JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY
RAPORT ROCZNY
ELQ SPÓŁKA AKCYJNA
ZA ROK OBROTOWY 2021

30 maja 2022 r.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2021

1|Strona

Spis treści:
1.

List Prezesa Zarządu ....................................................................................................................... 3

2.

Podstawowe informacje ............................................................................................................... 4

3.

Opis organizacji grupy kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających
konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją, z podaniem w stosunku do
każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu
działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów ................ 4

4.

W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza
skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania
finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – wskazanie
przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot
dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki
zależnej nieobjętej konsolidacją .................................................................................................. 7

5.

W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza
skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania
finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – wybrane dane
finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją,
zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego.......................... 7

6.

Wybrane dane finansowe ............................................................................................................ 7

7.

Oświadczenia Zarządu ............................................................................................................... 10

8.

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego .................................................................................. 11

9.

Załączniki ...................................................................................................................................... 15

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2021

2|Strona

1.

List Prezesa Zarządu

Szanowni Akcjonariusze,
przedstawiam Państwu Raport Roczny za 2021 r., który stanowi podsumowanie
najważniejszych wydarzeń i dokonań, jakie miały miejsce w spółce ELQ S.A. (dalej:
„Spółka”, „Emitent”) oraz Grupie Kapitałowej ELQ S.A. (dalej: „Grupa”).
W 2021 roku obserwowaliśmy dynamiczny wzrosty cen poszczególnych komponentów i
materiałów do budowy farm fotowoltaicznych lub produkcji stacji transformatorowych,
do czego niewątpliwie przyczyniła się pandemii COVID-19.
Ponadto zmagaliśmy się z długim czasem oczekiwania na wydanie decyzji urzędowych
oraz utrudnieniami w kontaktach z operatorami sieci dystrybucyjnych, co wpłynęło na
wydłużenie terminów realizacji kamieni milowych poszczególnych projektów, a co za tym
idzie możliwość ich fakturowania i zakwalifikowania do przychodów Emitenta.
Niekorzystne otoczenie rynkowe spowodowane niezależnymi od Emitenta czynnikami
zewnętrznymi odbiło swoje piętno na przychodach i zyskach grupy w 2021 roku. Jest to
także wynik związany z reorganizacją zarządzania w Spółce w celu minimalizacji ryzyka
biznesowego oraz wdrożeniem nowej strategii, z całą pewnością efekty tych zmian
będzie można zauważyć w 2022 r. i późniejszych okresach. Liczymy, że podjęte przez nas
szerokie działania na terytorium Polski i poza jej granicami, a także inwestycje w sektorze
energetycznym oraz prowadzone rozmowy z potencjalnymi klientami przełożą się na
rozwój spółki ELQ S.A. i Grupy Kapitałowej ELQ S.A.
Zgodnie z dotychczasowymi założeniami Emitent w dalszym ciągu będzie koncentrował
swoje działania w sektorze budowy farm fotowoltaicznych wraz z dostawą stacji
transformatorowych w systemie EPC.
W imieniu Zarządu chciałabym serdecznie podziękować pracownikom Spółki za cały rok
wytężonej pracy i zaangażowania. Chciałbym również podziękować Akcjonariuszom za
zaufanie i wsparcie, zapewniając, że Zarząd i pracownicy dokładają wszelkich starań, aby
realizacja strategii przyniosła wzrost wartości firmy. Jestem przekonany, że rok 2022 będzie
rokiem istotnych pozytywnych zmian nie tylko dla Grupy ELQ ale także akcjonariuszy.

Z poważaniem,
Marcin Sołtysiak
Prezes Zarządu
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2.

Podstawowe informacje

Tabela 1 Dane Emitenta

Nazwa: ELQ Spółka Akcyjna
Numer KRS: 0000368054
Wysokość kapitału zakładowego: 10 000 000 zł
Numer NIP: 8992609747
Numer REGON: 020532307
Adres: ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa
Telefon: +48 34 366 14 39
strona internetowa: http://www.elqsa.pl
e-mail: office@elqsa.pl
Czas trwania: Nieograniczony
3.

Opis organizacji grupy kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających
konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją, z podaniem w stosunku do każdej z nich
co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta
w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Emitent był podmiotem dominującym wobec dziewięciu spółek
zależnych.
Skonsolidowane dane finansowe obejmują dane spółki ELQ S.A. oraz spółki Zakład Produkcji
Urządzeń Elektrycznych "EL-Q" w restrukturyzacji.
Firma:

Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych "EL-Q" w restrukturyzacji

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Częstochowa
Adres ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa
Kapitał zakładowy: 302.815,40 zł
Przedmiot działalności: Podwykonawca usług i producent stacji transformatorowych, systemów
zasilania elektroenergetycznego, linii kablowych i napowietrznych
Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 91,14%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: 91,14%
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Poniżej znajdują się podstawowe dane na temat podmiotów zależnych Emitenta, nieobjętych
konsolidacją:
Firma:

IP OOO "ELQ-Uzbekistan"

Forma prawna: IP OOO
Siedziba: Republika Uzbekistan, sity Karshi
Adres Republika Uzbekistan, Kashkadaria region, sity Karshi, ul. A.Navoi- 6
Kapitał zakładowy: 150 000 euro (zmiana z 1 000 000 euro, kapitał docelowy 850 000 euro nie
został opłacony)
Przedmiot działalności: Dostawa produktów ELQ SA z Polski, serwis i produkcja urządzeń w
Uzbekistanie
Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: 100%

Firma:

ELQ PV 1 Sp. z o.o.

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Częstochowa
Adres ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa
Kapitał zakładowy: 5.000 zł
Przedmiot działalności: Projektowanie i budowa farm słonecznych (farm PV) o mocy całkowitej około
100 MW
Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: 100%

Firma:

ELQ PV 2 Sp. z o.o.

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Częstochowa
Adres ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa

Kapitał zakładowy: 5.000 zł
Przedmiot działalności: Projektowanie i budowa farm słonecznych (farm PV) o mocy całkowitej około
100 MW
Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: 100%
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Firma:

ELQ PV 3 Sp. z o.o.

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Częstochowa
Adres ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa
Kapitał zakładowy: 5.000 zł
Przedmiot działalności: Projektowanie i budowa farm słonecznych (farm PV) o mocy całkowitej
około 100 MW
Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: 100%

Firma:

ELQ PV 4 Sp. z o.o.

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Częstochowa
Adres ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa
Kapitał zakładowy: 5.000 zł
Przedmiot działalności: Projektowanie i budowa farm słonecznych (farm PV) o mocy całkowitej około
50 MW
Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: 100%

Firma:

ELQ PV 5 Sp. z o.o.

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Częstochowa
Adres ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa
Kapitał zakładowy: 5.000 zł
Przedmiot działalności: Projektowanie i budowa farm słonecznych (farm PV)
Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: 100%

Firma:

ELQ PV 6 Sp. z o.o.

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Częstochowa
Adres ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa
Kapitał zakładowy: 5.000 zł
Przedmiot działalności: Projektowanie i budowa farm słonecznych (farm PV)
Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: 100%

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2021

6|Strona

Firma:

ELQ SUN Sp. z o.o.

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Częstochowa
Adres ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa
Kapitał zakładowy: 20.000 zł
Przedmiot działalności: Projektowanie i budowa farm słonecznych (farm PV)
Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 51%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: 51%

4.

W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych
sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych
wszystkich jednostek zależnych – wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań
skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w
odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją

Emitent jest zwolniony z obowiązku objęcia konsolidacją jednostek zależnych: IP OOO "ELQUzbekistan", ELQ PV 1 Sp. z o.o., ELQ PV 2 Sp. z o.o., ELQ PV 3 Sp. z o.o., ELQ PV 4 Sp. z o.o., ELQ PV 5
Sp. z o.o., ELQ PV 6 Sp. z o.o., ELQ SUN Sp. z o.o. na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości.
5.

W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych
sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych
wszystkich jednostek zależnych – wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych
emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje rocznego
sprawozdania finansowego

Spółki zależne nieobjęte konsolidacją nie prowadzą obecnie działalności operacyjnej, w związku z
tym jedyną i podstawową pozycję kwartalnego sprawozdania finansowego tych spółek stanowi
ich kapitał zakładowy.
6.

Wybrane dane finansowe

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeliczono z PLN na EURO według
kursów średnich EUR/PLN ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną,
obowiązującą zasadą przeliczenia:
Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:
•

na dzień 31.12.2020 r. średni kurs wynosił 4,6148,

•

na dzień 31.12.2021 r. średni kurs wynosił 4,5994.

Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w
odpowiednim okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie:
•

średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2020 r. wyniosła 4,4741,

•

średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2021 r. wyniosła 4,5775.

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany.
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Tabela 2 Tabela kursów wykorzystanych do przeliczenia wybranych danych finansowych
Średnia arytmetyczna
Średni kurs EUR/PLN
Wyszczególnienie
kursów EUR/PLN z ostatniego
na dzień bilansowy (31 grudnia)
dnia każdego miesiąca roku obrotowego
2020

4,6148

4,4741

2021

4,5994

4,5775

Źródło: NBP
Tabela 3 Wybrane pozycje bilansu ELQ S.A.
Na dzień
31.12.2021
PLN

Na dzień
31.12.2020
PLN

Aktywa trwałe

17 200 964,88

17 272 049,60

3 739 827,99

3 742 751,50

Aktywa obrotowe

6 765 608,09

12 722 659,01

1 470 976,23

2 756 925,33

Należności krótkoterminowe

2 560 268,95

6 519 606,72

556 652,81

1 412 760,41

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

115 168,57

392 940,21

25 039,91

85 147,83

Kapitał własny

14 700 600,68

17972048,78

3 196 199,65

3 894 437,20

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

Zobowiązania krótkoterminowe

9 128 816,87

11 935 206,63

1 984 784,29

2 586 289,03

Wyszczególnienie

Tabela 4 Wybrane pozycje rachunku zysku i strat ELQ S.A.
Za okres
od
01.01.2021
Wyszczególnienie
do 31.12.2021
PLN

Za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020
PLN

Na dzień
31.12.2021 r.
EUR

Na dzień
31.12.2020 r.
EUR

Za######
okres ##
od 01.01.2021
do 31.12.2021
EUR

Za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020
EUR

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

21 753 235,72

40 444 309,28

4 752 208,79

9 039 652,51

Amortyzacja

91 938,24

50 691,05

20 084,81

11 329,89

Zysk (strata) ze sprzedaży

-3 265 326,15

-1 094 313,75

-713 342,69

-244 588,58

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-862 519,08

-382 647,54

-188 425,80

-85 525,03

Zysk (strata) brutto

-826 267,10

-780 626,13

-180 506,19

-174 476,68

Zysk (strata) netto

-890 362,10

-839 411,13

-194 508,38

-187 615,64

Tabela 5 Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych ELQ S.A.
Za okres
Za okres
od 01.01.2021
od 01.01.2020
Wyszczególnienie
do 31.12.2021
do 31.12.2020
PLN
PLN

Za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021
EUR

Za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020
EUR

Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej

-153 954,48

-932 612,87

-33 632,87

-208 447,03

Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej

-134 300,70

-1 373 939,07

-29 339,31

-307 087,25

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

10 483,54

1 041 702,86

2 290,23

232 829,59

Przepływy pieniężne netto razem

-277 771,64

-1 264 849,08

-60 681,95

-282 704,70
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Tabela 6 Wybrane pozycje bilansu Grupy Kapitałowej ELQ S.A.
Na dzień
Wyszczególnienie
31.12.2021
PLN

Na dzień
31.12.2020
PLN

Na dzień
31.12.2021 r.
EUR

Na dzień
31.12.2020 r.
EUR

Aktywa trwałe

11 852 821,80

13 329 260,48

2 589 365,77

2 888 372,30

Aktywa obrotowe

6 061 280,69

11 970 277,58

1 324 146,52

2 593 888,70

Należności krótkoterminowe

1 715 964,53

5 387 684,27

374 869,37

1 167 479,47

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

238 062,27

399 602,99

52 007,05

86 591,62

Kapitał własny

1 972 011,47

6 237 343,33

430 805,35

1 351 595,59

Zobowiązania długoterminowe

2 700 000,00

2 700 000,00

589 841,62

585 074,11

Zobowiązania krótkoterminowe

13 000 194,07

16 035 026,00

2 840 020,55

3 474 695,76

Tabela 7 Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Grupy Kapitałowej ELQ S.A.
Za okres
Za okres
od
01.01.2021
od
01.01.2020
Wyszczególnienie
do 31.12.2021
do 31.12.2020
PLN
PLN

Za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021
EUR

Za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020
EUR

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

21 717 234,59

40 576 732,86

4 744 343,98

9 069 250,32

Amortyzacja

1 273 260,19

1 863 662,75

278 156,24

416 544,72

Zysk (strata) ze sprzedaży

-4 005 475,88

-2 467 694,35

-875 035,69

-551 551,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-1 487 984,88

-1 670 141,04

-325 064,97

-373 290,95

Zysk (strata) brutto

-1 820 150,85

-2 588 152,41

-397 629,90

-578 474,42

Zysk (strata) netto

-1 884 245,85

-2 646 937,41

-411 632,08

-591 613,38

Tabela 8 Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ELQ S.A.
Za okres
Za okres
Za okres
od
01.01.2021
od
01.01.2020
od
01.01.2021
Wyszczególnienie
do 31.12.2021
do 31.12.2020
do 31.12.2021
PLN
PLN
EUR

Za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020
EUR

Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej

59 060,29

-471 161,52

12 902,30

-105 308,67

Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej

-134 300,70

-1 502 603,93

-29 339,31

-335 844,96

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-86 300,37

619 737,50

-18 853,17

138 516,68

Przepływy pieniężne netto razem

-161 540,78

-1 354 027,95

-35 290,18

-302 636,94
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7.

Oświadczenia Zarządu
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8.

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

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 i interaktywny
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

Emitent stosuje tę praktykę z
pominięciem
rejestrowania,
transmisji i upubliczniania obrad
WZ, gdyż w opinii Spółki
stosowanie powyższej praktyki
nie
przyniesie
wymiernych
korzyści w porównaniu do
przewidywanych
kosztów
takiego postępowania.

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:

Lp.

ZASADA

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,

NEI

Emitent zamieszcza na swojej
stronie
internetowej
opis
działalności
Spółki
bez
wskazania rodzaju działalności, z
której
uzyskuje
najwięcej
przychodów.

3.3

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

TAK

Emitent zamieszcza na stronie
internetowej opis rynku, na
którym działa i określa swoją
pozycję na tym rynku.

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
niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

NIE

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 publikuje prognozy),

NIE
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Zarząd nie otrzymał od członków
Rady
Nadzorczej
Emitenta
informacji o ich powiązaniach z
akcjonariuszami posiadającymi
ponad 5 % udziału w głosach na
WZ
Spółki.
W
przypadku
otrzymania takich oświadczeń,
informacje
te
zostaną
niezwłocznie opublikowane na
stronie internetowej Emitenta.

Emitent nie publikował prognoz
wyników finansowych na 2021 r. i
kolejne lata.
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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)

Emitent
na
swojej
stronie
internetowej zamieszcza raporty
bieżące
zawierające
harmonogram dat publikacji
raportów
okresowych
na
bieżący rok oraz informacje o
dacie, na którą zwołane zostało
Walne
Zgromadzenie
Spółki
(każdorazowo po zwołaniu WZ w
sposób właściwy dla spółek
publicznych)

-

3.16

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

NIE

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,

NIE

3.21

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

TAK
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W związku z małą ilością pytań
akcjonariuszy, koniecznością ich
dodatkowego protokołowania
oraz
faktu,
że
najczęściej
dotyczą
one
spraw
porządkowych
walnego
zgromadzenia,
Spółka
nie
decyduje się na stosowanie
przedmiotowej praktyki.

Spółka na dzień publikacji
Raportu rocznego za 2021 r. nie
posiada zawartej umowy z
Autoryzowanym Doradcą
w
zakresie bieżącego doradztwa w
wypełnianiu
obowiązków
informacyjnych.
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3.22

4.

(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

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

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.

NIE

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.

NIE DOTYCZY

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.

NIE DOTYCZY

8.

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

NIE DOTYCZY

9.1

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

TAK

9.2

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

NIE DOTYCZY

Emitent
dokłada
wszelkich
starań, aby jego korporacyjna
strona
internetowa
była
aktualizowana na bieżąco.

Emitent
nie
wykorzystuje
indywidualnej
sekcji
relacji
inwestorskiej znajdującej się na
stronie
www.GPWInfoStrefa.pl,
gdyż sekcja relacji inwestorskich
wraz z informacjami o Spółce
oraz
dokumentami
korporacyjnymi znajduje się na
stronie
internetowej
Spółki
www.elqsa.pl

9

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.

NIE

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
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Na pytania ze strony inwestorów
i
mediów
Spółka
udziela
odpowiedzi na bieżąco drogą
telefoniczną i mailową.

13 | S t r o n a

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

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

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,
16

NIE
• 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.

16a

17

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego
określonego w Załączniku Nr 3 do 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.

(skreślony)

W
przekonaniu
Emitenta,
należyte wykonanie obowiązków
informacyjnych
(publikacja
raportów
bieżących
i
okresowych
na
stronach
internetowych
rynku
NewConnect oraz Spółki) w
pełni
przekazuje
istotne
wydarzenia mające wpływ na
ocenę jego działalności przez
inwestorów i rynek. W tej sytuacji,
uwzględniając profil działalności
Emitenta,
sporządzanie
comiesięcznych
raportów
powielałoby już opublikowane
informacje.
W związku z powyższym Emitent
zamierza
niestosować
przedmiotowej
praktyki
w
sposób ciągły.

TAK

-
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9.

Załączniki

Załącznik nr 1
„Jednostkowe Sprawozdanie finansowe ELQ S.A. za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”
Załącznik nr 2
„Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy od
01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”
Załącznik nr 3
„Sprawozdanie Zarządu z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”
Załącznik nr 4
„Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania
finansowego ELQ S.A. rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”
Załącznik nr 5
„Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”

Częstochowa, 30 maja 2022 r.
Marcin Sołtysiak
Prezes Zarządu
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