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 Rada Nadzorcza Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w składzie: 

 

• Marcin Gąsiorek – Przewodniczący; 

• Michał Nastula – Wiceprzewodniczący; 

• Benedykt Fiutowski; 

• Tomasz Dominiak; 

• Maciej Dudek; 

• Marcin Majkowski; 

• Mateusz Bułka; 

 

dokonała na swoim posiedzeniu, odbytym w dniu 22 maja 2014r., w siedzibie Spółki, oceny sprawozdań 

finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2013, sprawozdań Zarządu za rok 2013 i opinii oraz 

raportu biegłego rewidenta i z ww. oceny formułuje niżej opisane wnioski (w części IV). 

I. Podstawowe informacje dot. Spółki (na koniec 2013r.): 

 

1. ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy 

w Bielsku0-Białej Wydział VIII Gospodarczy pod numerem: 0000368693, o Numerze Identyfikacji 

Podatkowej: 547-203-22-40, o numerze REGON: 240186711, o kapitale zakładowym 

wynoszącym: 8.000.000,00 zł., który w całości został opłacony. 

2. Skład Zarządu Spółki: 

• Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu; 

• Bogdan Pukowiec – Wiceprezes Zarządu 

3. Skład Rady Nadzorczej: 

• Marcin Gąsiorek – Przewodniczący; 

• Grzegorz Golec – Wiceprzewodniczący; 

• Benedykt Fiutowski; 

• Tomasz Dominiak; 

• Maciej Dudek; 

(w I kwartale 2014r. w radzie Nadzorczej nastąpiła zmiana składu osobowego). 

4. Liczba akcji w kapitale zakładowym: 80.000.000 (seria A, B, C i D). 

5. Głowni akcjonariusze (stan na dzień 22 maja 2014 r.): 

• Sławomir Jarosz – 11,57% akcji; 

• Artur Mrzygłód – 8,46% akcji; 

• Bogdan Pukowiec – 8,30% akcji; 

• Ryszard Majkowski – 6,37 akcji; 

• Aleksander Bułka – 6,36% akcji; 
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• PENTAD Investments S.A. – 5,0006% akcji. 

6. Kurs akcji na koniec 2013r. – 0,15 zł. (wszystkie akcje Spółki są notowane na NewConnect). 

7. Podstawowy przedmiot działalności Spółki: 

• Inwestowanie w spółki publiczne i podmioty z rynku niepublicznego, które jednak 

zamierzają notować swoje akcje na NewConnect; 

• Usługi doradcze. 

II. Wstęp (część opisowa): 

 

W pierwszej kolejności należy pozytywnie przyjąć fakt dokończenia transakcji sprzedaży zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa w postaci nieczynnego zakładu produkcyjnego, znajdującego się w miejscowości 

Ustronie. Umowa sprzedaży została wprawdzie podpisana 28 grudnia 2012r., ale na przestrzeni I 

kwartału roku 2013 sukcesywnie realizowane były płatności ze strony nabywcy. Pozyskane środki 

pozwoliły spłacić zaciągnięty przez Spółkę kredyt inwestycyjny, a sama sprzedaż pozwoliła znacznie 

ograniczyć koszty utrzymywania zorganizowanej części przedsiębiorstwa (przede wszystkim podatek od 

nieruchomości, ubezpieczenie). 

 

Pozytywnym zjawiskiem było również zawieranie kolejnych umów na usługi doradcze, związane przede 

wszystkim z wprowadzaniem spółek na NewConnect i ich realizacja. Niemniej w II kwartale 

zainteresowanie tą częścią działalności Spółki spadło. 

 

Doszło także do poszerzenia grona podmiotów – partnerów biznesowych Spółki – o EAFP Sp. z o.o., 

Leasing-Expert S.A., ACARTUS S.A., czy Certus Capital S.A. Są to przede wszystkim spółki zajmujące się 

szeroko rozumianą działalności doradczo-szkoleniową, głownie z zakresu finansów i zarządzania. 

 

Zdarzeniem, które istotnie zaburzyło normalne funkcjonowanie Spółki początkiem roku 2013 była 

odmowa rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji serii D, z powodu 

naruszenia przesłanek z art. 444 kodeksu spółek handlowych. Podjęto jednak bardzo szybko kroki 

zmierzające do ponownego uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które zostało 

ostatecznie zarejestrowane w sadzie rejestrowym w dniu 14 maja 2013r. Tym samym kapitał zakładowy 

Spółki wzrósł do obecnych 8.000.000,00 zł. 

 

W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd został upoważniony do podwyższania 

kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, o kwotę 6.000.000,00 zł. Zabieg ten należy 

ocenić pozytywnie. Z jednej strony bowiem będzie możliwe szybkie i minimalne kosztowo emitowanie 

nowych akcji (o ile zajdzie taka potrzeba), z drugiej strony cena emisyjna tych akcji nie może być niższa 

niż 0,26 zł. (obecnie po „scaleniu” 2,60 zł), co jest wartością wyższą od obecnego kursu akcji i należycie 

zabezpiecza interesy dotychczasowych akcjonariusz. 
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Zarząd Spółki, przez cały oceniany rok obrotowy konsekwentnie dążył także do budowy  portfela 

inwestycyjnego i pomimo trudnej sytuacji na rynkach finansowych w większości inwestycje Spółki należy 

ocenić jako udane. 

 

17 września 2013r. odbyło się pierwsze notowanie akcji serii D, jakie Spółka wyemitowała w ramach 

podwyższenia kapitału zakładowego, tym samym od III kwartału wszystkie akcje Spółki były już 

dopuszczone do publicznego obrotu na NewConnect. 

 

Druga połowa roku to także zmiana logotypu Spółki i gruntowna przebudowa jej strony internetowej. 

Wydarzenia te należy ocenić pozytywnie, albowiem w sposób istotny poprawiły wizerunek Spółki. 

 

W IV kwartale podjęto także działania zmierzające do dokonania resplitu akcji spółki, w proporcji 10:1. 

Działania z tym związane zakończono z powodzeniem już w II kwartale roku 2014. 

III. Dane statystyczne porównanie roku 2013 z rokiem 2012: 

 

Jednostkowe: 

 

1. Przychody ze sprzedaży – spadek o 44,18%; 

2. Zysk netto – spadek o 11,21%; 

3. Kapitał własny – wzrost o 32,41%; 

4. Zobowiązania – pomniejszenie o 85,65%; 

5. Środki pieniężne – wzrost o 97,71%; 

6. Niezapłacone należności – spadek o 64,58%. 

 

Skonsolidowane: 

 

1. Przychody ze sprzedaży – spadek o 11,76%; 

2. Zysk netto – wzrost o 79,34%; 

3. Kapitał własny – wzrost o 38,06%; 

4. Zobowiązania – pomniejszenie o 69,91%; 

5. Środki pieniężne – wzrost o 48,89%; 

6. Niezapłacone należności – spadek o 35,57%. 

 

Należy w tym miejscu również zaznaczyć, że pomimo osiągnięcia zysku netto, na poziomie 2.504,998,50 

zł., Spółka z działalności operacyjnej w roku 2013 zanotowała stratę na poziomie 268.350,03 zł. 
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IV. Wnioski Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 

2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, a także raportu i 

opinii biegłego rewidenta: 

 

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie 

jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, opinii biegłego rewidenta i jednostkowego 

sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Spółki, opinii biegłego rewidenta i skonsolidowanego sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013. 

 

W zakresie podziału zysku za rok 2013 r. Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować sposób 

przeznaczenia zysku Spółki za rok 2013 zaproponowany przez Zarząd, tj. przeznaczenia zysku netto na 

kapitał rezerwowy Spółki. 

 

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium 

z wykonania obowiązków za rok 2013. 

 


