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Szanowni Państwo, 

 

Biomass Energy Project S.A. przedstawia raport za 2012 rok. W niniejszym opracowaniu opisano 

mozliwie dokładnie działalność Emitenta w minionym roku. W dalszym ciągu podkreślam, że Biomass 

Energy Project S.A. jest przedsięwzięciem, które opiera się obecnie przede wszystkim na budowaniu 

przewagi technologicznej, na rozwoju istniejących upraw miskanta olbrzymiego oraz na pozyskiwaniu 

kolejnych areałów pod uprawę tej rośliny.  

 

Zaznaczę również kolejny raz, że przedmiotem aktywności Emitenta jest obszar związany z produkcją 

rolną. Emitent specjalizuje się w sadzonkach roślin energetycznych – głównie miskanta olbrzymiego, 

w zakładaniu plantacji roślin energetycznych oraz w uprawie gruntów pod te cele. Spółka dysponuje 

bazą technicznologiczną i magazynową do prowadzenia upraw oraz składowania sadzonek. Biomass 

Energy Project S.A. wynajmuje w tym celu nowoczesne komory chłodnicze o kontrolowanej 

atmosferze umożliwiające przechowywanie pozyskiwanych sadzonek w optymalnych warunkach. 

Wykorzystywana technologia  zapewnia zachowanie wysokiej siły kiełkowania.  

 

W pierwszym roku działalności Emitent posadził 0,9 mln sadzonek miskanta a w sezonie wiosennym 

2012 roku zasadzono kolejne 1,3 mln. Areały upraw skupione są obecnie w rejonie Koronowa w 

województwie kujawsko-pomorskim. Przewidywane plony z powyższej uprawy to około 13 mln sztuk 

sadzonek w 2013 roku oraz około 26 mln sztuk sadzonek w 2014 roku. Szacowana wartość jednej 

sadzonki wynosi 45 groszy. Prace prowadzone są na dzierżawionych gruntach, których areał 

systematycznie się powiększa Rozmnażanie sadzonek następować będzie w podstawowych cyklach 

dwuletnich.  

 

Chciałbym ponownie wyraźnie zaznaczyć, że w przedstawianym okresie Biomass Energy Project S.A. 

nie uzyskiwał jeszcze znaczących przychodów a istota wysiłków polegała na pielęgnowaniu majątku 

rosnącego w ziemi. Przychody wzrosną skokowo wraz z zakończeniem pierwszego opisanego powyżej 

cyklu upraw. Jednocześnie 2012 rok przyniósł większe od zakładanych przychody ze sprzedaży - 

osiągnęły one poziom 140 kPLN co daje 40 % wzrost w stosunku do przedstawianych szacunków za 

zeszły rok, przy równoczesnym wyraźnym ograniczeniu straty - prognozy informowały o wyniku netto 

w wysokości -2,718 kPLN podczas gdy w rzeczywistości strata wyniosła 15 kPLN. Tak wyraźna 

poprawa struktury raportowanych danych była możliwa dzięki skutecznej modyfikacji polityki 

dotyczącej kosztów i inwestycji. Zweryfikowano między innymi nakłady na bazę sprzętową i 

zdecydowano o relatywnym zredukowaniu potrzeb inwestycyjnych, co w ostatecznym rozrachunku 

poprawi rentowność prowadzonej działalności. Jednocześnie Spółka podtrzymuje prognozy na 

bieżący rok. 
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Zarząd Emitenta jest przekonany do słuszności obranej strategii rozwoju. Biomass Energy Project S.A. 

ma szansę być beneficjentem zachodzących obecnie zmian na rynku odnawialnych źródeł energii a 

stopniowo osiągana przewaga powinna być coraz bardziej widoczna w obrębie przedsięwzięć 

prowadzonych w oparciu o uprawy miskanta olbrzymiego. Jestem przekonany, że kolejne okresy 

przyniosą wzrost wartości Biomass Energy Project S.A. czego Państwu i sobie życzę.  

 
 

Prezes Biomass Energy Project S.A. 
 

   Jerzy Drożniewski 
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Wybrane dane finansowe Biomass Energy Project S.A. przeliczone na EUR 
  PLN PLN EUR EUR 

  
01.01.2012-
31.12.2012 

01.01.2011-
31.12.2011 

01.01.2012-
31.12.2012 

01.01.2011-
31.12.2011 

Przychody ogółem       140 000,00                 577,50             33 544,18                139,49    

Zysk strata z działalności 
operacyjnej -           939,05     -       51 979,91     -           225,00    -       12 555,23    
Przychody finansowe                    -                          -                          -                         -      
Zysk(strata) brutto -           939,05     -       51 979,91     -           225,00    -       12 555,23    
Zysk(strata) netto -           939,05     -       51 979,91     -           225,00    -       12 555,23    
Przepływy pieniężne netto       644 630,00           900 000,00           154 454,19          217 386,05    
Aktywa trwałe       348 900,00                        -               85 343,18                       -      
Aktywa obrotowe    5 208 506,30        2 716 299,05        1 274 034,12          614 992,54    
Aktywa razem    5 557 406,30        2 716 299,05        1 359 377,31          614 992,54    
Należności krótkoterminowe       202 475,45             81 222,49             49 526,80            18 389,44    
Należności długoterminowe                    -                          -                          -                         -      
Inwestycje krótkoterminowe       106 385,27                 478,89             26 022,52                108,42    
Inwestycje długoterminowe                    -                          -                          -                         -      
Zobowiązania 
krótkoterminowe       186 225,26             30 572,56             45 551,90              6 921,88    
Zobowiązania długoterminowe                    -                          -                          -                         -      
Kapitał własny    1 447 081,04           848 020,09           353 965,32          191 998,75    
Kapitał zakładowy    1 500 000,00        1 500 000,00           366 909,64          339 612,39    

Dane finansowe z bilansu zostały przeliczone na EUR według średniego kursu Narodowego Banku 
Polskiego. 

Bilans na dzień   
Kurs średni NBP 
PLN/EUR   Dzień ogłoszenia 

31.12.2012   4,0882   31.12.2012 
31.12.2011   4,4168   30.12.2011 

Dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych oraz rachunku zysków i strat zostały przeliczone na 
EUR według średniego kursu za dany okres ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. 

Okres   
Kurs średni NBP 
za dany okres 

01.01.2012-31.12.2012   4,1736 
01.01.2011-31.12.2011   4,1401 

Prezes Zarządu 

 

Jerzy Drożniewski 
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Sprawozdanie Zarządu z działalności  

za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Wtelno, dnia 25 czerwca 2013 roku 

 

 
 
 



Biomass Energy Project S.A. 

18 

Sprawozdanie z działalności jednostki w okresie obrotowym 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd jest zobowiązany 

zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności jednostki w roku obrotowym 

obejmujące istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę 

uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. 

 

Sprawozdanie z działalności Biomass Energy Project S.A. w okresie obrotowym 2012 obejmuje: 

 

   

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w okresie 

obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego 

 

2. Przewidywany rozwój jednostki  

3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju   

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa  

5. Akcje własne  

6. Oddziały (zakłady) jednostki  

7. Instrumenty finansowe  

8. Zasady ładu korporacyjnego   

9. Wskaźniki istotne dla oceny sytuacji jednostki  

   

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu 

 

Jerzy Drożniewski 
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Firma Spółki:    BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna   

Siedziba, adres :    Wtelno, ul. Kościelna 3 

     86-011 Wtelno 

Nr telefonu, faksu:   +48 52 382 83 83 

      +48 52 382 83 83  

 

Adres strony internetowej:   www.bep-sa.pl 

Adres poczty elektronicznej:  ir@bep-sa.pl 

 

Sąd Rejestrowy:   Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,  

      XIII Wydział Gospodarczy  

      Krajowego Rejestru Sądowego  

Data rejestracji w KRS:   7 lipca 2011 r. 

 

Nr. KRS:    0000390977 

Nr. REGON:    340919180 

Nr. NIP:     5542907667 

 

W dniu 7 lipca 2011 roku Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej 

Polskiej, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Emitent, jako spółka publiczna będzie 

działał ponadto na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. 

 

Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania zezwolenia. Emitent został utworzony na czas 

nieograniczony. 
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Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w okresie obrotowym, a także 

po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

 
10.10.2012 r. złożony został do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o 

wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 4.500.000 (słownie: cztery 

miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych Biomass Energy Project S.A. na okaziciela serii B oznaczonych 

numerami od B 0000001 do B 4500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

 

16.10.2012 r. zawarto ze spółką 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie umowę dzierżawy gruntów 

rolnych o powierzchni 500.000 m2 oraz umowę na założenie plantacji roślin energetycznych - miskanta 

olbrzymiego (dalej "Umowa dot. Plantacji"). 

 

06.11.2012 r. Spółka otrzymała od Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętego Marcina  z siedzibą w 

Szubinie podpisaną umowę, której przedmiotem jest dzierżawa gruntów rolnych o powierzchni 34,65 ha. 

 

05.12.2012 r. na mocy Uchwały nr 1234/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect wprowadzono 4.500.000 (cztery miliony 

pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 
07.12.2012 r. uchwałą nr 1238/2012 podjętą w dniu 6 grudnia 2012 r. przez Zarząd Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., został wyznaczony  jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect  4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. kodem „PLBMSEP00011”. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

postanawia notować wyżej wymienione prawa do akcji na rynku kierowanym zleceniami w systemie 

notowań jednolitych. Notowanie odbywało się będzie pod nazwą skróconą „BIOMASS” i oznaczeniem 

„BEP”. 

 

Poza powyższymi, w okresie obrotowym, nie miały miejsca zdarzenia istotnie wpływające na działalność 
jednostki. 
 

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które miały miejsce po 2012 roku  
 

19.06.2013 r. Zarząd Emitenta powziął informację o rezygnacji: 
 
Pani Aliny Klimkiewicz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce Biomass Energy Project S.A. 
ze skutkiem na dzień 19 czerwca 2013 roku. W treści złożonej rezygnacji jako przyczynę niniejszej 
rezygnacji wskazane zostały przyczyny osobiste.  
 
Pana Wojciecha Klimkiewicza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce Biomass Energy 
Project S.A. ze skutkiem na dzień 19 czerwca 2013 roku. W treści złożonej rezygnacji jako przyczynę 
niniejszej rezygnacji wskazane zostały przyczyny osobiste.  
 

Zarządowi nie są znane inne istotne wydarzenia, które nastąpiły pomiędzy zamknięciem roku obrotowego 

a dniem sporządzenia niniejszego Sprawozdania. W przekonaniu Zarządu nie występują także zagrożenia 

funkcjonowania Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości.  
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Przewidywany rozwój jednostki 

 

Potencjał produkcyjny upraw Spółki umożliwiać będzie hodowanie materiału sadzeniowego 

wystarczającego do utworzenia plantacji produkcyjnych na obszarze o wielkości około 1500 ha w roku 

2013 i po około 2500 ha rocznie od 2014 roku (przy najczęściej stosowanej obsadzie 12 tys. sadzonek/ha). 

Dokonane przez Emitenta nasadzenia w sezonie 2011 oraz kolejne w sezonie 2012 są konsekwentną 

realizacją programu rozwojowego i pozwalają przy dobrym rozwoju plantacji osiągnąć cele 

długoterminowe. 

 

W ramach poszukiwania odbiorców biomasy Emitent nawiązuje także kontakty z bezpośrednimi dużymi 

odbiorcami będącymi producentami energii elektrycznej i cieplnej (elektrownie i elektrociepłownie 

stosujące tzw. współspalanie biomasy), z dużymi producentami peletów z biomasy oraz planuje 

uczestnictwo w przetargach dotyczących dostaw biomasy organizowanych przez grupy energetyczne. 

Emitent planuje też podpisywanie umów wieloletnich z tymi grupami odbiorców, łącznie z tworzeniem dla 

nich plantacji dedykowanych. 

 

Spółka pokłada także nadzieje we wprowadzeniu na rynek usług polegających na uruchomieniu plantacji 

na rzecz innych podmiotów oraz z dzierżawy specjalistycznych maszyn. Planowany jest zakup kolejnych 

maszyn, w tym zautomatyzowanych narzędzi do wydobywania i podziału kłączy oraz dodatkowych maszyn 

do przygotowywania pól i prowadzenia upraw (odkamieniacze, pługi podcinające, specjalistyczne 

wielorzędowe pielniki itp.). Dla pozyskania dodatkowych środków na zakup tych maszyn oraz ciągników 

Emitent wystąpił z wnioskiem o dotacje w ramach programu rozwoju przedsiębiorstw na obszarach 

wiejskich.  

 

Kolejnym potencjalnym kierunkiem rozwoju jest prowadzenie szkoleń specjalistycznych dotyczących 

prowadzenia i technologii upraw miskanta olbrzymiego oraz praca nad tworzeniem własnych odmian tej 

rośliny. 

 

Wieloletni program inwestycyjny Emitenta zakłada systematyczne reinwestowanie przeważającej części 

osiągniętych zysków w rozwój działalności i zwiększanie przewagi konkurencyjnej. W ramach celów 

strategicznych Emitent przewiduje też w kolejnym etapie pozyskanie strategicznych inwestorów i wejście 

na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.   

 

Dla realizacji planów rozwoju strategiczne znaczenie mają następujące założenia: 

 

• Emitent uzyska zakładane plony. 

• Warunki prowadzenia działalności Emitenta nie zmienią się w sposób istotny, co mogłyby znacznie 

ograniczyć popyt na produkty Emitenta.  

• Nie ulegnie wyraźnej zmianie polityka Unii Europejskiej dotycząca promowania stosowania energii ze 

źródeł odnawialnych.  

 

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

 
W ocenie Zarządu znaczącym osiągnięciem Spółki w zakresie badań i rozwoju jest skuteczne 

wprowadzenie do uprawy, w warunkach polskich, miskanta olbrzymiego. 
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Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 

 

Przychody netto ze sprzedaży produktów w okresie sprawozdawczym przedstawiały się następująco: 

 

 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  

Przychody netto ze sprzedaży produktów 140 000,00 

Razem przychody ze sprzedaży 140 000,00 

  

 

Struktura pozostałych przychodów operacyjnych uwzględnia w roku obrotowym 

2012 poniższe pozycje: 

 

 

  

Pozostałe przychody operacyjne  

Dotacje 12 638,19 

Razem pozostałe przychody operacyjne 12 638,19 

 

 

Równocześnie, w opisywanym okresie przychody finansowe były zdeterminowane w  

poniższy sposób:  

 

  

Przychody finansowe 0,00 

Razem przychody finansowe 0,00 

  

 

Koszty Biomass Energy Project S.A. w 2012 roku były następujące: 

 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0,00 

Razem koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0,00 

 

Koszty ogólnego Zarządu 

Razem koszty ogólnego Zarządu 

 

153 245,51 

153 245,51 

   

 

Pozostałe koszty operacyjne 

 

 

Inne koszty operacyjne 331,73 

Razem pozostałe koszty operacyjne 331,73 

 

 
 

Koszty finansowe  0,00 

Razem koszty finansowe 0,00
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W 2012 roku Biomass Energy Project S.A. poniosło stratę netto w wysokości 939,05 PLN, czyli znacznie 

niższą niż w roku 2011 (51 979,91). Zgodnie z założeniami Zarządu skala prowadzonej działalności ma 

systematycznie wzrastać w kolejnych latach, a korzystniejsze od zakładanych wyniki osiągnięte w 2012 

roku stanowią potwierdzenie tej pozytywnej tendencji. 

 

Biomass Energy Project S.A. planuje w dalszym ciągu rozwijać zarówno działalność podstawową związaną 

bezpośrednio z uprawą miskanta, jak i działalność uzupełniającą opartą na dzierżawie maszyn, szkoleniach 

i pracy badawczej. W opinii Zarządu działania te mają w przyszłości doprowadzić do znacznej 

dywersyfikacji prowadzonego przedsięwzięcia przy jednoczesnym wydatnym zwiększeniu przychodów. 

 

Akcje własne 

 

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) i dzieli się 

na: 

- 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A o wartości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 

każda, 

- 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii B o wartości 0,10 zł (słownie: dziesięć 

groszy) każda, 

- 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii C o wartości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

- 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii D o wartości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

 

Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. 

Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.  

Akcje serii C i D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. 
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Struktura akcjonariatu Biomass Energy Project S.A. 

 

Informacja o strukturze akcjonariatu   

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu akcjonariat Emitenta przedstawiał się następująco: 

 

Akcjonariusz Udział % 

w serii A 

Liczba akcji 

A 

Udział % w 

serii B 

Liczba akcji  

B 

Udział % w 

serii C 

Liczba akcji 

C 

Udział % w 

serii D 

Liczba akcji 

D 

Liczba 

głosów na 

WZA* 

Udział % w 

ogólnej 

liczbie 

głosów na 

WZA* 

Irena Pałka 25% 625.000 24.54% 1.104.500 25.1% 1.004.000 25.1% 1.004.000 3.737.500 24,916% 

Magdalena Pałka 24,8% 620.000 24.9% 1.120.500 24.9% 996.000 24.9% 996.000 3.732.500 24,883% 

„BULBIOENERGY” 

EOOD 

16% 400.000 14,98% 674.500 16.1% 644.000 16.1% 644.000 2.362.500 15,75% 

VIVA Kosmetyk 

Forum Sp. z o.o. 

9% 225.000 9,55% 430.000 9% 360.000 9% 360.000 1.375.000 9,16% 

Łucja 

Skarbonkiewicz 

24,8% 620.000 24.9% 1.120.500 24.9% 996.000 24.9% 996.000 3.732.500 24,883% 

Andrzej Pałka 0,2% 5.000 0,55% 25.000 - - - - 30.000 0,2% 

Wojciech 

Skarbonkiewicz 

0,2% 5.000 0,55% 25.000 - - - - 30.000 0,2% 

 

Oddziały jednostki 

 

Siedziba firmy mieści się we Wtelnie (86-011) przy ulicy Kościelnej 3. 

 

Instrumenty Finansowe 

Ryzyko związane ze zmiennością kursów walutowych  

 
W chwili obecnej Spółka realizuje większość transakcji w złotych polskich. Należy się jednak spodziewać, 
że w związku z dużym tempem rozwoju i polityką ekspansji pojawią się w portfelu Emitenta także 
rozliczenia w walutach obcych takich jak dolary amerykańskie i euro. Wahania kursów tych walut będą 
powodowały generowanie strat bądź powstawanie dodatkowych przychodów finansowych. Spółka będzie 
się starała minimalizować ryzyko kursowe poprzez odpowiednią strukturę finansowania prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

Ryzyko kredytowe 

 
W 2012 roku Spółka nie korzystała z zewnętrznego finansowania. W kolejnych okresach Spółka nie 

wyklucza korzystania z usług obarczonych ryzykiem kredytowym. W każdym wypadku działania Zarządu 

będą skupione na ograniczaniu ryzyka kredytowego ponoszonego przez Spółkę, a co za tym idzie przez 

akcjonariuszy. 
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Zasady Ładu Korporacyjnego 

 

W 2012 roku Biomass Energy Project S.A. zostało uczestnikiem NewConnect i w związku z tym w  

załączniku do niniejszego sprawozdania za 2012 r. umieszczono aktualne stanowisko Zarządu odnośnie 

stosowania zasad ładu korporacyjnego.  

 

Zatrudnienie 

 

W 2012 roku w Spółce nie zatrudniano pracowników na umowę o pracę. 
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OŚWIADCZENIE SPÓŁKI BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Z SIE DZIBĄ WE WTELNIE W PRZEDMIOCIE PRZESTRZEGANIA DOBRYCH 
PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT 
 
 
 
 
 
 
 
Lp. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Oświadczenie o zamiarze 

stosowania 
Komentarz 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę 
informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych 
metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz 
najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających 
szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. 
Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, 
powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami 
i analitykami, wykorzystując w tym celu również 
nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać 
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i 
upubliczniać go na stronie internetowej. 

 
TAK 

 
z wyłączeniem transmisji obrad 
walnego zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestracją jego przebiegu i 
upubliczniania go na stronie 
internetowej Spółki. 

W ocenie Spółki koszty transmisji i rejestracji obrad stanowią 
istotną barierę, na której przekraczanie nie ma 
wystarczającego uzasadnienia w obecnej sytuacji Emitenta. 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji 
niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz 
sposobu jej funkcjonowania. 

TAK  

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i 
zamieszcza na niej: 

  

3.1.     podstawowe informacje o spółce i jej działalności 
(strona startowa) 

TAK  

3.2.     opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju 
działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej 
przychodów, 

TAK  

3.3.     opis rynku, na którym działa emitent, wraz z 
określeniem pozycji emitenta na tym rynku, 

TAK  
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Lp. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Oświadczenie o zamiarze 
stosowania 

Komentarz 

 3.4.     życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK  
3.5.     powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia 
członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach 
członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 
akcjami reprezentującymi nie mniej 5% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 

NIE Informacje takie będą upubliczniane po otrzymaniu 
stosownych oświadczeń od członków Rady Nadzorczej. 

3.6.     dokumenty korporacyjne spółki, TAK  
3.7.     zarys planów strategicznych spółki, TAK  
3.8.     opublikowane prognozy wyników finansowych na 
bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz 
oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent 
takie publikuje), 

NIE  

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 
głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w 
wolnym obrocie, 

TAK  

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

TAK  

3.11.    (skreślony),   
3.12.    opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK  
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji 
finansowych raportów okresowych, dat walnych 
zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i 
analitykami oraz konferencji prasowych, 

TAK  

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych,  
takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń 
skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po 
stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów 
oraz zasad przeprowadzania tych operacji. 
Informacje te powinny być zamieszczane w 
terminie umożliwiającym podjęcie 
przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

TAK  

3.15. (skreślony),   



Biomass Energy Project S.A. 
 
 

28 

Lp. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Oświadczenie o zamiarze 
stosowania 

Komentarz 

 3.16.    pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych 
porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie 
walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 
zadawane pytania, 

TAK Wyłącznie pytania zadawane zgodnie z określoną przez 
Zarząd drogą formalną. 

3.17.    informację na temat powodów odwołania walnego 
zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z 
uzasadnieniem, 

TAK  

3.18. informację o przerwie w obradach walnego 
zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, 

TAK  

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka 
podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego 
Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, 
numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej 
Doradcy, 

TAK  

3.20.      Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję 
animatora akcji emitenta, 

TAK  

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, 
opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

TAK  

3.22. (skreślony),   
Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być 
zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych 
informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji 
informacji umieszczanych na stronie internetowej. W 
przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub 
wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na 
stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać 
przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK  

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według 
wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty 
bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie 
internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym 
następuje ich publikacja zgodnie z przepisami 
obowiązującymi emitenta. 

TAK  
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Lp. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Oświadczenie o zamiarze 

stosowania 
Komentarz 

5.  Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów 
indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną 
korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla 
danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na 
stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

TAK Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na 
GPWInfoStrefa.pl w niewielkim zakresie. 

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z 
przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem 
umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich 
obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć 
osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym 
Doradcą. 

TAK  

7.  W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w 
ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania 
przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, 
emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 
Autoryzowanego Doradcę. 

TAK  

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy 
dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych 
do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy 

TAK  

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:   
9.1.    informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń 
wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, 

NIE  

9.2. informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 
emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług 
w każdym zakresie 

NIE 
 

Spółka jest skłonna publikować tę informację jeśli 
Autoryzowany Doradca wyrazi na to zgodę. 
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Lp. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Oświadczenie o zamiarze 

stosowania 
Komentarz 

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć 
w obradach walnego zgromadzenia w składzie 
umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na 
pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. 

TAK  

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy 
Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować 
publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i 
mediami. 

TAK  

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z 
prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo 
mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego 
upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa 
poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji 
inwestycyjnej. 

TAK  

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać 
zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy 
decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne 
a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy 
wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych 

TAK  

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od 
akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału 
zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w 
spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 
Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie 
dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w 
związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego 
zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w 
przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy 
do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na 
podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych 

TAK  
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Lp. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Oświadczenie o zamiarze 
stosowania 

Komentarz 

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty 
dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas 
przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w 
każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. 
Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami 
wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

TAK  

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty 
dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, 
których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia 
prawa do dywidendy. 

TAK  

16.  Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od 
zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien 
zawierać co najmniej: 
 
- informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w 
otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie 
emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla 
kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, 
-  zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez 
emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym 
raportem, 
- informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka 
realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie 
objętym raportem, 
- kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć 
miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i 
są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w 
szczególności daty publikacji raportów okresowych, 
planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 
spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany 
termin publikacji raportu analitycznego. 

NIE Zarząd Spółki uznaje, że nie stosując tego elementu dobrych 
praktyk Biomass Energy Project S.A. będzie nadal z 
powodzeniem przedstawiać ilość informacji wystarczającą do 
oceny jej bieżącej działalności.  
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Lp. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Oświadczenie o zamiarze 
stosowania 

Komentarz 

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku 
informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i 
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu 
na rynku 
NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie 
opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania 
raportów bieżących na rynku NewConnect, informację 
wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK  

17. (skreślony)   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wtelno, dnia 25 czerwca 2013 roku 

 
 
 

Prezes Zarządu 

 

Jerzy Drożniewski 
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Wtelno, 25.06.2013 r. 
 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO ZA 2012 ROK 

 

 
Zarząd Spółki Biomass Energy Project S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone 

roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Biomass Energy Project S.A. za 2012 r. sporządzone 

zostało zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanych na jej 

podstawie przepisów wykonawczych a także zgodnie z wymogami odnoszącymi się do emitentów 

papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect. 

Sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 

finansową oraz uzyskane wyniki finansowe. Powyższe sprawozdanie Zarządu zawiera przejrzysty obraz 

rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółki Biomass Energy Project S.A. 

 
 
 

       Prezes Zarządu Biomass Energy Project S.A. 
  

Jerzy Drożniewski 
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Wtelno, 25.06.2013 r. 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA JEDNOSTKOWEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. ZA 2012 ROK 

 

 
Zarząd Spółki Biomass Energy Project S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący audytu rocznego jednostkowego 

sprawozdania finansowego spółki Biomass Energy Project S.A. za 2012 r. został wybrany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Zarząd oświadcza także, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz biegli 

rewidenci, dokonujący badania sprawozdania za 2012 rok, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i 

niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 
 
 

       Prezes Zarządu Biomass Energy Project S.A. 
 

          Jerzy  Drożniewski 


