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INDYWIDUALNY STANDARD RAPORTOWANIA BOWIM SPÓŁKA AKCYJNA  

Z SIEDZIBĄ w SOSNOWCU 

przyjęty uchwałą Zarządu Spółki nr 1/07/2016 z dnia 01.07.2016 r. 

 

 

PREAMBUŁA 

Niniejszy Indywidualny Standard Raportowania (ISR) opracowany w odniesieniu do obowiązków 

informacyjnych spółki publicznej wynikających z Rozporządzenia MAR, stanowi integralną część polityki 

informacyjnej w BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu i w sposób precyzyjny określa zdarzenia spełniające 

w opinii Emitenta kryteria informacji poufnej. 

Wszelkie osoby zatrudnione w Spółce oraz w jej Podmiotach Zależnych są zobowiązane do stosowania się 

do wymagań ISR. 

Dokument został przygotowany przy założeniu, że dotyczy okoliczności istotnych wyłącznie dla BOWIM 

S.A. (Spółka lub Emitent) oraz jej Podmiotów Zależnych. Żaden fragment dokumentu ISR nie może być 

interpretowany jako podstawa do uchylenia się od obowiązku stosowania przepisów prawa, a 

korzystający z dokumentu pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za skutki swoich działań. 

W szczególności zdarzenia wprost opisane w dokumencie nie stanowią zamkniętego zbioru zdarzeń 

generujących obowiązek raportowania w związku z informacją cenotwórczą. Zarząd Spółki jest 

każdorazowo odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy każdego zdarzenia w Spółce oraz jej 

Podmiotów Zależnych pod kątem uznania go za informację cenotwórczą. Osoby podlegające obowiązkowi 

stosowania ISR są zobowiązane w razie wątpliwości do kierowania zapytań i stosowania się do wyjaśnień 

Zarządu Spółki. 

Emitent, zgodnie z przyjętą strategią informacyjną, po dokonaniu szczegółowych analiz polityki 

informacyjnej, jako informacje poufne podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 

17 Rozporządzenia MAR raportowaniu identyfikuje niżej wymienione zdarzenia w niniejszym ISR.   

 

1. DEFINICJE 

 

1.1. Na potrzeby niniejszego dokumentu następujące definicje używane w jego treści mają znaczenie 

wskazane poniżej: 

1.1.1. Znaczące Aktywa – oznacza wszystkie aktywa posiadane przez Spółkę oraz jej Spółki Zależne, jak 

też inne aktywa wykazane w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym, o wartości co 

najmniej 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech 
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kolejnych kwartałów obrotowych objętych opublikowanymi przez Emitenta Raportami 

Okresowymi; 

1.1.2. Emitent lub Spółka – oznacza spółkę pod firmą BOWIM z siedzibą w Sosnowcu, (adres: ul. 

Niwecka 1E, 41 – 200 Sosnowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001104, posiadająca nr REGON: 

277486060 oraz nr NIP: 6452244873, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.951.464,70 

złotych (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 

siedemdziesiąt groszy) opłacony w całości; 

1.1.3. Podmiot zależny – oznacza jednostkę zależną w rozumieniu MSSF; 

1.1.4. Podmiot Dominujący – oznacza jednostkę dominującą w rozumieniu MSSF; 

1.1.5. Grupa Kapitałowa Emitenta – oznacza grupę kapitałową w rozumieniu MSSF, obejmującą 

Emitenta oraz Podmioty Zależne od Emitenta; 

1.1.6. Raport Okresowy – oznacza opublikowany przez Emitenta raport roczny, półroczny i kwartalny 

obejmujący odpowiednio Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe lub Skrócone 

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe; 

1.1.7. ISR – oznacza indywidualne standardy raportowania Emitenta objęte niniejszym dokumentem; 

1.1.8. podjęcie decyzji - to podjęcie decyzji o wszczęciu procedury, która ma doprowadzić do 

zrealizowania wskazanego zamiaru, przejawiające się poprzez zawarcie umowy, złożenie 

wniosku do organu administracji lub inne złożone przez Emitenta oświadczenie woli lub wiedzy 

lub, gdy jest to wymagane przez statut lub przepisy prawa - poprzez podjęcie przez radę 

nadzorczą lub inny organ Emitenta uchwały upoważniającej organ zarządzający Emitenta do 

rozpoczęcia tej procedury; 

1.1.9. Rozporządzenie MAR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w 

sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE, Dz.U L 173 z 12.0.2014; 

1.1.10. Istotna Umowa –  umowa, której przedmiot ma wartość co najmniej 10% przychodów ze 

sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych 

począwszy od ostatniego kwartału, który to okres był objęty opublikowanym przez Emitenta 

ostatnim raportem okresowym (raport roczny, półroczny, kwartalny), przy czym znacząca 

umowa oznacza również dwie lub więcej umów zawieranych z jednym podmiotem lub, o ile przy 

dochowaniu należytej staranności przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny możliwe jest 

ustalenie stosunku zależności, z jednostką zależną od tego podmiotu w okresie krótszym niż 12 

miesięcy, jeżeli łączna wartość tych umów spełnia kryterium 10% przychodów ze sprzedaży 

Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych począwszy od 

ostatniego kwartału, który to okres był objęty opublikowanym przez Emitenta ostatnim raportem 

okresowym (raport roczny, półroczny, kwartalny). W przypadku znaczącej umowy wieloletniej 

przez wartość przedmiotu umowy znaczącej rozumie się łączną wartość świadczeń wynikających 

z tej umowy, określoną dla całego okresu jej obowiązywania. W przypadku umowy znaczącej 
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zawartej na czas nieoznaczony wartością przedmiotu umowy znaczącej jest łączna wartość 

świadczeń wynikających z zawartej umowy na okres 5 lat. W przypadku braku możliwości 

określenia wartości świadczeń wynikających z zawartej umowy należy określić szacunkową 

wartość przedmiotu umowy; 

1.1.11. Zobowiązania Finansowe – obejmuje wszelkie zobowiązania finansowe z tytułu zobowiązań o 

charakterze kredytowym, zaciągniętych pożyczek, umów leasingu zawartych w charakterze 

leasingobiorcy, oraz dłużnych instrumentów finansowych, udzielonych linii kredytowych, 

udzielonych przez podmiot gwarancji oraz poręczeń, zobowiązań warunkowych w tym zarówno 

poszczególne zobowiązania z ich tytułu rozpatrywane odrębnie jak i łącznie wszystkie 

zobowiązania finansowe tego typu; 

1.1.12. Informacje Poufne – rozumie się informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia MAR; 

1.1.13. zbycie - przeniesienie, przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną, prawa własności, 

innego prawa rzeczowego lub prawa do używania; 

1.1.14. nabycie - przeniesienie, na rzecz Emitenta lub jego Podmiot Zależnego, prawa własności, innego 

prawa rzeczowego lub prawa do używania, a także objęcie akcji (udziałów); 

1.1.15. Istotność  - ma znaczenie wskazane w punkcie 3.1. niniejszych ISR, przy czym poprzez określenia 

takie jak istotny/a/e należy każdorazowo rozumieć zdarzenie spełniające kryterium Istotności 

zgodnie z Rozdziałem 3; 

1.1.16. rating - ocena ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub 

zdolnością Emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonywana przez 

wyspecjalizowaną instytucję; 

1.1.17. MSSF - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy 

Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie 

rozporządzeń Komisji Europejskiej; 

1.1.18. Ustawa o krajowym rejestrze sądowym  - Ustawa o krajowym rejestrze sądowym z dnia 20 

sierpnia 1997 r., tj. z dnia 29 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 687) ze zm.; 

1.1.19. pozostałe aktywa finansowe  - oznacza aktywa finansowe obejmujące wierzytelności z tytułu 

udzielonych pożyczek, lokat terminowych oraz innych aktywów finansowych, w tym zarówno 

poszczególne aktywa finansowe rozpatrywane odrębnie jak i łącznie wszystkie aktywa finansowe 

tego typu, przy czym definicja ta nie obejmuje akcji ani udziałów w innych jednostkach ani 

aktywów znacznej wartości; 

1.1.20. Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych – Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim, tj. z dnia 27 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 133) ze zm.; 

1.1.21. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, tj. z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 94) ze zm.; 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090330259


   

Strona 4 z 12 

 

1.1.22. Ustawa o ofercie publicznej - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) ze zm.; 

1.1.23. Ustawa o rachunkowości - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. z dnia 30 

stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 330) ze zm.; 

1.2. Wszelkie powołane w niniejszym dokumencie, w tym w niniejszym Rozdziale przepisy prawa, 

powołane są w brzmieniu obowiązującym na dzień przyjęcia niniejszego dokumentu przez zarząd 

Emitenta. W przypadku zmiany brzmienia właściwych przepisów zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy w zmienionym, obowiązującym brzmieniu. 

1.3. Nagłówki poszczególnych rozdziałów zostały wprowadzone tylko ze względów redakcyjnych i nie 

mają wpływu na interpretację niniejszego dokumentu ISR. 

1.4. Odniesienia do okoliczności lub sytuacji, doprecyzowane wyrażeniami takimi jak „w tym” lub „w 

szczególności” lub innymi podobnymi będą rozumiane w ten sposób, że dotyczą one wszelkich 

okoliczności lub sytuacji wyszczególnionych po tych wyrażeniach, jak również innych przypadków 

danego rodzaju, które nie zostały wyszczególnione. 

1.5. Odniesienia do rozdziału będą obejmowały wszelkie punkty tego rozdziału. 

1.6. W przypadku gdy określone dane związane z wystąpieniem zdarzenia określone są w walucie obcej, 

dla celów określenia czy dane zdarzenie podlega ujawnieniu zgodnie z niniejszymi ISR, a także dla 

podania tych danych do publicznej wiadomości, właściwa jest wartość waluty przeliczona zgodnie z 

średnim kursem ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu wystąpienia 

zdarzenia. 

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

2.1. Niniejszy ISR został opracowany w odniesieniu do obowiązków informacyjnych Emitenta zgodnie z 

obowiązującymi przepisami krajowymi oraz zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami 

Unii Europejskiej, w szczególności stosownie do obowiązków Emitenta wynikających z 

Rozporządzenia MAR, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o ofercie 

publicznej. 

2.2. Niniejsze ISR obejmują wskazanie przez Emitenta szczegółowego zakresu zdarzeń uznawanych przez 

Emitenta za podlegające podaniu do publicznej wiadomości jako Informacje Poufne. 

2.3. Zakresem niniejszego ISR nie są objęte inne niż dotyczące obowiązku publikacji Informacji Poufnych 

obowiązki informacyjne Emitenta wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w 

tym obowiązki informacyjne w zakresie obowiązku ujawniania przez Emitenta Informacji Bieżących i 

Informacji Okresowych, a także innych informacji wskazanych wprost w przepisach prawa jako 

podlegających ujawnieniu. 

2.4. Niniejsze ISR stanowią część polityki informacyjnej Emitenta, stanowiącej zbiór zasad regulujących 

obieg i ochronę informacji poufnych oraz zasady przekazywania Informacji Poufnych związanych z 

obowiązkami informacyjnymi Emitenta jako spółki publicznej.   
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2.5. Wszelkie informacje i zdarzenie uznane zgodnie z postanowieniami niniejszych ISR za Informacje 

Poufne i podlegające ujawnieniu na tej podstawie, są podawane przez Emitenta do publicznej 

wiadomości w czasie i w trybie przewidzianym przez właściwe przepisy w tym w czasie 

przewidzianym w przepisach Rozporządzenia MAR oraz w trybie zgodnym z Ustawą o obrocie 

instrumentami finansowymi, Ustawą o ofercie publicznej oraz odpowiednich przepisach 

wykonawczych. 

2.6. Wewnętrzny tryb identyfikacji oraz przekazywania, w tym opóźniania przekazania Informacji 

Poufnej, a także ich ochrony reguluje odrębny wewnętrzny regulamin Emitenta, przyjęty w ramach 

polityki informacyjnej Emitenta. 

2.7. Wskazane w niniejszym ISR zdarzenia oraz informacje uznawane są w świetle przyjętej przez 

Emitenta polityki informacyjnej każdorazowo za mające charakter cenotwórczy i pod warunkiem 

wyczerpania pozostałych kryteriów uznania danej informacji za Informację Poufną, w tym kryterium 

precyzyjności, za informacje podlegające podaniu do publicznej wiadomości w przewidzianym 

właściwymi przepisami czasie oraz we właściwy sposób i zgodnie z wymaganym trybem, co nie 

wyklucza każdorazowej analizy przez Emitenta innych niż wskazanych poniżej zdarzeń i informacji 

pod kątem obowiązku ich podania do publicznej wiadomości czy to jako Informacji Poufnej czy też na 

innej podstawie oraz uznania innych niż wskazanych poniżej zdarzeń i okoliczności za podlegających 

obowiązkowi ujawnienia jako Informacje Poufne czy też jako informacje podlegające podaniu do 

publicznej wiadomości na innej podstawie prawnej. W szczególności Emitent, niezależnie od 

przyjętych poniżej kryteriów charakteru cenotwórczego, każdorazowo dokonuje analizy danego 

zdarzenia / okoliczności jako mającego charakter cenotwórczy mając na uwadze takie okoliczności 

jak wpływ zdarzenia na bieżącą działalność Emitenta, na jego rozwój oraz strategię gospodarczą i 

inwestycyjną, a także na wizerunek Emitenta. 

2.8. Zgodnie z przyjętą przez Emitenta polityką informacyjną, mając na względzie m.in. specyfikę branży 

Emitenta, historyczną zmienność danych finansowych Emitenta oraz doświadczenia w zakresie 

raportowania finansowego w poprzednich okresach, w tym wpływ konkretnych danych na kurs 

instrumentów finansowych Emitenta a także dotychczasowe standardy w zakresie obiegu informacji 

poufnej wyznaczone przez przepisy prawa, praktykę organu nadzoru oraz praktykę rynku, jak i 

wytyczne otoczenia emitentów wyrażone w Ogólnych Standardach Raportowania opracowanych 

przez Fundację Standardów Raportowania oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Emitent 

przyjmuje wskazane w niniejszych ISR kryteria przesądzające o charakterze cenotwórczym danej 

informacji / zdarzenia oraz szczegółowy katalog rodzaju informacji / zdarzeń podlegających podaniu 

do wiadomości publicznej jako Informacji Poufnych wraz z wskazaniem zakresu ujawnianych 

informacji. 

 

3. ZDARZENIA ISTOTNE 

 

3.1. Niniejszy Rozdział określa kryterium uznania danego zdarzenia  stosownie do postanowień 

niniejszego Rozdziału za zdarzenia istotne, odnoszące się do oceny wpływu wartości każdego 

zdarzenia na sytuację finansową Emitenta lub cenę papierów wartościowych Emitenta („Istotność”). 
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3.2. W stosunku do zdarzeń jednorazowych mających wpływ na wynik finansowy (zysk lub stratę netto 

zrealizowaną z tego jednorazowego zdarzenia) za bieżący kwartał roku obrotowego, Emitent 

przyjmuje, iż zdarzenia te traktowane są przez Emitenta jako zdarzenia istotne w przypadku, gdy ich 

wpływ na wynik finansowy (zysk lub stratę netto zrealizowaną z tego jednorazowego zdarzenia) za 

bieżący kwartał roku obrotowego dla Grupy Kapitałowej Emitenta, Emitenta lub poszczególnych 

Podmiotów Zależnych jest równy lub przekracza odpowiednio: 

a) 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta wykazanych w ostatnio 

opublikowanym przez Emitenta Raporcie Okresowym, lub 

b) 1% przychodu Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów 

obrotowych objętych opublikowanymi przez Emitenta Raportami Okresowymi; 

w zależności od tego, która z wyżej wskazanych wartości jest najniższa („Kryterium Podstawowe”). 

3.3. W stosunku do zdarzeń jednorazowych, mających wpływ na wartość przychodów ze sprzedaży dla 

Grupy Kapitałowej Emitenta, Emitenta lub poszczególnych Podmiotów Zależnych, Emitent 

przyjmuje, iż zdarzenia te traktowane są jako istotne, w przypadku gdy ich wpływ na przychody ze 

sprzedaży za okres bieżącego kwartału liczone łącznie z przychodami ze sprzedaży za okres trzech 

kolejnych kwartałów poprzedzających bieżący kwartał, jest równy lub przekracza 10% przychodów 

ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kolejnych kwartałów 

obrotowych objętych opublikowanymi przez Emitenta Raportami Okresowymi („Kryterium 

Przychodowe"). 

3.4. W stosunku do zdarzeń jednorazowych,  mających wpływ na zmianę wartości aktywów lub 

zobowiązań dla Grupy Kapitałowej Emitenta, Emitenta lub poszczególnych Podmiotów Zależnych, 

Emitent przyjmuje, iż zdarzenia te traktowane są przez Emitenta jako zdarzenia istotne, jeśli ich 

wartość przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 

czterech kolejnych kwartałów obrotowych objętych opublikowanymi przez Emitenta Raportami 

Okresowymi. 

 

4. ZDARZENIA CENOTWÓRCZE 

 

4.1. Niniejszy rozdział obejmuje wyszczególnienie katalogu zdarzeń, które Emitent uznaje za mające 

charakter cenotwórczy odpowiednio poprzez spełnienie przez dane zdarzenie kryterium Istotności 

lub też niezależnie od tego kryterium, a tym samym jako informacje podlegające podaniu do 

publicznej wiadomości w trybie przewidzianym dla udostępniania Informacji Poufnych w przypadku 

gdy ma ono charakter precyzyjny. Jeżeli dana informacja podlega ujawnieniu jako Informacja Bieżąca 

czy też w wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających wprost z obowiązujących Emitenta 

przepisów prawa wskazujących daną informację lub zdarzenie jako podlegające obowiązkowi 

podania do publicznej wiadomości – informacja taka zostania podana do publicznej wiadomości we 

właściwym trybie i zakresie stosownie do tych przepisów. W przypadku, gdyby jakieś zdarzenie 

nieokreślone w katalogu zdarzeń wskazanych w niniejszym rozdziale 4 ISR, spełniałoby 

którekolwiek z kryteriów Istotności wskazanych w punktach 3.2., 3.3. lub 3.4. ISR, Emitent poda taką 
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informację o tym zdarzeniu do publicznej wiadomości jako zdarzenie spełniające kryterium 

Istotności.  

4.2. Emitent będzie uznawał za Informacje Poufne następujące zdarzenia związane z danymi 

finansowymi Emitenta oraz jego Podmiotów Zależnych: 

4.2.1. konieczność utworzenia nadzwyczajnych rezerw o wartości powyżej 10% kapitałów własnych 

Grupy Kapitałowej Emitenta wykazanych w ostatnio opublikowanym przez Emitenta 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta; 

4.2.2. zmiana lub spodziewana zmiana poziomu w danym kwartale jednostkowych przychodów ze 

sprzedaży Emitenta oraz skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej 

Emitenta o wartości powyżej Kryterium Przychodowego – dla celów określenia zmiany lub 

spodziewanej zmiany poziomu przychodów ze sprzedaży, o którym mowa w niniejszym punkcie 

4.2.2. ISR, porównuje się: 

a) jednostkowe przychody ze sprzedaży Emitenta za okres bieżącego kwartału liczone łącznie z 

jednostkowymi przychodami ze sprzedaży Emitenta za okres trzech kolejnych kwartałów 

poprzedzających bieżący kwartał, w stosunku do jednostkowych przychodów ze sprzedaży 

Emitenta za okres ostatnich czterech kolejnych kwartałów obrotowych objętych 

opublikowanymi przez Emitenta Raportami Okresowymi; 

b) skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres bieżącego 

kwartału liczone łącznie ze skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży Grupy Kapitałowej 

Emitenta za okres trzech kolejnych kwartałów poprzedzających bieżący kwartał, w stosunku 

do skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 

ostatnich czterech kolejnych kwartałów obrotowych objętych opublikowanymi przez 

Emitenta Raportami Okresowymi; 

4.2.3. zmiana lub spodziewana zmiana wartości kosztów  operacyjnych  Emitenta lub Grupy 

Kapitałowej Emitenta, o wartości powyżej 20% skonsolidowanych kosztów operacyjnych Grupy 

Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kolejnych kwartałów obrotowych objętych 

opublikowanymi przez Emitenta Raportami Okresowymi – dla celów określenia zmiany lub 

spodziewanej zmiany wartości kosztów operacyjnych, o których mowa w niniejszym punkcie 

4.2.3. ISR, porównuje się: 

a) koszty operacyjne  Emitenta za okres bieżącego kwartału liczone łącznie z kosztami ogólnego 

zarządu Emitenta za okres trzech kolejnych kwartałów poprzedzających bieżący kwartał, w 

stosunku do kosztów operacyjnych Emitenta za okres ostatnich czterech kolejnych 

kwartałów obrotowych objętych opublikowanymi przez Emitenta Raportami Okresowymi; 

b) koszty operacyjne Grupy Kapitałowej Emitenta za okres bieżącego kwartału liczone łącznie z 

kosztami operacyjnymi Grupy Kapitałowej Emitenta za okres trzech kolejnych kwartałów 

poprzedzających bieżący kwartał, w stosunku do kosztów operacyjnych Grupy Kapitałowej 

Emitenta za okres ostatnich czterech kolejnych kwartałów obrotowych objętych 

opublikowanymi przez Emitenta Raportami Okresowymi; 

4.2.4. zmiana lub spodziewana zmiana wartości aktywów Emitenta lub jego Podmiotu Zależnego lub 

Grupy Kapitałowej Emitenta w kwocie powyżej wartości 10% przychodów ze sprzedaży Grupy 
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Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kolejnych kwartałów obrotowych objętych 

opublikowanymi przez Emitenta Raportami Okresowymi; 

4.2.5. zmiana lub spodziewana zmiana wartości zobowiązań Emitenta lub jego Podmiotu Zależnego lub 

Grupy Kapitałowej Emitenta w kwocie powyżej wartości 10% przychodów ze sprzedaży Grupy 

Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kolejnych kwartałów obrotowych objętych 

opublikowanymi przez Emitenta Raportami Okresowymi; 

4.3. Emitent będzie uznawał za Informacje Poufne następujące zdarzenia dotyczące działalności 

operacyjnej Emitenta oraz jego Podmiotów Zależnych: 

4.3.1. nabycie lub zbycie przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny Znaczących Aktywów; 

4.3.2. utracie przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny Znaczących Aktywów; 

4.3.3. zawarcie przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny Istotnej Umowy; 

4.3.4. uzyskanie przez umowę zawartą przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny statusu Istotnej 

Umowy; 

4.3.5. rozwiązanie lub wypowiedzenie zawartej przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny Istotnej 

Umowy będącej Istotną Umową w momencie jej wypowiadania lub rozwiązania; 

4.3.6. spełnieniu się lub niespełnieniu się warunku dotyczącego zawartej przez Emitenta lub jego 

Podmiot Zależny Istotnej Umowy; 

4.3.7. zawarcie przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny listu intencyjnego, którego przedmiotem jest 

planowane zawarcie przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny Istotnej Umowy; 

4.3.8. zawarcie przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny umowy dotyczącej nabycia lub zbycia 

instrumentu pochodnego w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi, w przypadku gdy wartość takiej umowy przekracza kwotę 10% przychodów ze 

sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kolejnych kwartałów 

obrotowych objętych opublikowanymi przez Emitenta Raportami Okresowymi;  

4.3.9. ustanowienie przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny hipoteki, zastawu lub innego 

ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o wartości powyżej 10% kapitałów własnych 

Grupy Kapitałowej Emitenta wykazanych w ostatnio opublikowanym przez Emitenta 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta; 

4.3.10. udzieleniu przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny poręczenia (w tym poręczenia kredytu lub 

pożyczki) lub udzieleniu gwarancji, jeżeli wartość poręczenia lub gwarancji stanowi 

równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta wykazanych w 

ostatnio opublikowanym przez Emitenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, 

4.3.11. wszczęciu przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem 

administracji publicznej postępowania spornego (tj. innego niż postępowania pojednawcze lub 

mediacyjne) dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności Emitenta lub jego Podmiotu Zależnego, 

których wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej 

Emitenta wykazanych w ostatnio opublikowanym przez Emitenta skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym Emitenta, 

4.4. Emitent będzie uznawał za Informacje Poufne następujące zdarzenia dotyczące finansowania 

działalności Emitenta oraz jego Podmiotów Zależnych: 
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4.4.1. emisję obligacji przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny, w przypadku gdy wartość emitowanych 

obligacji przekracza kwotę 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta wykazanych w 

ostatnio opublikowanym przez Emitenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta; 

4.4.2. podjęciu przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny decyzji o emisji obligacji zgodnie z punktem 

4.4.1. niniejszego ISR; 

4.4.3. emisję przez Emitenta obligacji zamiennych na akcje Emitenta, lub obligacji z prawem 

pierwszeństwa – niezależnie od wartości emitowanych przez Emitenta obligacji; 

4.4.4. emisję przez Emitenta warrantów subskrypcyjnych, uprawniających ich posiadacza do zapisu lub 

objęcia akcji Emitenta, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta – 

niezależnie od wartości emitowanych przez Emitenta warrantów subskrypcyjnych; 

4.4.5. emisję akcji przez Emitenta – niezależnie od wartości emitowanych przez Emitenta akcji; 

4.4.6. podjęcie przez Emitenta decyzji o emisji papierów wartościowych zgodnie z punktem 4.4.3. – 

4.4.5. niniejszego ISR; 

4.4.7. zaciągnięcie przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny Zobowiązania Finansowego, którego 

wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta wykazanych 

w ostatnio opublikowanym przez Emitenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

Emitenta; 

4.4.8. wypowiedzeniu zawartej przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny umowy dotyczącej 

Zobowiązania Finansowego, której wartość stanowi co najmniej 5% kapitałów własnych Grupy 

Kapitałowej Emitenta wykazanych w ostatnio opublikowanym przez Emitenta skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym Emitenta; 

4.4.9. postawienie w tryb natychmiastowej wymagalności Zobowiązania Finansowego lub Zobowiązań 

Finansowych Emitenta lub jego Podmiotu Zależnego, których wartość stanowi co najmniej 5% 

kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta wykazanych w ostatnio opublikowanym przez 

Emitenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta; 

4.4.10. powzięcie wiadomości przez Emitenta o spełnieniu się przesłanek postawienia w tryb 

natychmiastowej wymagalności Zobowiązania Finansowego lub Zobowiązań Finansowych 

Emitenta lub jego Podmiotu Zależnego – niezależnie od wartości tego Zobowiązania Finansowego; 

4.5. Emitent będzie uznawał za Informacje Poufne następujące zdarzenia bez względu na 

kryterium Istotności w zakresie wizerunku Emitenta: 

4.5.1. sporządzenie prognozy lub szacunków wyników finansowych Emitenta lub jego Grupy 

Kapitałowej, jeżeli Emitent podjął decyzję o ich przekazaniu do wiadomości publicznej, a także 

zmiana prognozy lub szacunków wyników finansowych Emitenta lub jego Grupy Kapitałowej, 

jeżeli co najmniej jedna z prognozowanych pozycji różni się o co najmniej 10% w stosunku do 

pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie lub w 

ostatnio przekazanych do publicznej wiadomości szacunkach wyników finansowych Emitenta lub 

jego Grupy Kapitałowej; 

4.5.2. przyznanie lub zmiana ratingu dokonanego na zlecenie Emitenta; 

4.6. Emitent będzie uznawał za Informacje Poufne następujące zdarzenia niewymienione w 

punktach 4.2. – 4.5. powyżej niniejszego dokumentu ISR: 
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4.6.1. nabycie lub zbycie przez Emitenta lub jego Podmiot Zależny papierów wartościowych 

wyemitowanych przez Emitenta; 

4.6.2. powzięcie wiedzy przez Emitenta, co do niewypłacalności istotnych dłużników Emitenta lub jego 

Podmiotów Zależnych, których zobowiązania wobec Emitenta lub jego Podmiotów Zależnych lub 

łącznie wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta przekracza kwotę 

10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta wykazanych w ostatnio opublikowanym 

przez Emitenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta; 

4.6.3. stwierdzenie przypadku istotnej odpowiedzialności za jakość produktu lub za szkody Emitenta 

lub jego Podmiot Zależny o wartości przekraczającej kwotę 10% kapitałów własnych Grupy 

Kapitałowej Emitenta wykazanych w ostatnio opublikowanym przez Emitenta skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym Emitenta; 

4.6.4. w odniesieniu do Emitenta lub jego Podmiotu Zależnego: podjęcie decyzji o zamiarze złożenia 

wniosku o ogłoszenie upadłości, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, oddalenie wniosku o 

ogłoszenie upadłości, w przypadku gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 

postępowania lub w razie stwierdzenia, że przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku 

dłużnika są obciążone jakąkolwiek formą zastawu lub hipoteki, a pozostały jego majątek nie 

wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania, ogłoszeniu upadłości obejmującej 

likwidację majątku, ogłoszenie upadłości obejmującej możliwość zawarcia układu, zmiana 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na postanowienie 

o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, zmiana postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej 

likwidację majątku, odrzucenie wniosku o ogłoszenie upadłości, umorzenie postępowania 

upadłościowego, uchylenie postępowania upadłościowego; 

4.6.5. w odniesieniu do Emitenta lub jego Podmiotu Zależnego: podjęcie decyzji o zamiarze  złożenia 

wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, wszczęcie postępowania 

restrukturyzacyjnego, odmowa wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, zatwierdzenie 

układu, odmowa zatwierdzenia układu, umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego, 

uchyleniu układu; 

4.6.6. wszczęcie lub umorzenie prowadzonej przeciwko Emitentowi lub jego Podmiotowi Zależnemu 

egzekucji sądowej lub administracyjnej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy  

większej od kosztów postępowania egzekucyjnego; 

4.6.7. otwarcie postępowania likwidacyjnego oraz zakończeniu postępowania upadłościowego 

Emitenta lub jego Podmiotu Zależnego; 

4.6.8. powzięcie przez Emitenta informacji dotyczących możliwych zmian w zakresie kontroli nad 

Emitentem oraz wszelkich umów dotyczących sprawowania lub przejęcia kontroli nad 

Emitentem; 

4.7. Emitent będzie uznawał za Informacje Poufne następujące zdarzenia w zakresie spraw 

korporacyjnych Emitenta bez względu na kryterium Istotności: 

4.7.1. rejestracja przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego Emitenta; 

4.7.2. zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta; 
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4.7.3. umorzenie akcji Emitenta; 

4.7.4. podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem (w tym o zamiarze 

połączenia transgranicznego); 

4.7.5. planowanie połączenia Emitenta z innym podmiotem (w tym połączenie transgraniczne); 

4.7.6. połączenie Emitenta z innym podmiotem (w tym połączenie transgraniczne); 

4.7.7. podjęcie decyzji o zamiarze podziału Emitenta; 

4.7.8. planowanie podziału Emitenta; 

4.7.9. podział Emitenta; 

4.7.10. podjęcie decyzji o zamiarze przekształcenia Emitenta; 

4.7.11. planowanie przekształcenia Emitenta; 

4.7.12. przekształcenie Emitenta; 

4.7.13. wybór przez właściwy organ Emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, lub przeglądu; 

4.7.14. wypowiedzenie przez Emitenta lub przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych umowy o badanie lub przegląd, a także rozwiązanie takiej umowy; 

4.7.15. odwołanie lub rezygnacja osoby wchodzącej w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta albo 

powzięcie przez Emitenta informacji o decyzji takiej osoby o rezygnacji z ubiegania się o wybór w 

następnej kadencji; 

4.7.16. powołanie osoby wchodzącej w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta; 

4.7.17. zakończenie subskrypcji lub sprzedaży związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych 

Emitenta do obrotu i przydziałem papierów wartościowych; 

4.7.18. dopuszczenie papierów wartościowych Emitenta do obrotu; 

4.7.19. odmowa dopuszczenia papierów wartościowych Emitenta do obrotu; 

4.7.20. notowanie papierów wartościowych Emitenta na terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim; 

4.7.21. zawarcie przez Emitenta umowy z emitentem kwitów depozytowych w przedmiocie 

przeprowadzenia poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej programu emisji kwitów 

depozytowych w związku z akcjami dopuszczonymi do obrotu; 

4.7.22. informacje dotyczące zmiany statutu Emitenta; 

4.7.23. -decyzje o rozpoczęciu programu skupu akcji własnych Emitenta lub transakcji na innych 

notowanych instrumentach finansowych Emitenta; 

4.7.24. przyjęcie polityki dywidend lub jej zmiany, jeśli taka polityka dywidend została przyjęta 

wcześniej; 

4.7.25. umieszczenie wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa Emitenta w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, 

o którym mowa w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

5.1. Integralną część niniejszego ISR stanowią załącznik nr 1 – zawierający minimalny zakres informacji 

w odniesieniu do poszczególnych zdarzeń uznanych za Informacje Poufne, które Emitent 

każdorazowo poda do wiadomości publicznej w odniesieniu do określonej Informacji Poufnej. 

5.2. Emitent wskazuje, iż poza zdarzeniami spełniającymi kryteria wskazane w niniejszym ISR jako 

Informacje Poufne, Emitent będzie każdorazowo analizował poszczególne zdarzenia, które 

niespełnianą tych kryteriów wskazanych w niniejszym ISR, celem weryfikacji, czy zdarzenia te nie 

stanowią Informacji Poufnych. W przypadku stwierdzenia przez Emitenta, iż zdarzenia 

niespełniające kryteriów wskazanych w niniejszym ISR, spełniają jednak przesłanki Informacji 

Poufnej, Emitent zastosuje wobec tego zdarzenia odpowiednie postanowienia Rozporządzenia MAR 

dotyczące Informacji Poufnej. 

5.3. Każdorazowo Emitent będzie dokonywał szczegółowej analizy przepisów bezwzględnie 

obowiązujących i będzie w pierwszej kolejności stosował przepisy bezwzględnie obowiązujące przed 

postanowieniami niniejszego ISR.  

5.4. W przypadku zmiany treści przepisów bezwzględnie obowiązujących, Emitent dokona analizy treści 

niniejszego ISR pod kątem wprowadzenia niezbędnych zmian. 

5.5. Niniejszy dokument ISR wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2016 roku. 


