
Dr Kendy S.A. 

Raport roczny za rok obrotowy 2011 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2011  

DR KENDY S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 28 maja 2012r. 

 



Dr Kendy S.A. 

Raport roczny za rok obrotowy 2011 

 

 
2 

 

Spis treści 

 

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

2. Podstawowe informacje o Spółce. ................................................................................................. 4 

3. Wybrane dane finansowe. .................................................................................................................5 

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 roku. ........................5 

4.1. Historia Spółki. .........................................................................................................................................5 

4.2. Kapitał zakładowy. .............................................................................................................................. 6 

4.3. Akcjonariat. ............................................................................................................................................ 6 

4.4. Zarząd. ......................................................................................................................................................7 

4.5. Rada Nadzorcza. ...................................................................................................................................7 

4.6. Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących. ...........................................................7 

4.7. Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy. .................................................................................7 

4.8. Profil Działalności. ................................................................................................................................. 8 

4.9. Strategia rozwoju. ................................................................................................................................. 8 

4.10. Dane finansowe /wynik finansowy, suma bilansowa, wartość księgowa na akcję/. ....... 8 

4.11. NajwaŜniejsze wydarzenia. /waŜne umowy, pozyskani/utraceni klienci/. ........................... 9 

4.12. Wykorzystanie kapitałów zewnętrznych./kredyty inwestycyjne, kredyty bieŜące, 
leasingi/. ............................................................................................................................................................ 9 

4.13. Podstawowe ryzyka i zagroŜenia. .................................................................................................... 9 

4.14. Informacje o waŜniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju. ........................... 10 

4.15. Informacje o nabyciu akcji własnych. ........................................................................................... 10 

4.16. Informacje o posiadanych przez Spółkę oddziałach (zakładach). ..................................... 10 

5. Oświadczenie Zarządu na temat stosowania zasad Dobre Praktyki Spółek Notowanych 
na NewConnect. ............................................................................................................................................ 11 

6. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 
za  2011 roku. .................................................................................................................................................. 17 

7. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 
za  2011 roku. .................................................................................................................................................. 17 

 



Dr Kendy S.A. 

Raport roczny za rok obrotowy 2011 

 

 
3 

1. List Prezesa Zarządu. 

 

Szanowni Akcjonariusze, Szanowna Rada Nadzorcza  

 

Rok 2011 dla spółki Dr Kendy S.A. był pod wieloma względami rokiem przełomowym, zmiany 

jakie zaszły w Spółce przyczyniły się z jednej strony do dynamicznej identyfikacji Spółki na 

rynku, ale z drugiej do konieczności stworzenia podstaw do rozwoju Spółki, które mogą 

pozytywnie przełoŜyć się na wyniki finansowe osiągane w niedalekiej przyszłości. Jestem 

przekonany, Ŝe rok 2012 będzie tego dowodem.  

W tym miejscu pragnę równieŜ podziękować partnerom biznesowych za lojalność oraz całej 

Radzie Nadzorczej za merytoryczną pomoc i strategiczne wsparcie w kaŜdym momencie 

podejmowanych przez mnie decyzji.  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Riad Bekkar  

Prezes Zarządu  
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2. Podstawowe informacje o Spółce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: Dr Kendy Spółka Akcyjna 

Siedziba: Warszawa, Polska 

Adres: 
ul. Wąwozowa 19 lok.32 

02-796 Warszawa 

KRS: 0000271121 

Oznaczenie Sądu: 
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 140784639 

NIP: 951-220-41-82 

Telefon: (+48 22) 380-33-39 lub (+48 22) 380-31-96 

Faks: (+48 22) 380-36-87 

E-mail: office@drkendy.com 

WWW: www.drkendy.com 

Profil działalności 
Spółka jest dystrybutorem cukierków twardych  oraz 

dystrybutorem słodyczy marki Loacker. 
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3. Wybrane dane finansowe. 

Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat Dr Kendy S.A. stan na dzień 31.12.2011 r.  

Lp. Wybrane dane finansowe  
2011                  
(zł) 

2011                  
(euro) 

2010                  
(zł) 

2010                  
(euro) 

1 Przychody netto ze sprzedaŜy 336 111,10 81 184,30 497 866,32 124 329,82 

2 Zysk/strata na działalności operacyjnej -270 138,53 -65 249,28 97 951,87 24 461,06 

3 Zysk/strata netto -6 089,44 -1 470,84 83 734,07 20 910,52 

4 Zysk/strata ze sprzedaŜy netto -287 031,36 -69 329,57 92 867,11 23 191,27 

5 Zysk/strata z działalności operacyjnej -270 138,53 -65 249,28 97 951,87 24 461,06 

6 Koszty działalności operacyjnej 623 142,46 150 513,87 404 999,21 101 138,55 

7 Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej 145 546,10 35 155,21 -110 431,96 -27 577,65 

8 Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej 62 999,99 15 217,02 -83 000,00 -20 727,20 

9 Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej -210 837,20 -50 925,63 236 168,06 58 977,14 

10 Przepływy pienięŜne netto -2 291,14 -553,40 55 058,67 13 749,54 

11 Aktywa razem 6 337 012,49 1 434 751,97 1 466 729,62 370 358,21 

12 Aktywa trwałe 5 515 106,73 1 248 665,71 700 786,08 176 952,78 

13 Aktywa obrotowe 821 905,76 186 086,25 765 943,54 193 405,43 

14 Zobowiązania długoterminowe 5 444 456,20 1 232 669,85 655 293,43 165 465,60 

15 Zobowiązania krótkoterminowe 190 618,11 43 157,51 101 549,27 25 641,81 

16 Zobowiązania razem 5 639 421,31 1 276 811,56 769 029,70 194 184,71 

17 Kapitał własny 691 610,48 156 586,32 697 699,92 176 173,50 

18 Kapitał zapasowy 576 903,88 130 615,80 576 903,88 145 671,76 

 

 

Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na euro: 

Poszczególne pozycje bilansu przeliczono według kursu ogłoszonego przez NBP 

obowiązującego na ostatnie dni okresów sprawozdawczych tj.: 

- na 31 grudnia 2011 r.: 1 euro = 4,4168 zł, 

- na 31 grudnia 2010 r.: 1 euro = 3,9603 zł. 

 

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursów ogłoszonych przez 

NBP stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na ostatni dzień 

kaŜdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: 

- kurs średni w 2011 roku: 1 euro = 4,1401 zł, 

- kurs średni w 2010 roku: 1 euro = 4,0044 zł. 

 

 

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 roku. 

4.1. Historia Spółki. 

Dr Kendy Spółka Akcyjna powstała w dniu 8 grudnia 2006r. na mocy aktu notarialnego z dnia 

8 grudnia 2006r. (Rep. A 4398/2006) podpisanego przed notariuszem Rafałem Kokoszewskim, 
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z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 233/1. W dniu 11 grudnia 2006r. Zarząd Spółki złoŜył 

wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Wydział 

XIII Gospodarczy celem jej zarejestrowania. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000271121 w dniu 29 grudnia 2006r. Siedziba Spółki obecnie 

mieści się w Warszawie przy ul. Wąwozowej 19/32. 

4.2. Kapitał zakładowy. 

Kapitał zakładowy Spółki od momentu zarejestrowania Spółki w dniu 2 lutego 2007 r. do dnia 

19 września 2007 r. wynosił 600 tys. zł i dzielił się na 1.200.000 Akcji imiennych serii A o wartości 

nominalnej 50 groszy kaŜda.  

W drodze  emisji akcji serii B i rejestracji  podwyŜszenia kapitału zakładowego w KRS od 20 

września 2007 r. do dnia 2 lutego 2011 r., kapitał zakładowy wynosił 610,593 zł i dzielił się na 

1.200.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 groszy kaŜda oraz 

21.186 Akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 50 groszy kaŜda. Kapitał zakładowy Spółki 

został pokryty w całości. 

W dniu 2 lutego 2010 r. dokonano rejestracji kolejnego podniesienia kapitału zakładowego 

Spółki w drodze  emisji Akcji serii C. Na dzień 31 grudnia 2011 kapitał zakładowy wynosi 

1.048.093,00 zł i dzieli się na 1.200.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej 50 groszy kaŜda, 21.186 Akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 50 groszy 

kaŜda oraz na 875.000 akcji serii C o wartości nominalnej 50 groszy kaŜda. Kapitał zakładowy 

został pokryty w całości. 

4.3. Akcjonariat. 

W skład akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŜne co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu DR Kendy S.A., według stanu 

posiadania akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym na dzień publikacji 

raportu (tj. na dzień 28 maja 2012 roku), ujawnionych w zawiadomieniach doręczonych 

Spółce w oparciu o art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, 

wchodzą: 

 

AAKKCCJJOONNAARRIIUUSSZZEE  DDRR  KKEENNDDYY  SS..AA..  

nnaa  ddzziieeńń  2288  mmaajjaa  22001122  rrookkuu  

  AKCJONARIUSZ  % akcji  % głosów 

AIDAN The ONE  52,47%  52,47% 

DM IDM S.A.   6,12%  6,12% 
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4.4. Zarząd. 

Funkcję Prezesa Zarządu Dr Kendy S.A. pełni Pan Riad Bekkar. Zarówno w 2011 roku jak i na 

dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd Dr Kendy S.A. nie uległ zmianie. 

4.5. Rada Nadzorcza. 

Rada Nadzorcza Dr Kendy  S.A. na dzień 31 grudnia 2011 roku 

 
SKŁAD RADY NADZORCZEJ: 

Bogusław DzieŜok  

Agnieszka Chmielewska  

Katarzyna Musiatowicz 

Tymon Kulczycki 

Tymon Betlej  

 

W 2011 roku nie było zmian w Radzie Nadzorczej. Natomiast po dniu, na który sporządzono 

niniejsze sprawozdanie, tj. w dniu 8 maja 2012 roku Zarząd Spółki otrzymał od Pana Tymona 

Betlej rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki Dr Kendy S.A. z dniem 26 

kwietnia 2012 r. (o czym Emitent informował w Raporcie bieŜącym EBI nr 5/2012 z dnia 9 maja 

2012 roku). 

4.6. Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących. 

PoniŜej zaprezentowano łączną wartość wynagrodzeń wypłaconych członkom Zarządu oraz 

Rady Nadzorczej w 2011 r. (w zł): 

 

Zarząd              -       

Rada Nadzorcza   4 000,00     

Razem     4 000,00     

 

4.7. Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy. 

Autoryzowanym Doradcą Emitenta jest spółka IPO Doradztwo Strategiczne S.A. Suma 

obciąŜeń z tytułu wynagrodzenia na rzecz IPO Doradztwo Strategiczne S.A. w 2011 roku 

wyniosła 33.000 zł netto i wynikała z Umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy. Na 

dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Emitent rozwiązał umowę z Autoryzowanym 

Doradcą, o czym informował w Raporcie bieŜącym EBI 3/2012 z dnia 12 marca 2012 roku. 
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4.8. Profil Działalności. 

Dotychczasowy profil działalności spółki Dr Kendy S.A. skupiał się na dystrybucji cukierków 

twardych (landrynek) w prestiŜowym i funkcjonalnym opakowaniu (puszkach) jako operator 

marki Dr Kendy oraz dystrybutor Włoskich słodyczy i wafli marki Loacker. 

Jednak wobec działającej na rynku wyrobów cukierniczych bardzo wysokiej 

konkurencyjności, niejednokrotnie zdominowanej poprzez przejmowanie polskich 

dystrybutorów i hurtowni przez zachodnie koncerny (polscy producenci kontrolują około 20%-

25% rynku), mimo podjętych przez Emitenta wszelkich moŜliwych działań promocji i akwizycji 

sprzedaŜy produktów zaszła  konieczności stworzenia solidnych podstaw do dalszego rozwoju 

spółki, które mogą pozytywnie przełoŜyć się na wyniki finansowe osiągane w niedalekiej 

przyszłości.  

4.9. Strategia rozwoju. 

Dr Kendy S.A. to spółka która mimo bardzo trudnych trendów ogólno rynkowych 

konsekwentnie dąŜy do umacniania  wartości spółki.  

W 2011 roku Emitent podejmował próby pozyskania części bardzo konkurencyjnego rynku 

poprzez wprowadzenie do sprzedaŜy słodyczy marki Loaker. Narastające jednak dotkliwe 

skutki makroekonomiczne, w tym w szczególności 50% wzrost cen cukru i konieczność 

obniŜenia marŜ kosztem utrzymania ceny produktów wymusiła konieczność  

przeprowadzenia analizy, zmierzającej do podjęcia ewentualnej decyzji o przeprowadzeniu 

całkowitych zmian w modelu i obszarze działalności Spółki.  

 

4.10. Dane finansowe /wynik finansowy, suma bilansowa, wartość księgowa na akcję/. 

W roku 2011 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaŜy netto w wysokości 336.111,10 złotych 

tj. na poziomie niŜszym o 32 % niŜ w analogicznym okresie roku poprzedniego wynoszącym 

497.866,32 zł 

Emitent poniósł stratę netto w wysokości 6.089,44 złotych. Suma bilansowa Spółki na dzień 31 

grudnia 2011 wyniosła 6.337.012,49 złotych.  

Zasadniczy negatywny wpływ na obniŜenie się poziomu dochodów ze sprzedaŜy miały 

utrzymujące się na bardzo wysokich poziomach, ceny podstawowych surowców, 

stosowanych w procesie produkcyjnym, przede wszystkim cukru. 

Przepływy pienięŜne zostały ujęte w trzech obszarach: działalności operacyjnej, działalności 

inwestycyjnej, działalności finansowej. Kształtowanie się poszczególnych rodzajów strumieni w 

okresie objętym analizą porównawczą tj 2010 i 2011 rok, potwierdza fakt iŜ  Emitent z  sytuacji 

typowej dla młodych, dopiero rozwijających się firmy w roku 2010 osiągnął dodatni strumień z 

działalności finansowej. Natomiast w roku 2011 Emitent, w związku z przytoczonymi czynnikami 
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zmian makroekonomicznych i uwarunkowań konkurencyjnego, trudnego rynku wyrobów 

cukierniczych, uzyskał strumień z przepływów finansowych ujemny, co potwierdza fakt, iŜ 

aktywowany został proces restrukturyzacji i dostosowania do trendów rynkowych w celu 

poprawy kondycji spółki.  

4.11. NajwaŜniejsze wydarzenia. /waŜne umowy, pozyskani/utraceni klienci/. 

W 2011 roku Spółka podpisała umowę na dystrybucję słodyczy znanej włoskiej marki Loacker.  

Poza wydarzeniami opisanymi w niniejszym Raporcie rocznym za 2011 rok, nie nastąpiły inne 

istotne zdarzenia w 2011 roku mogące mieć wpływ na dalszą działalność Emitenta. 

 

4.12. Wykorzystanie kapitałów zewnętrznych./kredyty inwestycyjne, kredyty bieŜące, 

leasingi/. 

Spółka nie korzysta z kredytów bankowych oraz leasingów.  

 

4.13. Podstawowe ryzyka i zagroŜenia. 

A. Ryzyko makroekonomiczne  

Do głównych zagroŜeń i czynników ryzyka naleŜy zaliczyć: wzrost cen podstawowych 

surowców do produkcji, zmiany kursów walutowych (gł. EUR, USD, GBP), co w konsekwencji 

moŜe wpłynąć na wzrost kosztów zakupu surowców z importu w perspektywie najbliŜszych 

kwartałów. Emitent nie planuje jednak, iŜ w związku z przewidywaną zmianą profilu 

działalności, powyŜsze ryzyka mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na poziom osiąganych 

wyników. 

 

B. Ryzyko związane ze zmianami w systemie podatkowym 

Jednym z istotniejszych czynników, mającym wpływ na działalność Emitenta, są zmiany 

systemu podatkowego oraz zmiany przepisów podatkowych. Ponadto wiele z obecnie 

obowiązujących przepisów podatkowych nie zostało sformułowanych w sposób 

dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni, moŜe to więc negatywnie 

wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaŜ, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju. 

 

C. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym 

Emitent prowadzi działalność i jest w związku z tym naraŜony na ryzyko zmian w otoczeniu 

prawnym i regulacyjnym w naszym kraju. Otoczenie prawne oraz regulacyjne podlegało 

nadal częstym zmianom. Zakres oddziaływania tych czynników uległ w ostatnich latach 

znacznemu poszerzeniu ze względu na przystąpienie nowych państw członkowskich do UE w 

maju 2004 roku, w wyniku czego Polska miała obowiązek przyjąć i wdroŜyć wszystkie akty 
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prawne UE. Przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez 

Emitenta, które w ostatnich latach ulegały częstym zmianom, to przede wszystkim: prawo 

podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo handlowe. Nie moŜna 

wykluczyć, iŜ ewentualne zmiany w przepisach prawa lub ich interpretacji, a mających 

wpływ na zakres działalności prowadzonej przez Emitenta i mogą powodować wystąpienie 

negatywnych skutków dla jej działalności.  

 

D.  Ryzyko związane ze specyficznymi przepisami dotyczącymi produktów spoŜywczych  

W wielu państwach coraz większym zainteresowaniem cieszą się kampanie prowadzone pod 

hasłem walki z otyłością i preferowania zdrowego odŜywiania. W niektórych krajach 

wspomniane wyŜej kampanie nabierają wymiaru podnoszenia świadomości ludzi w zakresie 

prawidłowego odŜywiania się i zwalczania nadmiernego spoŜywania słodyczy i otyłości. Na 

wielu rynkach tendencja ta wiąŜe się z ryzykiem wprowadzenia dodatkowych podatków i 

opłat od produkcji tej kategorii produktów spoŜywczych. Ponadto pojawiają się propozycje 

wprowadzenia obowiązku znakowania wyrobów cukierniczych informacją o szkodliwości ich 

spoŜywania. Tendencja ta moŜe doprowadzić do wprowadzenia analogicznych zmian na 

rynku polskim, czego efektem będzie wzrost kosztów działalności Spółki i spadek sprzedaŜy 

oferowanych przez nią produktów. 

 

4.14. Informacje o waŜniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju. 

W okresie sprawozdawczym tj. w 2011 roku, Spółka Dr Kendy S.A. prowadziła aktywne prace 

analityczne w zakresie analizy rynku wyrobów cukierniczych, utrzymujących się na nim 

tendencji oraz przyszłych trendów ogólno rynkowych. 

 

4.15. Informacje o nabyciu akcji własnych. 

W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 

2011 roku Spółka Dr Kendy S.A. nie nabywała akcji własnych. 

 

4.16. Informacje o posiadanych przez Spółkę oddziałach (zakładach). 

 

Dr Kendy S.A. nie posiada oddziałów ani zakładów. 
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5. Oświadczenie Zarządu na temat stosowania zasad Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect. 

W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz prawidłowości 

raportowania w ramach sprawozdań finansowych i raportów okresowych 

przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieŜące i okresowe przekazywane 

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

System ten jest realizowany poprzez określenie kompetencji w ramach struktury 

organizacyjnej, a takŜe poprzez przypisanie konkretnych obowiązków poszczególnym 

komórkom w strukturze organizacyjnej Spółki. Przygotowanie danych finansowych na 

potrzeby sprawozdawczości Spółki jest procesem w większości zautomatyzowanym. 

Przygotowanie danych źródłowych podlega sformalizowanym procedurom operacyjnym i 

akceptacyjnym, dane finansowe oraz dane opisowe na potrzeby sprawozdań finansowych 

Spółki  przygotowywane są przez Dział Księgowości i jest formalnie zatwierdzane. 

Sprawozdanie finansowe jest weryfikowane przez niezaleŜnego biegłego rewidenta, którego 

wybiera Rada Nadzorcza Spółki. O wyborze biegłego rewidenta Spółka kaŜdorazowo 

informuje w raporcie bieŜącym, który jest równieŜ dostępny na stronie w części relacji 

inwestorskich. Spółka stale monitoruje istotne czynniki ryzyka prawnego, podatkowego, 

gospodarczego, operacyjnego itp., które wyznaczają ogólne kierunki działalności Spółki. 

Zarząd Dr Kendy S.A. oświadcza, co następuje w przedmiocie stosowania przez Spółkę zasad 

ładu korporacyjnego, o którym mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych 

na NewConnect”: 

 

 

 

Lp. Zasada Tak/Nie/Nie dotyczy Komentarz  

1 

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 

efektywną politykę informacyjną, zarówno z 

wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 

uŜyciem 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 równieŜ nowoczesne 

metody komunikacji internetowej, umoŜliwiać 

transmitowanie obrad walnego zgromadzenia 

z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 

Tak, z wyłączeniem 

transmisji obrad walnego 

zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci 

Internet, rejestrowania 

przebiegu obrad i 

upubliczniania go na 

stronie internetowej. 

Emitent nie transmituje obrad 

walnego zgromadzenia z uwagi 

na wysokie koszty usług. Wszystkie 

istotne informacje dotyczące 

zwołania i przebiegu walnego 

zgromadzenia Spółka publikuje 

w formie raportów bieŜących. 
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przebieg obrad i upubliczniać go na stronie 

internetowej. 

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/NIE 

Na stronie internetowej Spółki nie 

jest zamieszczona wprost 

informacja o pozycji, jaką Emitent 

zajmuje na rynku; taka 

informacja wynika pośrednio z 

publikowanych przez Spółkę 

raportów okresowych oraz 

dokumentu informacyjnego. 

3.4 Ŝyciorysy 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 niŜ 5% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 

TAK 

Spółka niezwłocznie po 

powzięciu takiej informacji  

zamieści na stronie internetowej. 

3.6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7 

zarys planów strategicznych spółki, 

TAK/NIE 

Na stronie internetowej Spółki nie 

jest zamieszczona wprost 

informacja o planach 

strategicznych Spółki (zarysie). 

Informacje zawarte są w raporcie 

rocznym Spółki. 

3.8 

opublikowane prognozy wyników finansowych 

na bieŜący rok obrotowy, wraz z załoŜeniami do 

tych prognoz oraz korektami do tych prognoz 

(w przypadku gdy emitent publikuje prognozy), 

TAK 

Spółka opublikowała prognozy 

wyników finansowych na rok 2010 

i rok 2011. Prognozy na rok 2012 

nie zostały opublikowane do 

dnia publikacji raportu.  

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 TAK  
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odpowiedzialna w spółce za relacje 

inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

3.11 (skreślony) 

3.12 opublikowane raporty bieŜące i okresowe, TAK  

3.13 

kalendarz zaplanowanych dat publikacji 

finansowych raportów okresowych, dat 

walnych zgromadzeń, a takŜe 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 

umoŜliwiającym podjęcie przez inwestorów 

decyzji inwestycyjnych, 

TAK  

3.15 (skreślony) 

3.16 

pytania akcjonariuszy dotyczące spraw 

objętych porządkiem obrad, zadawane przed i 

w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z 

odpowiedziami na zadawane pytania, 

TAK  

3.17 

informacje na temat powodów odwołania 

walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub 

porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

TAK 

 

3.18 

informacje 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 Spółka publikuje tego typu 

informacje w trybie raportów 

okresowych jeśli takie wystąpiły   

3.20 
informacje na temat podmiotu, który pełni 

funkcje animatora akcji emitenta, 

TAK Spółka zamierza stosować tę 

zasadę począwszy od II kwartału 

2012  roku Podjęte zostały kroki w 

celu przebudowy serwisu 

internetowego Spółki. 

3.21 

dokument informacyjny (prospekt emisyjny) 

spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 

miesięcy, 

TAK 

 

3.22 (skreślony) 



Dr Kendy S.A. 

Raport roczny za rok obrotowy 2011 

 

 
14 

3.23 

Informacje zawarte na stronie internetowej 

powinny być zamieszczane w sposób 

umoŜliwiający 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 bieŜące 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 strona korporacyjną 

powinna wykorzystywać indywidualną dla 

danej spółki sekcję relacji inwestorskich 

znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

TAK, z wyłączeniem 

korzystania ze strony 

internetowej 

www.GPWInfoStrefa.pl 

Spółka prowadzi stronę 

internetową, która zawiera 

zakładkę relacje inwestorskie. 

Strona ta jest na bieŜąco 

aktualizowana, a raporty 

zawierające treści istotne są na 

niej zamieszczane. W opinii 

Zarządu Spółki informacje 

przekazywane za pośrednictwem 

własnej strony internetowej w 

sposób wystarczający i 

kompletny zapewniają 

inwestorom moŜliwość 

dokonywania bieŜącej oceny 

rozwoju Spółki oraz sposobu jej 

funkcjonowania. 

6 

Emitent powinien utrzymywać bieŜące kontakty 

z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, 

celem umoŜliwienia mu prawidłowego 

wykonywania swoich obowiązków wobec 

emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę 

odpowiedzialna 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 
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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 

informacje na temat łącznej wysokości 

wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 

rady nadzorczej, 

TAK 

 

9.2 

informacje na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 

emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta 

usług w kaŜdym zakresie. 

TAK 

 

10 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 

uczestniczyć w obradach walnego 

zgromadzenia w składzie umoŜliwiającym 

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 

Uchwala walnego zgromadzenia w sprawie 

emisji akcji z prawem poboru powinna 

precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej 

ustalenia lub zobowiązać organ do tego 

upowaŜniony do ustalenia jej przed dniem 

ustalenia prawa poboru, w terminie 

umoŜliwiającym 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 

TAK 
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i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. 

Zasada ta ma zastosowanie równieŜ w 

przypadku upowaŜnienia  przez sąd rejestrowy 

akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego 

walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 

3 Kodeksu spółek handlowych. 

14 

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień 

wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, 

aby czas przypadający pomiędzy nimi był 

moŜliwie najkrótszy, a w kaŜdym przypadku nie 

dłuŜszy niŜ 15 dni roboczych. Ustalenie 

dłuŜszego okresu pomiędzy tymi terminami 

wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

TAK 

 

15 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 

wypłaty dywidendy warunkowej moŜe 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 bieŜącego w okresie 

objętym raportem, informacje na temat 

realizacji celów emisji, jeŜeli 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 

Wszystkie istotne informacje 

Emitent przekazuje niezwłocznie 

w formie raportów bieŜących. 

16a 

W  przypadku naruszenia przez emitenta  

obowiązku informacyjnego określonego 

w Załączniku  Nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje 

bieŜące i okresowe   przekazywane w 

TAK 
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alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect") emitent powinien niezwłocznie 

opublikować, w trybie właściwym dla 

przekazywania raportów bieŜących na rynku 

NewConnect, informacje wyjaśniająca 

zaistniałą sytuację. 

17 (skreślony) 

 

 

6. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za  

2011 roku. 

Zarząd Spółki Dr Kendy S.A. oświadcza, Ŝe wedle jego najlepszej wiedzy, roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne  sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz Ŝe 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 

Emitenta oraz jego wynik finansowy oraz Ŝe sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera 

prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagroŜeń i ryzyk. 

 

7. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za  

2011 roku. 

Zarząd spółki Dr Kendy S.A. oświadcza, Ŝe podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany 

zgodnie z przepisami prawa oraz, Ŝe podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania 

tego sprawozdania, spełniali warunki do wyraŜenia bezstronniej i niezaleŜnej opinii o badaniu, 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. 

 

         Riad Bekkar 

 

 

         Prezes Zarządu 


