related parties 0 0 0 

    - from other entities (bank interest, interest on receivables)  96 91 86 

Total interest income 99 91 86 

 

OTHER INVESTMENT INCOME 
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

a) foreign exchange gains  21 0 19 

     - realized 0 0 19 

     - unrealized 21 0 0 

b) reversed provisions 0 0 0 

c) other, including: 693 1 175 0 

     - fair value of received shares  693 1 175 0 

Total other investment income 714 1 175 19 

 

Note no 5 

FINANCIAL COST OF INTEREST 
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

a) from credits and loans 0 0 0 

    - for related parties 0 0 0 

    - for other parties 0 0 0 
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b) other interest 0 1 0 

    - for related parties 0 0 0 

    - for other parties 0 1 0 

Total interest expense 0 1 0 

 

OTHER FINANCIAL COST 
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

a) negative exchange rate differences 1 2 5 

     - realized 0 0 0 

     - unrealized 1 2 5 

b) reserves created 0 0 0 

c) others 0 0 0 

Other financial expenses, total 1 2 5 

 

Note no 6 

CURRENT INCOME TAX 
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

1. Profit before tax  457 818 971 

2. Differences between profit (loss) before tax and income  
tax base 
 (by title) 

-189 396 140 

 - expenses that are not deductible 7 11 79 

 - statistical revenues 10 5 0 

 - revenues that do not constitute income tax revenues 96 0 0 

 - statistical costs 12 11 0 

 - unrealized exchange differences 0 2 4 

 - revaluation of investments -97 389 215 

3. Deducted losses from previous years 0 71 71 

4. Income tax base  268 1 072 1 040 

5. Income tax at the 19% rate 51 204 198 

6. Tax increases, omissions, exemptions, deductions and  
reductions  

0 0 0 

7. Income tax expense reported in the tax return for  
the period, including: 

0 0 0 

    - reported in the income statement, including: 51 204 0 

    - flat-rate tax paid on dividends received 0 0 0 

    - relating to items that decreased or increased equity 0 0 0 

    - relating to items that decreased or increased goodwill  
or negative goodwill 

0 0 0 
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DEFERRED INCOME TAX, RECOGNIZED IN THE PROFIT 
AND LOSS STATEMENT 

01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

- change from originating and reversing of temporary 
differences 

22 -61 -13 

- change due to change in tax rate 0 0 0 

- change due to previously unrecognized tax loss, tax credit or 
temporary difference of previous period 

0 0 0 

- change due to write off of deferred tax assets or lack of use 
of the deferred income tax reserve 

0 0 0 

- other components of deferred tax 0 0 0 

Deferred income tax, total 22 -61 -13 

 

TOTAL DEFERRED TAX AMOUNT 
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

 - included in equity 0 0 0 

 - included in goodwill or negative goodwill 0 0 0 

 

Note no 7 

LONGTERM FINANCIAL ASSETS 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) in subsidiaries 0 0 0 

b) in co-dependent entities 0 0 0 

c) in affiliates 0 0 0 

d) in a significant investor 0 0 0 

e) in a related entity 123 0 0 

    - shares or stocks 123 0 0 

    - debt securities 0 0 0 

    - other securities (by type) 0 0 0 

     - loans granted 0 0 0 

     - other long-term financial assets (by type) 0 0 0 

f) in the parent 0 0 0 

g) in other units 0 0 0 

Long-term financial assets, total 123 0 0 

 

CHANGE IN THE STATUS OF LONG-TERM FINANCIAL 
ASSETS (BY TYPE GROUPS) 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) condition at the beginning of the period 0 0 0 

b) increases (due to) 123 0 0 

   - change of presentation (transfer from short-term investment) 123 0 0 

c) decreases (due to) 0 0 0 
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d) state at the end of the period 123 0 0 

 

SECURITIES, SHARES AND OTHER LONG-TERM FINANCIAL 
ASSETS (CURRENCY STRUCTURE) 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) in the Polish currency 123 0 0 

b) in foreign currencies (by currency and after conversion into PLN) 0 0 0 

Securities, shares and other long-term financial assets, total 123 0 0 

 

Note no 8 

CHANGES IN STATE OF ASSETS ON DEFERRED 
INCOME TAX 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

1. Deferred tax assets at the beginning of the period, 
including: 

103 28 0 

a) charged to financial result 103 28 0 

b) charged to equity 0 0 0 

c) charged to goodwill or negative goodwill 0 0 0 

2. Increases 11 75 28 

a) charged to the financial result of the period in connection 
with negative temporary differences (due to) 

11 75 28 

- revaluation write-down on the value of the investment 10 75 27 

- exchange rate differences from valuation 0 0 1 

- creating provisions for costs 1 0 0 

- leasing 0 0 0 

b) charged to the financial result of the period in connection 
with tax loss (due to) 

0 0 0 

c) charged to equity in connection with negative temporary 
differences (due to) 

0 0 0 

d) charged to equity in connection with tax loss (due to) 0 0 0 

e) charged to goodwill or negative goodwill due to negative 
temporary differences (due to) 

0 0 0 

3. Decreases 18 0 0 

a) charged to the financial result of the period in connection 
with negative temporary differences 

4 0 0 

- use of provisions for costs 4 0 0 

b) charged to the financial result of the period in connection 
with tax loss (as a result of) 

14 0 0 

c) charged to equity in connection with negative temporary 
differences (as a result of) 

0 0 0 

d) charged to equity in connection with tax loss (due to) 0 0 0 

e) charged to goodwill or negative goodwill due to negative 
temporary differences (due to) 

0 0 0 

4. Total deferred tax assets at the end of the period, 
including: 

96 103 28 

a) charged to the financial result 96 103 28 
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b) charged to equity 0 0 0 

c) charged to goodwill or negative goodwill 0 0 0 

 

Note no 9 

CURRENT RECEIVABLES 31.12.2017 31.12.2016  

a) from related parties 879 0 0 

    - trade receivables, with a repayment period: 0 0 0 

         - up to 12 months 0 0 0 

         - over 12 months 0 0 0 

     - other 879 0 0 

     - under litigation 0 0 0 

b) from other entities 59 29 16 

      - trade receivables, with a repayment period: 0 0 0 

          - up to 12 months 0 0 0 

          - over 12 months 0 0 0 

      - related to taxes, subsidies, customs, social and health  
insurance and other benefits 

29 29 16 

      - other 30 3 0 

      - under litigation 0 0 0 

Total net current receivables 59 29 16 

c) impairment of receivables  0 0 0 

Total gross current receivables 938 32 16 

 

SHORT-TERM RECEIVABLES FROM RELATED ENTITIES 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) for deliveries and services, including: 0 0 0 

b) other, including: 879 0 0 

    - from the parent 879 0 0 

c) pursued in court, including: 0 0 0 

Short-term receivables from net related parties, total 879 0 0 

d) write-offs revaluating receivables from related parties 0 0 0 

Short-term receivables from related gross related entities, 
total 

879 0 0 

 

 

GROSS CURRENT RECEIVABLES (CURRENCY 
STRUCTURE) 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) in Polish currency 938 32 16 
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b) in foreign currencies (according to currencies and 
translated to PLN) 

0 0 0 

Total gross current receivables 938 32 16 

 

Note no 10 

CURRENT FINANCIAL ASSETS 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) in subsidiaries 0 0 0 

     - assets held for trading 0 0 0 

     - assets designated by the entity upon initial recognition as 
financial assets measured at fair value through profit or 
loss 

0 0 0 

     - debt securities 0 0 0 

     - financial assets held to maturity 0 0 0 

     - loans granted 0 0 0 

     - financial assets available for sale 0 0 0 

b) in jointly controlled entities 0 0 0 

     - assets held for trading 0 0 0 

     - assets designated by the entity upon initial recognition as 
financial assets measured at fair value through profit or 
loss 

0 0 0 

     - debt securities 0 0 0 

     - financial assets held to maturity 0 0 0 

     - loans granted 0 0 0 

     - financial assets available for sale 0 0 0 

c) in associates 0 0 0 

     - assets held for trading 0 0 0 

     - assets designated by the entity upon initial recognition as 
financial assets measured at fair value through profit or 
loss 

0 0 0 

     - debt securities 0 0 0 

     - financial assets held to maturity 0 0 0 

     - loans granted 0 0 0 

     - financial assets available for sale 0 0 0 

d) in significant investor 0 0 0 

     - assets held for trading 0 0 0 

     - assets designated by the entity upon initial recognition as 
financial assets measured at fair value through profit or 
loss 

0 0 0 

     - debt securities 0 0 0 
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     - financial assets held to maturity 0 0 0 

     - loans granted 0 0 0 

     - financial assets available for sale 0 0 0 

e) in the parent company 0 0 0 

     - assets held for trading 0 0 0 

     - assets designated by the entity upon initial recognition as 
financial assets measured at fair value through profit or 
loss 

0 0 0 

     - debt securities 0 0 0 

     - financial assets held to maturity 0 0 0 

     - loans granted 0 0 0 

     - financial assets available for sale 0 0 0 

f) in other entities  6 203 5 383 3 234 

     - assets held for trading 4 012 4 080 1 805 

     - assets classified by the entity upon initial recognition as 
financial assets measured at fair value through profit or 
loss  

0 0 0 

     - debt securities 1 789 1 303 1 429 

     - financial assets held to maturity 0 0 0 

     - loans granted 0 0 0 

     - financial assets available for sale 0 0 0 

g) cash and other monetary assets 2 821 3 846 5 416 

        - cash in hand and at bank 2 821 3 846 5 416 

        - other cash equivalents 0 0 0 

        - other monetary assets 0 0 0 

Total current financial assets 9 024 9 229 8 650 

 

SECURITIES, SHARES AND OTHER SHORT-TERM 
FINANCIAL ASSETS (CURRENCY STRUCTURE) 

31.12.2017 31.12.2016 
 

a) in polish currency 7 068 7 240  

b) in foreign currencies (according to currencies and 
translated to PLN) 

2 161 1 410 
 

b1. Unit/currency in thous. RON 2 413  1 446 
 

      After conversion to thous.PLN 2 161 1 410  

Other currencies in thous. PLN  0 0  

Total securities, shares and sother short-term financial 
assets 

9 229 8 650 
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SECURITIES, SHARES AND OTHER SHORT-TERM 
FINANCIAL ASSETS (BY TRANSFERABILITY) 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

A. With unlimited transferability, listed on the stock 
exchange (book value) 

4 012 3 957 1 682 

    a) shares (book value): 4 012 3 957 1 682 

        - fair value  4 012 3 957 1 682 

        - market value 4 012 3 957 1 682 

        - purchase cost value 4 403 4 446 1 890 

    b) bonds (book value) 0 0 0 

        - fair value 0 0 0 

        - market value 0 0 0 

        - purchase cost value 0 0 0 

    c) other – by type (book value): 0 0 0 

       c1) WIG short-term contracts 0 0 0 

        - fair value 0 0 0 

        - market value 0 0 0 

        - purchase cost value 0 0 0 

B. With unlimited transferability listed on OTC markets 
(book value) 

0 0  0 

    a) shares (book value): 0 0 0 

        - fair value 0 0 0 

        - market value 0 0 0 

                - purchase cost value 0 0 0 

     b) bonds (book value): 0 0 0 

        - fair value 0 0 0 

        - market value 0 0 0 

        - purchase cost value 0 0 0 

    c)  other – by type (book value): 0 0 0 

        - fair value 0 0 0 

        - market value 0 0 0 

        - purchase cost value 0 0 0 

C. With unlimited transferability listed on OTC markets 
(book value) 

5 012 5 272 6 968 

    a) shares (book value): 0 123 123 

        - fair value 0 123 123 

        - market value 0 123 123 
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        - purchase cost value 0 123 123 

    b) bonds (book value): 1 789 1 303 1 429 

        - value at amortized cost 1 789 1 303 1 429 

        - purchase cost value 1 896 1 259 1 350 

    c) Loans granted: 402 0 0 

        - value at amortized cost 402 0 0 

        - purchase cost value 399 0 0 

    d) cash in hand and at bank 2 821 3 846 5 416 

        - fair value 2 821 3 846 5 416 

        - market value 2 821 3 846 5 416 

        - purchase cost value 2 821 3 846 5 416 

D. With limited transferability (book value) 0 0 0 

    a) shares (book value): 0 0 0 

        - fair value 0 0 0 

        - market value 0 0 0 

        - purchase cost value 0 0 0 

    b) bonds (book value): 0 0 0 

        - fair value 0 0 0 

        - market value 0 0 0 

        - purchase cost value 0 0 0 

    c) other – by type (book value): 0 0 0 

       c1) 0 0 0 

        - fair value 0 0 0 

        - market value 0 0 0 

        - purchase cost value 0 0 0 

Total purchase cost value 9 519 5 105 8 779 

Total value at beginning of period 9 229 8 650 8 990 

Valuation adjustments, total -269 -596 -129 

Total book value 9 024 9 229 8 650 

* the carrying value approximates the fair value/market value 

 

CASH AND OTHER MONETARY ASSETS (CURRENCY 
STRUCTURE) 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) in Polish currency 1 916 3 802 5 386 
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b) in foreign currencies (according to currencies and 
translated to PLN) 

905 44 30 

b1. Unit/currency in thous. RON 994 50 31 

      After conversion to thous.PLN 905 44 30 

Other currencies in thous. PLN  0 0 0 

Total cash and other monetary assets 2 821 3 846 5 416 

 

Changes in the fair value of financial assets and liabilities 

 

The comparison of the carrying amount of financial assets and liabilities with their fair value is as follows (the statement includes 

all financial assets and liabilities, regardless of whether they are recognized at amortized cost or at fair value in the financial 

statements): 

 

Changes in the fair value of assets and provisions 

 

TYPE OF THE FINANCIAL INSTRUMENT 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016  

Fair value 
Carrying 

value 
Fair value 

Carrying 
value 

Fair value 
Carrying 

value 

Assets: 10 085 10 085 9 261 9 261 8 666 8 666 

Loans 402 402 0 0 0 0 

Trade receivables and other 938 938 32 32 16 16 

Derivative financial instruments 0 0 0 0 0 0 

Debt securities 1 789 1 789 1 303 1 303 1 429 1 429 

Shares of listed companies 4 012 4 012 3 957 3 957 1 682 1 682 

Other shares consolidated at the level of 
the INC S.A. capital group. 

123 123 123 123 123 123 

Units of investment funds 0 0 0 0 0 0 

Other financial assets 0 0 0 0 0 0 

Cash and other monetary assets 2 821 2 821 3 846 3 846 5 416 5 416 

Provisions: 37 37 1 1 18 18 

Overdraft credit 0 0 0 0 0 0 

Credit in current account 0 0 0 0 0 0 

Loans 0 0 0 0 0 0 

Debt securities 0 0 0 0 0 0 

Financial leasing 0 0 0 0 0 0 

Derivative financial instruments 0 0 0 0 0 0 

Trade payables and other 37 37 1 1 18 18 

 

Transfers between the fair value of financial instruments 
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The table below presents financial assets and liabilities recognized in the separate financial statements at fair value, classified at 

a specified level in the fair value hierarchy: 

 

Levels of  the fair value 

TYPE OF THE FINANCIAL INSTRUMENT Level 1 Level 2 Level 3 Total fair value 

As at 31.12.2018 

Assets: 

Shares of listed companies 4 012 0 0 4 012 

Units of investment funds 0 0 0 0 

Derivative trading instruments 0 0 0 0 

Derivatives 0 0 0 0 

Other classes of other financial assets 0 0 0 0 

Total assets 4 012 0 0 4 012 

Provisions: 

Derivative instruments held for trading 0 0 0 0 

Derivative instruments held for hedging 0 0 0 0 

Debt securities valued at fair value 0 0 0 0 

Loans valued at fair value 0 0 0 0 

Total provisions 0 0 0 0 

Net fair value 4 012 0 0 4 012 

* does not include shares valued at acquisition cost due to the inability to reliably determine the fair value 

There were no transfers of the financial instruments between the levels of their fair value 

 

TYPE OF THE FINANCIAL INSTRUMENT Level 1 Level 2 Level 3 
Total fair 

value 

As at 31.12.2017 

Assets: 

Shares of listed companies 3 957 0 0 3 957 

Units of investment funds 0 0 0 0 

Derivative trading instruments 0 0 0 0 

Derivatives 0 0 0 0 

Other classes of other financial assets 0 0 0 0 

Total assets 3 957 0 0 3 957 

Provisions: 

Derivative instruments held for trading 0 0 0 0 

Derivative instruments held for hedging 0 0 0 0 
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Debt securities valued at fair value 0 0 0 0 

Loans valued at fair value 0 0 0 0 

Total provisions 0 0 0 0 

Net fair value 3 957 0 0 3 957 

 

 

TYPE OF THE FINANCIAL INSTRUMENT Level 1 Level 2 Level 3 
Total fair 

value 

As at 31.12.2016 

Assets: 

Shares of listed companies 1 682 0 0 1 682 

Units of investment funds 0 0 0 0 

Derivative trading instruments 0 0 0 0 

Derivatives 0 0 0 0 

Other classes of other financial assets 0 0 0 0 

Total assets 0 0 0 0 

Provisions: 

Derivative instruments held for trading 0 0 0 0 

Derivative instruments held for hedging 0 0 0 0 

Debt securities valued at fair value 0 0 0 0 

Loans valued at fair value 0 0 0 0 

Total provisions 0 0 0 0 

Net fair value 1 682 0 0 1 682 

* does not include shares valued at acquisition cost due to the inability to reliably determine the fair value 

 

Note no 11 

OTHER SHORT-TERM ACCRUALS 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) Active accruals, including: 1 2 0 

     - Subscription 1 1 0 

     - Sage Symfonia Handel license 0 1 0 

b) Other accruals 0 0 0 

Short-term accruals, total: 1 2 0 
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Note no 12 

SHARE CAPITAL (STRUCTURE) as at 31.12.2017 

Share 
series 

Share type 
Type of 

preference 
Restrictions 
on shares 

Number 
of shares 

Series/issue 
nominal 
value 
(PLN) 

Coverage 
of capital 
(payment 
manner) 

Date of 
registration 

Right to 
dividend 
(since) 

A registered 
2 voices 
per share 

none 1 000 000 500 000 cash 26.06.2014 26.06.2014 

B bearer none none 1 003 666 501 833 cash 29.01.2015 29.01.2015 

B2 bearer none none 275 000 137 500 cash 14.05.2015 14.05.2015 

C bearer none none 795 991 397 995,50 cash 14.05.2015 14.05.2015 

D bearer none none 711 439 355 719,50 cash 30.07.2015 30.07.2015 

B3 bearer none none 116 667 58 333,50 cash 18.10.2016 01.01.2016 

E bearer none none 300 000 150 000,00 cash 30.10.2018 01.01.2018 

Total number of shares 4 202 763 

Total share capital PLN 2 101 381,50 

Share nominal value = PLN 0,50 

 

OWNERSHIP STRUCTURE OF SHARE CAPITAL AT 
SIGNING OF FINANCIAL STATEMENT 

No of shares  
Share of 
equity 

Share of 
voting rights 

Equity  
(ths of PLN) 

INC S.A. 1 053 708 25,07% 39,47% 527 

Other shareholders 3 149 055 74,93% 60,53% 1 575 

Total 4 202 763 100,000% 100,000% 2 101 

 

Note no 13 

DISCLOSED RESERVE 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) from the sale of shares above their nominal value after 
decreasing costs of issue and covering the losses from 
previous years 

6 061 5 488 6 188 

b) statutory reserve 0 0 0 

b) created in accordance with the statute / agreement 0 0 0 

d) from additional payments of shareholders/partners 0 0 0 

e) other (by type) 1 105 766 0 

   - divided result of previous years 1 105 766 0 

Total reserve capital 7 166 6 254 6 188 

 

Note no 14 

RESERVE CAPITAL 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) created statutorily  0 0 0 

b) created in accordance with the statute / contract 0 0 0 

c) other (by type) 700 700 0 

  - share buyback program  700 700 0 

Reserve capital, total:  700 700 0 
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Note no 15 

CHANGES IN RESERVES FOR DEFERRED INCOME TAX 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

1. Deferred tax liability at the beginning of the period, including: 28 15 0 

a) charged to financial result 0 0 0 

b) charged to equity 0 0 0 

c) charged to goodwill or negative goodwill 0 0 0 

2. Increases 15 13 15 

a) charged to the financial result of the period due to positive 

temporary differences (due to) 
15 13 15 

    - investment valuation  0 0 0 

    - differences in depreciation rates 0 0 0 

    - loans and bonds valuation 15 13 15 

    - other 0 0 0 

b) charged to equity in connection with positive temporary 

differences (due to) 
0 0 0 

    - investment valuation 0 0 0 

c) charged to goodwill or negative goodwill due to positive 

temporary differences (as a result of) 
0 0 0 

3. Decreases  0 0 0 

a) charged to the financial result of the period in connection 

with positive temporary differences (due to) 
0 0 0 

    - investment valuation  0 0 0 

    - loans and bonds valuation 0 0 0 

    - other 0 0 0 

b) charged to equity in connection with positive temporary 

differences (due to) 
0 0 0 

    - investment valuation 0 0 0 

c) charged to goodwill or negative goodwill due to positive 

temporary differences 
0 0 0 

4. Balance of deferred tax assets at end of period, total 43 28 15 

a) charged to financial result 43 28 15 

b) charged to equity 0 0 0 

c) charged to goodwill or negative goodwill 0 0 0 

 

Note no 16 

CURRENT LIABILITIES 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) to subsidiaries 0 0 0 

b) to jointly controlled entities 0 0 0 
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c) to associates 0 0 0 

d) to significant investor 0 0 0 

e) to parent company 0 0 0 

f) to other entities 37 0 18 

     - loans and borrowings, including: 0 0 0 

     - related to issue of debt securities 0 0 0 

     - related to dividends 24 0 0 

     - other financial liabilities, including: 0 0 0 

     - trade payables, with a repayment period: 1 0 2 

        - up to 12 months 1 0 2 

        - over 12 months 0 0 0 

     - advances received for deliveries 0 0 0 

     - related to promissory notes 0 0 0 

     - related to taxes, customs, insurance and other benefits 12 1 16 

     - related to wages and salaries 0 0 0 

     - other (by type) 0 0 0 

        -  including: liabilities to acquire financial assets 0 0 0 

        -  including: finance lease liabilities 0 0 0 

        -  including: advances on grants 0 0 0 

        -  including: insurance liabilities 0 0 0 

g) special funds (by title) 0 0 0 

     - social benefits fund 0 0 0 

Total current liabilities 37 1 18 

 

CURRENT LIABILITIES (CURRENCY STRUCTURE) 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) in Polish currency 37 1 18 

b) in foreign currencies (according to currencies and 
translated to PLN) 

0 0 0 

Total current liabilities 37 1 18 

 

Note no 17 

OTHER PREPAYMENTS AND ACCRUALS 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

a) accrued expenses 6 12 11 

    - non-current (by title) 0 0 0 
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    - current (by title) 6 12 11 

       - provision for costs 6 12 11 

Total other prepayments and accruals 6 12 11 

 

Note no 18 

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 
01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

I. Profit before tax 457 818 971 

II. Adjustments to reconcile profit before tax to net cash 
flows: 

-435 -888 -951 

1. Depreciation and amortization 0 0 0 

2. Net foreign exchange differences 4 2 5 

3. Interest and share of profit (dividends)  233 -85 -79 

4. Gain (loss) on investment activity  -666 -804 -877 

5. Changes in provisions 0 0 0 

6. Changes in prepayments and accruals -6 -1 0 

7. Other adjustments 0 0 0 

III. Changes in working capital -44 -18 -9 

IV. Income tax paid -78 -219 177 

V. Net cash flows from operating activities -100 -307 -166 

 

Note no 19 

 
The nature and extent of risk arising from financial instruments 
 

The risk arising from financial instruments is the risk of loss due to changes in prices of equity instruments, resulting 

from open positions in financial instruments (including shares, rights to shares, pre-emptive rights), open positions in 

futures and other open positions resulting from non-standard transactions accepted by the Management Board. 

The Issuer identified risks and ways to minimize possible losses related to their occurrence is described in the Report 

of the Management Board on operations in the "Description of risk factors to which the Issuer is exposed" section. 

 

Additional explanations 

 

1. There were no and there are no contingent liabilities and liabilities secured on the Company's assets. 

2. Transactions with related entities 

 

Transactions with the parent entity INC S.A. Receivables (PLN) Liabilities (PLN) 

Agreement on the sale of shares securities  153 600,00 

Agreement on the sale of shares securities  206 400,00 

Preliminary conditional share purchase agreement  274 286,00 

Preliminary conditional share purchase agreement 
 45 533,53 
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Preliminary conditional share purchase agreement  251 712,00 

Preliminary conditional share purchase agreement 
 308 000,00 

 

Transactions with the parent entity INC S.A. Revenue (PLN) Costs (PLN) 

Umowa najmu lokalu (siedziba spółki)  12 000,00 

 

 

Transactions with a related entity 
Dom Maklerski INC S.A. 

Revenue (PLN) Costs (PLN) 

Offering financial instruments  114 955,45 

accepting and transferring purchase orders 
or disposal of financial instruments 

 21 440,00 

 
All transactions with related entities were carried out on market terms. 

 

3. There are no agreements concluded with contractors in which the Company did not meet the terms of the contract 

 

4. The amount of interest rates for purchased debt securities and loans granted. 

 

Covered bonds Interest Comments 

Moto44 S.A.  7,00%  

Remedis S.A.  4,50%  

The Yachting Club 0,00% Convertible bonds 

 

Loans granted Interest Comments 

GenXone S.A.  5,00%  

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark SA 3,00%  

 

Objęte obligacje  Oprocentowanie Uwagi 

Moto44 S.A.  7,00%  

Remedis S.A.  4,50%  

The Yachting Club 0,00% 
Obligacje zamienne na 

akcje 
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AUDITOR’S REPORT 
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ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY 
ARTICLES OF ASSOCIATION OF CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA 

AKCYJNA WITH REGISTERED OFFICE IN POZNAŃ 
 

 

GENERAL PROVISIONS 

 
§ 1. 

1. The business name of the Company shall be: 
CARPATHIA CAPITAL Spółka Akcyjna.  

2. The Company may use the abbreviated 
name: CARPATHIA CAPITAL S.A.  

3. The Company’s registered office is in 
Poznań. 

4. The Company shall run its business in the 
Republic of Poland and abroad. 

5. The Company may create divisions, 
branches, and offices in the Republic of 
Poland and abroad. 

6. The Company is formed for an indefinite 
period of time. 

7. The Company is founded by the Company 
under the business name of: INC S.A. with 
its registered office in Poznań. 

 
OBJECTS OF THE COMPANY 

 
§ 2. 

The Company’s objects are as follows: 
1) Business and management consultancy 

activities – PKD 70.22.Z, 
2) Activities of head office and holding 

companies, excluding financial holding 
companies – PKD 70.10.Z, 

3) Activities of holding companies – PKD 
64.20.Z, 

4) Trusts, funds and similar financial entities – 
PKD 64.30.Z, 

5) Other credit granting – PKD 64.92.Z, 
6) Other financial service activities, except 

insurance and pension funding not 
elsewhere classified – PKD 64.99.Z, 

7) Buying and selling of own real estate – PKD 
68.10.Z, 

8) Renting and operating of own or leased real 
estate – PKD 68.20.Z. 

 
SHARE CAPITAL AND SHARES 

 
§ 3. 

1. The share capital of the Company amounts 
to PLN 1,951,381.50 and is divided into:  

a) 1,000,000 (one million) of series A 
registered preference shares with one 
share carrying two votes, with a nominal 
per-share value of PLN 0.50 (50/100 
zlotys), paid up in cash. 

b) 1,003,666 (one million three thousand six 
hundred and sixty six) of series B ordinary 
bearer shares with a nominal per-share 
value of PLN 0.50 (50/100 zlotys), paid up 
in cash. 

c) 275,000 (two hundred five hundred) of 
series B2 ordinary bearer shares with a 
nominal per share value of PLN 0.50 
(50/100 zlotys), paid up in cash. 

d) 116,667 (one hundred sixteen thousand 
six hundred sixty-seven zlotys) of series 
B3 ordinary bearer shares with a nominal 
per-share value of PLN 0.50 (50/100 
zlotys), paid up in cash. 

e) 795,991 (seven hundred ninety five 
thousand nine hundred ninety one) of 
series C ordinary bearer shares with a 
nominal per-share value of PLN 0.50 
(50/100 zlotys), paid up in cash. 

f) 711,439 (seven hundred eleven thousand 
four hundred thirty nine) of series D 
ordinary bearer shares with a nominal 
per-share value of PLN 0.50 (50/100 
zlotys), paid up in cash. 

g) 300.000 (three hundred) of series E 
ordinary bearer shares with a nominal 
per-share value of PLN 0.50 (50/100 
zlotys), paid up in cash. 

2. A series registered shares are preference 
shares in terms of voting rights; each share 
carries two votes.  

3. A series registered shares may be converted 
into bearer shares, however not earlier than 
after 01-01-2016 (the first of January twenty 
sixteen). If they are converted to bearer 
shares, they lose their preference. 
Conversion of registered shares to bearer 
shares must be approved by the Supervisory 
Board, and the shareholder demanding 
conversion of registered shares to bearer 
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shares shall pay the Company the amount 
being the difference between the issue price 
at which he had taken up A series shares and 
the issue price of another series if such has 
been issued by the Company. 

4. The Company may increase share capital 
through issue of new shares (registered or 
bearer shares) issued for cash or non-cash 
contributions or through increase of nominal 
value of all the previously issued shares. On 
terms stipulated in the Code of Commercial 
Companies, the share capital may be 
increased from the Company’s funds. 
Shares issued for cash contribution should 
be paid up in full before the share capital 
increase is registered. 

5. Shares may be redeemed with the 
shareholder’s consent, through acquisition 
thereof by the Company (voluntary 
redemption). 

6. The Company may issue convertible bonds 
or bonds with a priority right. 

 
§ 4. 

1. By 31-03-2017 (the thirty first of March 
twenty seventeen), the Management Board 
shall be authorised to increase the 
Company’s share capital by up to PLN 
375,000.00 (three hundred seventy five 
thousand zlotys) (authorised capital). 
 

2. Within the authorised capital, the 
Management Board shall be authorised to 
further increase the Company’s share capital 
through further issues of shares, in private or 
public offering.  
 

3. The Management Board may issue shares 
only in return for contributions in cash. 

4. The issue price for shares in authorised 
capital must not be lower than arithmetic 
mean weighted with the volume of the price 
of shares in public trading for the period of 6 
(six) months preceding the resolution to 
issue shares within the authorised capital, 
however never lower than the highest issue 
prices of shares in any private or public 
offering preceding the resolution to issue 
shares within the authorised capital. If the 
Company’s shares are not publicly traded, 
the issue price must not be lower than the 
highest issue prices of shares in any private 
or public offering preceding the resolution to 
issue shares within the authorised capital, 

and in the lack of other issues of shares – 
than the nominal value. 

5. Resolution of the Management Board to 
issue shares within the authorised capital 
shall require a prior resolution of the 
Supervisory Board to approve this issue and 
the issue price of shares. 

6. Upon consent of the Supervisory Board, the 
Management Board may exclude entirely or 
partly the subscription right for each increase 
of the share capital within the authorised 
capital. 

 
§ 5. 

2. The Shareholder – a Company under the 
business name of: INC S.A. with registered 
office in Poznań ("Authorised Shareholder"), 
as long as it holds at least one share in the 
Company, shall be authorised to personally 
appoint and dismiss more than half of the 
members of the Supervisory Board, that is in 
particular: 

b. 2 (two) members of the Supervisory Board in 
a Supervisory Board consisting of three 
members,  

c. 3 (three) members of the Supervisory Board 
in a Supervisory Board consisting of four or 
five members, and to appoint the 
Chairperson of the Supervisory Board from 
among the appointed members of the 
Supervisory Board. 

2. Appointment or dismissal of a member of the 
Supervisory Board as well as appointment of 
its Chairperson shall be made in writing with 
a signature confirmed by a notary. The right 
to dismiss a member of the Supervisory 
Board shall only apply to a member of the 
Supervisory Board previously appointed in 
the manner indicated above. 

3. Members can be appointed or dismissed any 
number of times during one term of office. 

4. If in a given term of office there are no 
persons appointed by the Authorised 
Shareholder in the number defined in item 1 
of this section, this term of office of the 
Supervisory Board shall end on the date 
when the Authorised Shareholder exercises 
their right. 
 

5. The Shareholder – a Company under the 
business name of: INC S.A. with registered 
office in Poznań ("Authorised Shareholder"), 
as long as it holds at least one share in the 
Company, shall also be authorised to 
personally appoint and dismiss the President 
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of the Management Board. The manner of 
appointment and dismissal shall be subject 
to the above provisions. 

 
 

 

THE COMPANY’S CORPORATE BODIES 

 
§ 6. 

The Company’s corporate bodies shall include: 

− the Management Board,  

− the Supervisory Board, 

− the General Meeting of Shareholders. 
 

A. The Management Board 

 
§ 7. 

1. The Company’s Management Board shall be 
composed of one to three members.  

2. Members of the Management Board shall be 
appointed and dismissed by the Supervisory 
Board, subject to section 5.5 hereof. 
Appointing the Management Board, the 
Supervisory Board shall determine the 
number and functions of the members. 

3. In relations with members of the 
Management Board, including conclusion of 
agreements, the Company shall be 
represented by the Chairperson of the 
Supervisory Board or another member of the 
Supervisory Board indicated by the 
Supervisory Board.  

4. The Management Board’s term of office shall 
be 5 (five) years. In the case of a 
Management Board comprising more than 
one member, the members shall share the 
term of office. 

5. The mandates of the Management Board 
members shall expire on the day of the 
General Meeting of Shareholders approving 
the Management Board’s report on the 
Company’s operations and financial 
statement for the last year in their term of 
office. 

6. Members of the Management Board may be 
re-elected for further terms. 

§ 8. 
1. The Management Board manages the 

Company’s affairs and represents the 
Company. 

2. Works of the Management Board shall be 
managed by the President of the 
Management Board 

3. Working arrangements of the Company’s 
Management Board and remuneration policy 
applicable to members of the Management 
Board are defined in the By-laws adopted by 
the Supervisory Board. 
 

§ 9. 
Each member of the Management Board shall be 
authorised for sole representation of the 
Company. 
 

§ 10. 
Members of the Management Board may not, 
without the consent of the Supervisory Board 
deal in competitive businesses or participate in a 
competitive company as a partner in a civil 
partnership, partnership or as a member of 
authorities of a capital company, or participate in 
any another competitive legal entity as a member 
of its authorities. This non-competition clause 
shall apply also to holding shares in a competitive 
capital company if the member of the 
Management Board holds at least 10% of shares 
in such a company or the right to appoint at least 
one member of the Management Board. 
 

B. Supervisory Board 

 
§ 11. 

1. The task of the Supervisory Board is to 
supervise the business of the joint-stock 
company on an on-going basis. 

2. The Supervisory Board operates pursuant to 
the Code of Commercial Companies and the 
Articles of Association which stipulate in 
particular its composition and competences, 
and pursuant to the By-Laws adopted by the 
General Meeting of Shareholders, stipulating 
the organisation and manner of operation of 
the Supervisory Board. 

3. The Supervisory Board shall be composed of 
3 (three) to 5 (five) members appointed by 
the General Meeting of Shareholders, 
subject to section 5.1 of the Articles of 
Association. 

4. The Supervisory Board’s term of office shall 
be 5 (five) years 

5. Members of the Supervisory Board shall be 
appointed for the common term of office. 

6. The mandates of the Supervisory Board 
members expire on the day of the General 
Meeting approving financial statements of 
the last financial year covered by the 
Supervisory Board’s term of office and in 
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other circumstances defined in the Code of 
Commercial Companies. 

7. Members of the Supervisory Board may be 
re-elected for further terms. 

 
§ 12. 

1. Members of the Supervisory Board shall 
execute their rights and carry out their duties 
in person and jointly. 

2. Remuneration of the Supervisory Board 
members for a given year shall be 
determined by the General Meeting of 
Shareholders. 

 
§ 13. 

1. The Supervisory Board shall exercise 
permanent supervision over the company 
operations in all aspects of its activity. First 
and foremost, each member of the 
Supervisory Board should bear in mind the 
interests of the Company. 

2. Competences of the Supervisory Board 
include: 

− consenting to acquisition or sale of real 
property, perpetual usufruct rights or 
interest in real property by the Company; 

− appointing an auditor to review the 
Company’s financial statements; when 
choosing the auditor, the Supervisory 
Board should take into account any 
circumstances limiting his/her impartiality 
in performance of the tasks; the auditor 
should be replaced at least every 5 (five) 
years, and replacement of the auditor 
shall be understood also as replacement 
of the person performing the audit; 
moreover, over a longer period, the 
Company should not use the services of 
the same auditing entity; 

− appointment and dismissal of the 
Company’s Management Board; 

− concluding agreements with members of 
the Management Board; 

− representing the Company in disputes 
with members of the Management Board; 

− determination of remuneration for the 
Management Board members; 

− suspension, for valid reasons, individual 
or all members of the Company’s 
Management Board; 

− delegating members of the Supervisory 
Board to perform duties of the 
Management Board members on a 
temporary basis, where a member of the 

Management Board is unable to perform 
his/her duties; 

− approving by-laws of the Company’s 
Management Board;  

− requesting the Company’s Management 
Board to convene the General Meeting of 
Shareholders; 

− convening the Annual General Meeting of 
Shareholders where it is not convened by 
the Management Board within the 
prescribed period;  

− convening the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders if they deem it 
advisable. 

 
§ 14. 

1. Meeting of the Supervisory Board shall be 
convened as appropriate but at least 3 
(three) times a year. 

2. Meetings of the Supervisory Board shall be 
held at the Company’s registered office, 
unless other venue is specified in the notice 
convening the meeting. 

3. A Supervisory Board meeting may be held 
without a formal notice referred to above if all 
Supervisory Board members give their 
consent thereto and none of them objects to 
the meeting agenda. 

4. Meetings are presided over by the 
Chairperson of the Supervisory Board or, in 
his/her absence, by the Deputy Chairperson. 
Where both the Chairperson and Deputy 
Chairperson are absent, the Chairperson 
shall be elected by the Supervisory Board. 

5. The Supervisory Board shall be capable of 
making resolutions if at least half of the 
members are present and all the members 
have been invited. Resolutions shall be 
passed by an absolute majority of votes, 
unless the Company’s Articles or the By-
Laws of the Supervisory Board stipulate 
otherwise. 

6. The Supervisory Board may adopt 
resolutions in writing or using means of direct 
telecommunication. The resolution shall be 
valid if all Supervisory Board members have 
been notified about the contents of the draft 
resolution and were able to vote on it. 

7. Members of the Supervisory Board may 
participate in the process of adopting 
resolutions by casting their votes in writing 
through the agency of another member of the 
Supervisory Board. 
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C. General Meeting of Shareholders 

 
§ 15. 

1. A General Meeting of Shareholders may be 
either Annual or Extraordinary. 

2. Extraordinary General Meeting shall be 
convened by the Company’s Management 
Board of its own initiative or upon a request 
of shareholders representing at least 1/20 
(one twentieth) of the share capital. 
Extraordinary General Meeting may also be 
convened by the Supervisory Board or 
shareholders representing at least 1/2 (one-
second) of the share capital or at least 1/2 
(half) of all the votes in the Company. 

3. Extraordinary General Meeting of 
Shareholders shall be convened within 2 
(two) weeks after the said request is 
submitted. 

 
§ 16. 

Meetings shall be held at the Company’s 
registered office or in another location within the 
territory of the Republic of Poland indicated by the 
Management Board. 
 

§ 17. 
Each bearer share carries one vote at the 
General Meeting of Shareholders. A series 
registered shares carry two votes at the General 
Meeting of Shareholders . 
 

§ 18. 
1. Resolutions of the General Meeting of 

Shareholders shall be passed by a ordinary 
majority of votes cast, unless provisions of 
the Code of Commercial Companies or the 
Articles of Association stipulate otherwise. 

2. In the case referred to in Art. 397 of the Code 
of Commercial Companies, a resolution to 
dissolve the Company requires the majority 
of 3/4 (three-quarters) of votes cast. 

3. Voting shall be an open ballot. A secret ballot 
shall be ordered upon request of at least one 
attendants entitled to vote. 

 
§ 19. 

1. The General Meeting of Shareholders shall 
be opened by the Chairperson of the 
Supervisory Board, in the event of his/her 
absence, by another member of the 
Supervisory Board, after which the 
Chairperson shall be elected from among the 
persons entitled to vote. If these persons are 

absent, the General Meeting of Shareholders 
shall be opened by the President of the 
Management Board or a person appointed 
by the Management Board. 

2. The General Meeting shall adopt its own 
rules specifying in detail its procedure. 

 
§ 20. 

1. The General Meeting of Shareholders shall 
take decisions on the following matters: 

− examination and approval of the 
Management Board’s report on the 
Company’s operations and the financial 
statements for the previous financial year; 

− adoption of a resolution on the distribution 
of profit or offset of losses 

− granting a vote of acceptance to members 
of corporate bodies confirming the 
discharge of their duties, 

− all decisions in respect of claims for 
repairing damage suffered through the 
formation of the Company or exercise of 
management or supervision, 

− disposal or lease of the enterprise and 
establishment of a right of use thereon, 

− issue of convertible bonds or bonds with 
priority right, and issue of subscription 
warrants referred to in Article 453 § 2 of 
the Code of Commercial Companies, as 
well as decrease or redemption of the 
share capital, 

− dissolution of the Company, 

− adoption of the by-laws of the General 
Meeting of Shareholders , 

− appointment and dismissal of members of 
the Supervisory Board and determination 
of their remuneration, 

− adoption of the by-laws of the Supervisory 
Board, 

− examination and resolution of requests 
submitted by the Supervisory Board or the 
Management Board, 

− other matters stipulated in the Code of 
Commercial Companies or in these 
Articles. 

2. Purchase or sale of real property, perpetual 
usufruct rights or interest in real property 
shall not require a resolution of the General 
Meeting of Shareholders. 

 
THE COMPANY'S ACCOUNTS 

 
§ 21. 
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The Company's financial year shall be a calendar 
year. 
 
 
 

§ 22. 
The Company shall create: 

− share capital; 

− supplementary capital; 

− other funds or capital permitted or 
required by the law. 

§ 23. 
1. At least eight per cent of profit for the 

financial year shall be transferred to 
supplementary capital. 

2. Write-off for supplementary capital can be 
omitted when the capital reaches the value 
of 1/3 (one-third) of share capital. 

3. The General Meeting of Shareholders shall 
decide on allocation of the supplementary 
capital; however, that part of the 
supplementary capital which equals 1/3 
(one-third) of the share capital may be used 
only to cover balance sheet losses. 

 
§ 24. 

The profit left after obligatory write-offs shall be 
allocated to: 

− offset of losses from previous years, 

− dividend for shareholders, in the amount 
determined every year by the General 
Meeting of Shareholders,  

− other purposes determined by resolutions 
of the General Meeting of Shareholders. 

 
§ 25. 

1. Payment of dividend shall be made in times 
determined by the General Meeting of 
Shareholders . 

2. The General Meeting of Shareholders shall 
define the date as of which the list of 
shareholders entitled to receive a dividend 
for a given financial year is determined. 

3. The Management Board may make advance 
payments towards the divided to the extent 
defined in the Code of Commercial 
Companies. 

 
FINAL PROVISIONS 

 
§ 26. 

The Company shall place its announcements in 
the Court and Commercial Gazette published by 
the Ministry of Justice.
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CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES 
 

Carpathia Capital became a public company listed on the AeRO Market administered by the Bucharest 
Stock Exchange on 25th February 2015. 
The intention of the Management Board is to gradually implement all recommendations set out in 
Corporate Governance Principles for the companies admitted to trading on the AeRO – BVB Market for 
Equities. 
Substantial part of the principles of the principles has been adopted since 25th February 2015 
 

Board of Directors Responsibilities 

 Section A – mandatory provision Section B – fulfilment model 

A The role of the Board of Directors (Board) 

must be clearly defined and based on 

articles of association of the Company, in 

the internal regulations and/or other similar 

documents. 

The role and duties of the Management Board 

are defined in the incorporation paper of the 

Company. In a year under review, the Company 

has be managed by President of The 

Management Board (CEO). 

A.1. The Company should have an internal 

regulation of the Board which includes 

terms of reference for the Board and the 

key management functions of the 

Company. The conflict of interests at the 

Board level should also be presented in the 

Board's regulation. 

The Company is managed by a CEO, not by a 

Board of members. All interests of the CEO can 

be found in the chapter Company Management 

from the Annual Report and on the Company's 

website. 

A.2. A Board member's other professional 

commitments, including executive and non-

executive Board positions in companies 

(excluding the Company’s subsidiaries) 

and non-profit institutions, should be 

disclosed to the Board before 

appointment and during his/her mandate. 

Both in the Annual Report in the chapter on 

Company Management and on the company's 

website can be found the information about all 

interests of the CEO.  

A.3. Any member of the Board should submit to 

the Board, information on any 

relationship with a shareholder who  holds 

directly or indirectly shares representing not

  less than 5% of all voting rights. 

This obligation concerns any kind of 

relationship which may affect the position of 

the member on issues decided by the 

Board. 

Both in the Annual Report in the chapter of 

Company Management and on the company's 

website can be found the information about all 

interests of the CEO.   

A.4. The annual report should inform on whether 

an evaluation of the Board has taken place 

under the leadership of the chairman. It  

should also include the number of the 

Board. 

Principle is partially applied. Evaluation of the 

Board and the Company’s performance will be 

done before Annual Shareholders Meeting. 

 

A.5. The procedure regarding the cooperation 

with the Authorized Consultant for the 

period in which this cooperation is imposed 

The procedure regarding the cooperation 

include all the elements required by Authorized 

Consultant. 
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by the Bucharest Stock Exchange will 

contain at least following: 

A.5.1. The contact person with the Authorized 

Consultant: 

The procedure regarding the cooperation 

include all the elements required by Authorized 

Consultant. 

A.5.2. Frequent meetings with the Authorized 

Consultant (which will be at least once a 

month or whenever events or new 

information involves transmitting current 

reports), so still Authorized Consultant can 

be consulted: 

The procedure regarding the cooperation 

include all the elements required by Authorized 

Consultant. 

A.5.3. The obligation to inform the Authorized 

Consultant with all reports and any 

information that reasonably require to fulfill 

his responsibilities: 

The procedure regarding the cooperation 

include all the elements required by Authorized 

Consultant. 

A.5.4. The obligation to inform Bucharest Stock 

Exchange regarding any dysfunctions in 

cooperation with Authorized Consultant or 

changing of the Authorized Consultant.  

The procedure regarding the cooperation 

include all the elements required by Authorized 

Consultant. 

Section B – Internal Control System 

B.1. The Board should adopt a policy ensuring 

that any transaction of the Company with 

any of its subsidiaries that is equal to or 

more than 5% of the net assets of the 

Company as stated in the latest financial 

report should be approved by the Board.  

The Company has no subsidiaries. During 2018 

the Company has not signed contracts or 

transactions with subsidiaries.  

B.2. The internal audit should be carried out by 

a separate structural division (internal audit 

department) within the Company or through 

retaining an independent third-party entity 

which should report to the Board, while 

within the Company, it should report directly 

to the CEO.  

The Company does not have a separate 

structural internal audit division. The internal 

audit is conducted by the CEO. 

Section C – Fair rewards and motivation 

C.1. The Company should publish in its annual 

report a remuneration report including the 

total revenues for the Board members and 

the CEO for the past financial year and the 

total value of any bonus payments or other 

variable compensations and also the key 

assumptions and guidelines for calculating 

the above revenues.   

The Company is managed by a CEO, not by a 

Board of members. During 2018, the CEO did 

not receive remuneration.  

Section D – Building value through Investors Relations 

D.1. In addition to information required by legal 

provisions, the corporate website should 

have a dedicated Investors Relation 

section, both in Romanian and English, with 

The principle is partially applied. The corporate 

website have dedicated Investors Relation 

section in Polish and English. All relevant 
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all relevant information of interest for 

investors, including: 

information and reports are made both in Polish 

and English.  

D.1.1. Principal corporate regulations, in particular 

the articles of association and internal 

regulations of its governing bodies 

Principal corporate regulations can be found on 

the website. 

D.1.2. Professional CVs of the members of its 

governing bodies  

CVs of the members of governing bodies are 

published on the website. 

D.1.3. Current reports and also periodic reports All reports in Polish and English can be found on 

the website after they are published on the 

Bucharest Stock Exchange.  

D.1.4. Information related to general meetings of 

shareholders: agenda and the materials 

sustaining the agenda of the meeting: the 

resolutions and general meetings 

Information about the General Meeting of 

Shareholders will be available on the website.  

D.1.5. Information on corporate events, such as 

payment of the dividends or other events 

leading to the acquisition or limitation of 

rights of a shareholder, including the 

deadlines and principles as such 

operations 

Information will be available on the website 

when necessary. 

D.1.6. Other extraordinary information that should 

to be provided: the break 

down/change/start of cooperation with an 

Authorized Adviser (AA): the 

signing/renewal/termination of agreement 

with a Market Maker.  

Information will be available on the website 

when necessary. 

D.1.7. The Company should have an investors 

relations function (IR) and will include on 

the IR section of the company’s website the 

name and contact data of a person who 

should be able to provide knowledgeable 

information on request. 

The Company does not have an separate 

investors relations function. Investors can obtain 

all the necessary information by contacting with 

the Company’s office. The contact data is 

provided on the Company’s website. 

 

D.2. A company should have adopted a dividend 

policy of the company, as a set of directions 

related to the distribution of net profit that 

the company declares to follow. The 

dividend policy principles should be 

published on the corporate website.  

Information are published on the website and in 

the Annual Report. 

D.3. A company should have adopted a policy 

with respect to forecasts, whether it would 

be distributed or not. Forecast means the 

quantified conclusions of studies aimed at 

determining the total impact of a list of 

factors related to a future period (so called, 

assumptions). The policy should provide for 

the frequency, the period envisaged and 

content of forecasts. Forecasts, if 

The policy has been published on the website.  

The company does not publish forecasts.  
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published, may only be part of annual, half-

yearly or quarterly reports. The forecast 

policy should be published on the corporate 

website. 

D.4. A company should set the date and place 

of a general meeting so as to enable the 

participation of the highest possible number 

of shareholders.  

The company will organize the General Meeting 

of Shareholders at the company’s headquarters, 

during working days.  

D.5. The financial reports should include 

information in both Romanian and English 

as regarding the key drivers influencing the 

change in sales, operating profit, net profit 

and other relevant financial indicators.  

The principle is partially applied. All Company’s 

financial reports are published in Polish and 

English.  

D.6 The company should organize at least one 

meeting/conference call with analysts and 

investors each year. The information 

presented on these occasions should be 

published in the IR section of the website of 

the company at the time of the 

meeting/conference call.  

The Company has organized two meetings with 

analyst/investors in 2018 in Poland and aims to 

organize investors’ meeting in USA and 

Romania.  
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